
  
هاي کمی و اسانس گیاه  سین و اسید هیومیک بر برخی ویژگیتأثیر سطوح مختلف نیتروک

 (Carum copticum (L .)C .B . Clarke)دارویی زنیان 

  
 2شهال نجفی -*1کاظم برغمدي

  15/03/1392: تاریخ دریافت
 26/03/1394: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

شی به صورت فاکتوریل در دارویی زنیان، آزمایبه منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروکسین و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه 
استفاده از کود زیستی نیتروکسین : تیمارهاي کودي شامل. مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل انجام گردیددر هاي کامل تصادفی با سه تکرار  بلوك قالب طرح

یتر در هکتار و استفاده از کود آلی اسید هیومیک به ل N4 =5/1و  N2 =5/0 ،N3 =1، )شاهد(صفر =N1به صورت تلقیح با بذر در چهار سطح شامل 
نتـایج  . کیلوگرم در هکتار بود H4 =3و  H2 =1 ،H3 =2، )شاهد(صفر = H1برگی در چهار سطح شامل  4صورت محلول در آب آبیاري و در مرحله 

نتایج مقایسـه  . دار بوددرصد اسانس و عملکرد اسانس معنی آزمایش نشان داد که تأثیر اسید هیومیک بر وزن هزار دانه، تعداد چتر، تعداد شاخه جانبی،
چنـین اثـر    هم. به دست آمد H4کیلوگرم در هکتار از تیمار  75/64درصد و  17/4میانگین نشان داد که بیشترین درصد و عملکرد اسانس به ترتیب با 

هاي اسید هیومیک و نیتروکسین بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، برهمکنش تیمار. دار بود صفات فوق به جز درصد اسانس معنی نیتروکسین بر تمام
رسد استفاده از با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می. به دست آمد N4H3از تیمار ) کیلوگرم در هکتار 33/1758(بیشترین عملکرد دانه . دار شدمعنی

 .رین تیمار در تولید درصد و عملکرد اسانس زنیان باشدلیتر نیتروکسین و سه کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار بهت 5/1
  

 کود زیستی ، عملکرد اسانس،صفات مورفولوژیکی :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
 سموم و کودها از نامتعادل و بیرویه استفاده تجاري کشاورزي در

 پـی  در خاکزي را موجودات رفتن بین از و خاك تخریب که شیمیایی
 و یافتـه  کاهش خاك حاصلخیزي و تولید توان است شده سبب دارد،

 و خاك حاصلخیزي). 30(کند  پیدا کاهش تولیدي محصوالت کیفیت
 در مهمـی  نقـش  کشـاورزي اکولوژیـک   اصول به توجه با گیاه تغذیه
 ارکان از یکی). 19(دارویی دارد  گیاهان کیفی و کمی عملکرد بهبود
 هـاي  اکوسیستم در زیستی از کودهاي استفاده پایدار کشاورزي اصلی
 کودهاي کاربرد .است شیمیایی کودهاي حذف کاربرد هدف با زراعی

 اهـداف  بـه  بـراي نیـل   گیـاه  تغذیـه  راهبردهـاي  جمله از بیولوژیک،
 منحصرا بیولوژیک اصطالح کودهاي). 17(است  اکولوژیک کشاورزي

 غیره و سبز کود گیاهی، دامی، بقایاي کودهاي از حاصل آلی مواد به
                                                        

  زابل دانشگاه دارویی، گیاهان گرایش باغبانی ارشد کارشناسی دانشجوي-1
 ) Email: Kazem.barghamadi@gmail.com: نویسنده مسئول -*(

  زابل دانشگاه علوم، دانشکده شناسی، زیست گروه استادیار–٢

 حاصل مواد و قارچی و ریزموجودات باکتریایی بلکه گردد، نمی اطالق
 سـایر  و فسـفر  فراهمـی  تثبیت نیتـروژن،  با رابطه در ها آن فعالیت از

گردند  می محسوب بیولوژیک ترین کودهاي مهم جمله از عناصرغذایی
 خشک و مناطق در که است غذایی عنصر اولین عمدتاً نیتروژن). 25(

 تـرین  عمده که آلی مواد مقدار زیرا است مطرح آن کمبود خشک نیمه
 بـه  امـروزه ). 24(ناچیز است  مناطق این در باشد می ازت ذخیره منبع

جمله  از آزادزي همیار هاي باکتري طریق از نیتروژن بیولوژیکی تثبیت
 ايویـژه  توجـه  کشـاورزي  هـاي  نظام بوم در ازتوباکتر و آزوسپیریلوم

 هـاي  بـاکتري  مـؤثرترین  حاوي نیتروکسین. )39(است  شده معطوف
 هاي باکتري. باشد می) آزوسپریلیوم و ازتوباکتر( کننده نیتروژن تثبیت
کـردن   متعـادل  و جو نیتروژن تثبیت بر عالوه نیتروکسین در موجود
 و سـنتز  بـا  گیـاه،  نیاز مورد ریزمغذي و پرمصرف اصلی عناصر جذب
 ،)IAA(اکسـین   ماننـد  رشـد  کننـده  تنظیم هاي هورمون انواع ترشح
 و سیانیدهیدروژن ها، بیوتیک آنتی انواع مختلف، آمینه اسیدهاي ترشح

