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Abstract
This study for investigation of the effect of Salicylic acid
and Humic acid on morphophysiological and
phytochemical caracterestics in Melissa officinalis, in a
completely randomized statistical design with 5 treatments
included Salicylic acid(0, 100 and 200 mg/l), Humic acid(0,
200 and 400 mg/l) and reaction between in 3 replications
and each repetition with 3 pots and a total of 45 pots was
performed. For this purpose, the first seeds were planted in
pots with culture medium including agronomic soil and
washed sand in a ratio of 1: 2. Humic acid was first mixed
with soil and salicylic acid was sprayed on the plant in two
stages (second and third weeks of pot cultivation) and also
irrigation was done, once a week. Also sampling and
evaluation of traits, two weeks after the last treatment was
done. Evalouated traits are also included shoots and roots
fresh and dry wight, root volume, total chlorophyll, proline
content, essential oil percentage. The results showed that
the highest rate of shoots fresh and dry wight and total
chlorophyll in Humic acid 200 mg/l+ Salicylic acid 200
mg/l, the highest rate of roots fresh and dry wight and root
volume in Humic acid 400 mg/l+ Salicylic acid 100 mg/l,
was done. The highest rate of proline content was in
control. Application of Humic acid 400 mg/l+ Salicylic
acid 200 mg/l increased the amount of essential oil from
0.22% (control) to 0.39%.
Keywords: Essence, Humid acid, Melissa officinalis, Salicylic
acid

چکیده
اینتحقیقجهت بررسیاثراسیدسالیسیلیکواسیدهیومیکبرخصوصیات
Melissa (مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گونههای بادرنجبویه
 تیمارشامل1 بصورتطرحآماریکامالًتصادفیبااعمال،)officinalis
،میلیگرم در لیتر) و اسیدهیومیک(صفر
  011 و911 ،اسیدسالیسیلیک(صفر
تکراروهرتکرارحاوی9میلیگرمدرلیتر)واثرمتقابلآنهادر
 011و011
 ابتدا بذرها در، برای این منظور. گلدان انجام شد19  گلدان و در کل9
گلدانهایبامحیطکشتشاملخاکزراعیوماسهشستهشدهبهنسبت
مخلوطوواسیدسالیسیلیک،اسیدهیومیکدرابتدابهخاک.کشتشد،9:0
)بهصورتمحلولپاشیوطیدومرحله(هفتهدوموسومکشتدرگلدان

نمونهبرداریو
 .بهگیاهاضافهگردیدوآبیارینیزهفتهاییکبارانجامگرفت

صفات.انجامشد،ارزیابیصفاتنیزدوهفتهپسازاعمالآخرینتیمار
،حجمریشه،موردارزیابینیزشاملوزنتروخشکاندامهواییوریشه
نتایجنشاندادکهبیشترین.درصداسانسبود،میزانپرولین،کلروفیلکل
وزن تر و خشک اندام هوایی و محتوای کلروفیل کل برگ در تیمار
،میلیگرمدرلیتر
  011اسیدسالیسیلیک+میلیگرمدرلیتر
  011اسیدهیومیک
011بیشترینوزنتروخشکریشه و حجمریشه درتیمار اسیدهیومیک
میلیگرم در لیتر و بیشترین میزان
  911 اسیدسالیسیلیک+میلیگرم در لیتر

میلیگرم در
  011  کاربرد اسیدهیومیک.پرولین در تیمار شاهد بود



میلیگرمدرلیتر موجبافزایشمیزاناسانساز
  011اسیدسالیسیلیک+لیتر
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مقدمه و کلیات

شناختهشده(فتحیواسیماعیلپیور)9911 ،ونقیش

بادرنجبویهبانامعلمیی()Melissa officinalis L.از

کلیدیدرتنظیمرشدگیاهی،توسعهونمیو،واکینش

گلییییهیییا()Lamialesوخیییانواده

راسیییتهلیییب

باسایرموجوداتونیزواکنشبیاسیایرتینشهیای

نعناعیان(،)Lamiaceaeگیاهیعلفیوچندسالهاست

محیطی،جوانهزنیبیذور،عملکیردمییوه،گلیکیولیز،

کهدامنهپراکنشایینگونیهشیر وجنیوواروپیا،

گلدهی،جذووانتقیالییونهیا،فتوسینتز،هیدایت

منطقهمدیترانه،آناتولی،عرا ،ترکمنستان،پاکسیتان،

روزنهایوتعر دارد(.)Chen et al., 2006همچنین


قفقاز،پیامیرواییرانمییباشید(.)Omidbaigi, 2011

اسیدسالیسیلیکنقشموثریهیمدرتوسیعهتحمیل

اینگیاهدرارایریزومبیودهوریشیههیایبیهرنی 

تنشگرماییوخشیکیدارد.قرارگیرفتنگیاهیاندر

بادرنجبویییهسییاقهای

قهییوهایرویآنوجییوددارد.