 گیاهـان  هـوایی  هـاي  و قسمت ریشه توسعه و رشد موجب سیدروفور
در آزمایشی روي گیاه دارویی ) 20(کوچکی و همکاران ). 39( شوند می
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نشـان دادنـد کـه کـاربرد کودهـاي       (Hyssopus officinalis)زوفا 
هـاي رشـد، عملکـرد    بیولوژیک نقش مفید و مؤثري در بهبود ویژگی

تـالن و  . اندام هوایی و خصوصـیات کیفـی گیـاه دارویـی زوفـا دارد     
ــه  خــودروي تحقیقــات طــی) 38(همکــاران   Foeniculum)رازیان
vulgare) اردمعنی افزایش ازتوباکتر موجب با تلقیح که داشتند اظهار 

 مقایسه در گیاه دانه و عملکرد چترك چتر، جانبی، شاخه تعداد ارتفاع،
  .گردید شاهد با

 در مـورد اسـتفاده   مناسـب  کودهـاي  از دیگر یکی هیومیک اسید
 زیسـت  مالحظـات  بـه  توجـه  بـا  .باشـد  می ارگانیک کشاورزي نظام

کیفی  و کمی بهبود براي آلی اسیدهاي انواع از استفاده اخیراً محیطی
 از کم بسیار مقادیر. است فراوان یافته رواج باغی و زراعی محصوالت

 فیزیکـی،  خصوصـیات  بهبود در اي مالحظه قابل اثرات آلی اسیدهاي
 هورمونی ترکیبات وجود دلیل و به داشته خاك بیولوژیکی و شیمیایی

 کشـاورزي  محصوالت کیفیت بهبود و تولید افزایش در مفیدي اثرات
 و دالـتن  300000-30000 مولکـولی  وزن با اسیدهیومیک). 31(دارد 
 بـه ترتیـب   دالـتن  30000 از کمتر مولکولی وزن با هم فولویک اسید
 هاي محلول کمپلکس و نامحلول و پایدار هاي کمپلکس تشکیل سبب

 رشـد  باعـث  اسیدهیومیک از استفاده). 26( گردند می میکرو عناصر با
 نظیـر ازت،  عناصـري  جذب افزایش آن دلیل که شودمی هوایی اندام

در ). 13( اسـت  مـس  روي و منگنـز، آهـن،   پتاسـیم،  فسـفر،  کلسیم،
پژوهشی کاربرد اسـیدهیومیک در سـویا باعـث افـزایش جـذب آب،      

تیمار اسید هیومیـک در  چنین  هم). 15(زنی و تنفس شد  سرعت جوانه
گندم از طریق کالت کردن عناصر کلسیم و منیزیم در خـاك باعـث   

 ایـن  به توجه با). 41 و 22( یش دسترسی ریشه به این عناصر شدافزا
 روي کودهـا  ایـن  کاربرد از ناشی اثرات مورد در موجود اطالعات که 

 تـأثیر  بررسـی  هـدف  بـا  تحقیق این است، کم بسیار داروئی گیاهان
 گیـاه  نیتروکسین و کود آلـی هیومیـک اسـید در    کود زیستی مصرف
 .گرفت صورت زنیان دارویی
  

  ها مواد و روش
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود زیستی نیتروکسـین و  
کود آلی اسید هیومیک بر خصوصیات کمـی و کیفـی گیـاه دارویـی     

هاي کامـل  زنیان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
 .تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقـاتی دانشـگاه زابـل اجـرا شـد     

استفاده از کود زیستی نیتروکسـین بـه    شامل مطالعه موردي مارهایت
لیتر در  5/1و  1، 5/0، )شاهد(سطح شامل صفر  4صورت بذرمال در 

هکتار و استفاده از کود آلی اسید هیومیک به صورت حل کردن در آب 
سطح شامل  4برگی در  4آبیاري، پس از سبز شدن گیاهان، در مرحله 

آب و هواي منطقه بر  .ر هکتار بودندکیلوگرم د 3و  2، 1، )شاهد(صفر 
هـاي خشـک و بسـیار گـرم بـا      اساس طبقه بندي کوپن جـزء اقلـیم  

متر باالتر از  481منطقه در ارتفاع . باشدهاي گرم و خشک میتابستان
دقیقه طول شرقی و  41درجه و  61سطح دریا و مختصات جغرافیایی 

اك مزرعه دو خ. دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 54درجه و  30
سال به صورت آیش بوده و بر اساس نتایج تجزیـه بافـت آن شـنی    
لومی تشخیص داده شد و سایر خصوصیات خاك نیز مورد بررسی قرار 

بذر مورد استفاده در این تحقیق از توده محلی تهیه ). 1جدول (گرفت 
بعد از تلقیح با نیتروکسین و خشک کردن  5/12/1390شد و در تاریخ 