شرایطتنشخشکیموجبخساراتفیزیولوژیکو

چهییارگوشوکمیییکرکییداربییهارتفییا 01تییا01

بیوشیمیاییجدیدرگیاهانمیگرددازجملهکاهش

سانتیمتردارد.برگهایسادهومتناووبهرن سیبز

تورژسانس،رشد،سرعتفتوسنتز،هدایتروزنیهای

تیرهوسطحناصافشبیهنعنا بادمبرگکوتاهاسیت

وواردآمدنخسارتبهاجیزایسیلولیکیهکیاربرد

کهوقتیلهشوند،بویلیموشیرینازآنهیامتصیاعد

اسیدسالیسیلیکموجبکاهشاثراتمنفییتینشدر

میشود.گلهابهرن سیفیدییاصیورتیدرانتهیای

گیاهانمیگردد(.)Hayat et al., 2010اسییدهیومیک


ساقهدرکناربرگهاازاواخرتابستانتااواسیطپیاییز

بخشیازموادهوموسیاستبارن قهوهایتیرهتیا

تشکیلمیشوندکهحاویشهدزیادیبودهوجهیت

خاکستریمایلبهسیاهودرموادقلییائی،محلیولو

پرورشزنبورعسلکیاربرددارد.کیلانیدامهیوایی

درآوواسید،نامحلولاستکهازتجزیهموادآلیی

بادرنجبویهدارایعطیرویی ه(رایحیهلیمیو)اسیتو

درخاکحاصلمیشودوبهطورکلی،هیومییکهیا


بییییوعلیسیییییناآنرامفییییرحالقلییییبنامیییییده

پیشازاینکهکودباشند،اصالحکنندهخاکهسیتند.

است(مجنونحسینیودوازدهامیامی.)9910،اسیانس

فوایدواثراتکیاربردمیوادهییومیکیشیاملاثیرات

بادرنجبویییهمصییرفزیییادیدرصیینایزداروسییازی،

غیرمستقیمبیولوژیکی،شیمیاییوفیزیکییواثیرات

غذایی،آرایشیوبهداشتیدارد،چیوناسیانسایین

مستقیمبرمراحلفیزیولوژیکوبیوشیمیاییگیاهیان

گیییاهگییراناسییتبییهجییایآنمعمییو ًازاسییانس

اسیییت(جیحیییونی.)9911،ازخصوصییییاتمیییواد

گونههایمختلفعلفلیموکهازنظرعطیرشیباهت

هیومیکیمیتوانبهکمیکبیهانحیاللوآزادسیازی

زییییادیبیییهاسیییانسبادرنجبوییییهدارد،اسیییتفاده

عناصرکیممصیرفوپرمصیرفودرنتیجیهکیاهش

میشود(اسالمیوهمکاران.)9910،اسیدسالیسییلیک

محسوسنیازبهکودهایشیمیایی،کمکبیهاصیالح

اورتوهیدروکسیبنزوئیکاسیید،ازترکیبیاتفنلیی

خاکهایقلیاییبهدلیل pHاسییدی،سیبکنمیودن


میباشد کهدرتعدادزییادیازگیاهیانوجیوددارد،

بافتخاک،بهبودریشهزایی،نگهداریبیشیترآودر

اینترکیبامروزهبیهعنیوانمیادهایشیبههورمیون

خاک،کمکبیهرشیدسیریزبیاکتریهیایمفییددر

بررسی اثر اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک81 ...

خاک،افزایشمقاومتگیاهدرمقابلانوا بیماریها،

کیلوگرمدرهکتاربود.نتایجآزمیایشنشیاندادکیه

سازگاریباطبیعتوعدمخطربرایگیاهویامحیط

تاثیراسیدهومیکبروزنهزاردانه،تعدادچتر،تعداد

زیست،کمکبهحفظتوازنخاک،کمکبیهبهبیود

شییاخهجییانبی،درصییداسییانسوعملکییرداسییانس

کیفیتمحصول،افزایشمقاومتبهشوری،افیزایش

معنیییداربییودوهمچنییینبییرهمکنشتیمارهییای


مقاومتبهکمآبی،افزایشمقاومتبهسرما،کیاهش

اسیدهومیکونیتروکسینبیرعملکیردبیولوژییکو

سمیتکودهاوعناصراضافیموجوددرخاک،دوام

عملکرددانهمعنیدارشد.درسال 9910نیزفرجیو

اثرزیادوباقیماندناثرتاچندسالآندرخیاک،را

همکاراندرآزمایشیاثراسیدسالیسیلیکوپوتریسین

نیامبیرد(.)Garcia et al., 2012درطییسیالهیای

رابرعملکیردگییاه،عملکیرداجیزایاسیانسگییاه

گذشییتهتحقیقییاتمتعییددیدرمییوردکییاربرداییین

مییرزه(،)Satureja hortensis L.بررسیییکردنیید.

ترکیباتدرگیاهانداروییصیورتگرفتیهازجملیه

اسیدسالیسیییلیکبییهصییورتمحلییولپاشییی،در0

درسییال،9911حیییاتیوهمکییاران،طیییآزمایشییی

میلیییمییو ربییرلیتییر)و

غلظییت(صییفر0،9،و9

واکینشگییاهمیرزه()Satureja hortensis L.رابیه

محلولپاشیپوتریسیننییزدر5غلظیت(صیفر،1/5،

محلولپاشیاسیدسالیسییلیکدرغلظیتهیایصیفر،

9/5،9و0میلیمو ربرلیتر)درسهمرحلیه(مرحلیه

011،011و011میلیگرمدرلیتررویقسمتهیای

شرو ساقهدهی،ابتدایمرحلیهغنچیهدهیی،شیرو 

هواییبررسینمودند.نتیایجآزمیایشنشیاندادکیه

مرحلهگلدهی)بکاررفیت.نتیایجنشیاندادکیهاثیر

اسیدسالیسیلیکارتفا گییاه،وزنتیر،وزنخشیک،

محلولپاشییاسیدسالیسییلیکوپوتریسیینبیروزن

ارتفا وطولشاخهجانبیراافیزایشداد.همچنیین

خشکوعملکرداندامهواییکل،برگوگیلآذیین،

بیشییترینمیییزاندرصییداسییانس()%199/9درتیمییار

کلروفیلکل،کربوهیدراتکل،درصدوزنی،بیازدهو

اسیدسالیسیلیک011میلیگرمدرلیتربودکیهنسیبت

عملکرداسانسگیاهمرزهونیزترکییبهیایاسیانس

بهسایرتیمارهاافزایشقابیلمالحظیهاینشیانداد.

گیاهمرزهدرسطح%9معنیداربود.بیشیترینمییزان

برغمییدیونجفییی()9911تییاثیرسییطوحمختلییف

بازدهاسانس()%0/95وعملکیرداسیانس()10/10در

نیتروکسینواسیدهومیکرابربرخییوی گییهیای

تیمار 9/5میلیمو ربرلیترپوتریسینمشیاهدهشید.

کمیوکیفیواسانسگیاهدارویییزنییان( Carum

بیشییترینمیییزانتیمییول()%01/10بییهعنییوانترکیییب

)copticum L.بررسیکردنیدکیهتیمارهیایکیودی

شاخصگیاهمیرزهدرتیمیار0میلییمیو ربیرلیتیر

شاملاستفادهازکودزیستینیتروکسیینبیهصیورت

اسیدسالیسیییلیکبدسییتآمیید.درپ وهشیییاثییر

تلقیحبابذردرچهارسطح،صیفر(شیاهد)9،1/5،و

محلولپاشییاسییدهیومیکبیربرخییخصوصییات

9/5لیتردرهکتارواستفادهازکودآلیاسییدهومیک

مورفولوژیییییکوفیزیولوژیییییکگیییییاهدارویییییی

بییهصییورتمحلییولدرآوآبیییاریودرمرحلییه0

محلولپاشی

بهلیمو()Lippia citriodoraبررسیشد.


برگیییدرچهییارسییطح،صییفر(شییاهد)0،9،و9

اسیدهیومیکدرچهارسطحصفر5،0/5،و91گیرم
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بییرلیتییرروینهییالهییاییییکسییالهانجییامگرفییت.

توسطترازویدیجیتالیبیادقیت1/19انیدازهگییری

محلولپاشیهیر95روزیکبیارطیی01روزاعمیال

شیید(.)Clickle and Reid,2002حجییمریشییهبییا

شد.نتایجنشاندادکهتیماراسییدهیومیکبیهطیور

استفادهازاستوانهمدرجاندازهگیریگردید.سینجش

معنیداریارتفا اندامهوایی،وزنتروخشکاندام

کلروفیلکلازروش Arnonدرسیال  9101انجیام

هوایی،طولریشهووزنتروخشکریشیه،مییزان

گردید.جذونمونههادرطولموجهای005و009

فنلوفالونوئیدوجذوعناصیرغیذاییراافیزایش

قرائییییتومحاسییییبهمحتییییوایکلروفییییییلاز

داد.غلظت 91گرمبیرلیتیراسییدهیومیکبیشیترین

فرمیول( 20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nm) +

تاثیررادربهبودخصوصییاتمورفولوژییکبیهلیمیو

) )(V1000×10انجامودرنهایتبصورتمیلیگیرم

داشت(اسالمیوهمکاران.)9910،

برگرموزنتربرگبیانشد: A.میزانجیذونیور،

فرآیند پژوهش

:Vحجماستوننهایی.میزانپرولینباروش Bates

اینتحقیقبصورتطرحآمیاریکیامالًتصیادفیبیا

et al., 1973اندازهگیریشد.محلولاستاندارد،0،1

اعمال1تیمارشیاملاسیدسالیسییلیک(صیفر911،و

90،90،1و01میلیگرمدرطولموج501نیانومتر

011میلیگرمدرلیتر)واسییدهیومیک(صیفر011،و

برایرسممنحنیاستاندارداستفادهشد.سپسمییزان

011میلیگرمدرلیتر)واثرمتقابلآنهادر9تکیرارو

جذودرنمونههایگیاهیقرائتوبیاقیراردادندر

هرتکیرارحیاوی9گلیدانودرکیل 19گلیداندر

معادلهخط،مقدارپرولینبدستآمد.اسانسگییاهاز

گلخانهایتجاریدرشهرستانکرج،اجراشید.ابتیدا

911گرمازبرگخشکبادستگاهکلونجراسیتخراج

بذرهادرگلدانهایبیامحییطکشیتشیاملخیاک

ومییییزاناسیییانسبیییرحسیییبدرصیییدبییییان

زراعیوماسیهشسیتهشیدهبیهنسیبت،9:0کشیت

گردید(.)Mehrafarin et al., 2017آنیالیزدادههیابیا

گردید.اسیدهیومیکدرابتدابهخاک،افیزودهشیدو

نرمافزارآماریSPSSومقایسیهمییانگیندادههیابیا

اسیدسالیسیلیکبهصیورتمحلیولپاشییوطییدو

استفادهازآزمونچنددامنهایدانکندرسیطح%9و

مرحله(هفتهدوموسیومکشیتدرگلیدان)اسیتفاده

%5انجامشد.

شد.نمونهبرداریوارزیابیصفاتنیزدوهفتهپیس

نتایج و بحث

ازاعمالآخرینتیمار،بود.صفاتموردارزیابینییز

وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه :جدول،9اثر

شاملوزنتروخشکاندامهیواییوریشیه،حجیم

اسیدسالیسیلیکواسیدهومیکبروزنتیروخشیک

ریشه،کلروفیلکل،میزانپرولین،درصداسانسبود.

اندامهواییوریشیهبادرنجبوییهرانشیانمییدهید.

وزنتراندامهواییوریشه توسطترازویدیجیتیالی

همانطورکهدرجدولنمایاناستبیشترینوزنتیر

بیادقیت1/19تیوزینگردیید(Clickle and 2002

وخشکاندامهواییدرتیمیاراسیدسالیسییلیک011

.)Reid,وزنخشکاندامهواییوریشه پیساز 10

میلیگرمدرلیتر+اسیدهیومیک 011میلیگرمدرلیتر،

سییاعتقرارگیییریدردمییای01درجییهسییانتیگراد،

بیشیییترینوزنتیییروخشیییکریشیییهدرتیمیییار
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میلیگرمدرلیتیر+اسییدهیومیک
اسیدسالیسیلیک 911

میباشد(جدول.)9


011میلیییگییرمدرلیتییروکمتییریندرتیمییارشییاهد



جدول  :1اثر اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک بر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه بادرنجبویه
Table 1: Effect of Salicylic acid and Humic acid on fresh and dry weight of shoots and roots of Melissa officinalis
وزنتراندام

وزنخشکاندام

هوایی(گرم)

هوایی(گرم)

شاهد()Control

91/05h

5/09g

9/15h

اسیدسالیسیلیک)SA100(911

01/90g

f

g

اسیدسالیسیلیک)SA200(011

میلیگرمدرلیتر)
تیمار( 

0/19

وزنترریشه(گرم)

وزنخشکریشه(گرم)
9/99g
f

0/10

9/91

09/15e

0/15d

0/91f

9/50e

اسیدهیومیک)H200(011

f

e

e

d

اسیدهیومیک)H400(011
اسیدسالیسیلیک+911اسیدهیومیک011
()SA100+H200
اسیدسالیسیلیک+911اسیدهیومیک011
()SA100+H400
اسیدسالیسیلیک+011اسیدهیومیک)SA200+H200(011
اسیدسالیسیلیک+011اسیدهیومیک011
()SA200+H400

09/59

5/11

0/09

9/10

00/05d

1/10d

0/15d

9/10cd

05/10c

1/99c

5/19cd

0/11c

05/59b

1/50bc

5/19a

0/11a

00/90a

1/15a

5/01c

0/95b

05/11ab

1/01b

5/50b

0/09ab

حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنیدار در سطح  P≤0.05است.

حجم ریشه :همانطورکهنمودار9نشانمیدهد،اثیر

میلیییییگییییرمدر

تیمییییاراسیدسالیسیییییلیک911

تیماربرحجمریشهدرغلظتهایمختلیفتیمیاری

لیتر+اسییدهیومیک  011میلییگیرمدرلیتیروتیمیار

درسطح%5معنیداراست.بیشترینوکمترینحجم

شاهدمیباشد.


ریشهبهترتیببا5/15و9/05سیانتیمترمکعیبدر



نمودار  :1تغییرات حجم ریشه بادرنجبویه با کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک



Fig 1: Changes in root volume of Melissa officinalis essential oil with the use of Salicylic acid and Humic acid
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کلروفیل کل برگ :نمودار0نشانمیدهد،اثرتیمیار

90/10میلییییگیییرمدرگیییرموزنتیییردرتیمیییار

برکلروفیلکلبرگدرغلظتهایمختلیفتیمیاری

میلیگرمدرلیتیر+اسییدهیومیک
اسیدسالیسیلیک 011

درسییطح%5معنیییداراسییت.بیشییترینوکمتییرین

گرمدرلیتروتیمارشاهدمیباشد.

 011
میلی

محتوایکلروفیلکیلبیرگبیهترتییببیا90/11و

نمودار  :2تغییرات کلروفیل کل برگ بادرنجبویه با کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک
Fig 2: Changes in leaf total chlorophyll of Melissa officinalis essential oil with the use of Salicylic acid and Humic acid


پرولین :مقایسهمیانگیندادههانشاندادکهاثرتیمیار

وزنتردرتیماراسیدسالیسییلیک911میلییگیرمدر

برمیزانپرولیندرغلظتهیایمختلیفتیمیاریدر

لیتر+اسییدهیومیک  011میلییگیرمدرلیتیروتیمیار

سطح%9معنییداربیود.کمتیرینوبیشیترینمییزان

شاهدمیباشد(.نمودار.)9


پرولینبهترتیببا9/10و1/95میلییگیرمدرگیرم

نمودار  :3تغییرات میزان پرولین بادرنجبویه با کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک



Fig 3: Changes in proline content of Melissa officinalis essential oil with the use of Salicylic acid and Humic acid
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درصد اسانس :همانطورکهنمودار 0نشانمیدهید،

درصددرتیمیاراسیدسالیسییلیک011میلییگیرمدر

اثرتیماربردرصداسیانسدرغلظیتهیایمختلیف

لیتر+اسییدهیومیک  011میلییگیرمدرلیتیروتیمیار

تیمییاریدرسییطح%9معنیییداراسییت.بیشییترینو

شاهدمیباشد(.نمودار.)0


کمتریندرصیداسیانسبیهترتییببیا1/91و1/00

نمودار  :4تغییرات درصد اسانس بادرنجبویه با کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدهیومیک



Fig 4: Changes in the percentage of Melissa officinalis essential oil with the use of Salicylic acid and Humic acid
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