آبیاري به صورت غرقابی و . ، به صورت سطحی کشت گردیددر سایه
خط کاشت به  6شامل  آزمایشی کرت هر. اي یکبار انجام گردیدهفته

 5/1متر بود، فاصله بـین تکرارهـا    2متر و به طول سانتی 35فواصل 
کود بیولوژیـک  . متر در نظر گرفته شد 5/0ها متر و فاصله بین کرت

آوري زیسـتی  ر این تحقیق از شرکت فـن نیتروکسین مورد استفاده د
هـاي  سلول زنده از هر یک از جنس 108 مهر آسیا تهیه شد که داراي

 نام. در هر میلی لیتر نیتروکسین بود) ازتوباکتر و آزوسپریلیوم(باکتري 
هیومکس بود کـه   آزمایش این در استفاده مورد اسیدهیومیک تجاري
 درصـد  5اسـیدفلوویک و   درصـد  15اسیدهیومیک،  درصد 80شامل 

گیري صـفات مـورد نظـر شـامل وزن     براي اندازه. اکسید پتاسیم بود
چنـین وزن، درصـد و عملکـرد اسـانس،      هزاردانه، عملکرد دانه و هـم 

اي شـدن، از چهـار   هاي بذري در زمان رسیدگی کامل و قهـوه نمونه
 متر از ابتدا و انتهايسانتی 30با احتساب حذف (ردیف وسط هر کرت 

اسانس موجود در دانه به روش تقطیر با آب به . تهیه شدند) هر ردیف
درصد اسانس پس از رطوبـت زدایـی   . ساعت استخراج گردید 3مدت 

پـس از محاسـبه درصـد    ). 17(آن توسط سولفات سدیم محاسبه شد 
) کیلوگرم در هکتـار (وزنی اسانس در کل، عملکرد آن در واحد سطح 

 SASهـا از نـرم افـزار آمـاري     لیل دادهبراي تجزیه و تح. تعیین شد
در   LSDهاي صفات مورد بررسی توسط آزموناستفاده شد و میانگین

 .مقایسه شدند درصد 5سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
  گیریارتفاع بوته رها روي صفات ظاهري مورد اندازهتاثیر تیما

ارتفاع بوته تحت تأثیر هیچ یک از تیمارهـاي اسـید هیومیـک و    
 دار نشـد ها قرار نگرفت و معنـی  چنین اثر متقابل آن سین و همنیتروک

 ).2جدول (
 

  تعدادچتر
ها نشان داد که اثر تیمار اسید هیومیک نتایج تجزیه واریانس داده

بیشترین تعداد چتر از تیمار ). 2جدول (دار بود بر تعداد چتر بسیار معنی
H4  سـطح بـا   اخـتالف ایـن   ). 3جدول (چتر به دست آمد  11/28با

با افزایش مقدار اسـید هیومیـک بـر    . دار بودسایرسطوح تیمارها معنی
  . تعداد چتر افزوده شد



  1394پاییز ،  3، شماره 29، جلد )علوم و صنایع کشاورزي(باغبانینشریه علوم 334

  
 سانتیمتري 0-30خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در عمق  - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of the soil tests in 0-30 cm depth 

هدایت 
الکتری
 کی
EC  

(ds/m)  

اسید
  یته
pH 

وزن 
مخصوص 

  ظاهري
Bulk 

density  
(g/cm3)  

 ماده آلی
Organi

c 
materi

al  
(%)  

نیتروژن
Nitroge

n  
(%)  

کربن 
آلی

Organi
c 

Carbo
n  

(%)  

فسفر 
کل

Phosphoru
s 

پتاسیم 
کل

Potassiu
m 

 سدیم
Sodium 

 الي
Loa
m  
(%)  

 رس
Cla
y  

(%)  

 شن
San

d  
(%)  

 بافت
Textu

re  
(mg. kg-1)  

1.46  8.4  1.49  0.87  0.09  0.47  9.2  115 38.7  27 32 41 

شنی 
 لومی

Sand-
loam 

  
  هاي کمی زنیان تحت تاثیر اسید هیومیک و نیتروکسینتجزیه واریانس ویژگی - 2جدول 

Table 2- Analysis of variance of quantitative characteristics of Carum copticum affected by humic acid and Nitroxin 

  منابع تغییر
S.O.V 

  MSمیانگین مربعات 

 درجه
 آزادي

df  

 وزن هزار دانه
Seed weight 

 ارتفاع بوته
Height of 

plant  

 تعداد چتر
Number of 

umbels 

تعداد شاخه 
 جانبی

Lateral 
branches  

عملکرد 
 بیولوژیک

Biological 
yield  

 عملکرد دانه
Seed yield  

 تکرار
Replication  ٠٢  ٠٠٩٧.٠ ٢۴.٢٣٠  ۵٧٧.٨  ٠٠.٣٢٢٧٩  ٠٩٩.٠  ٠.٠۴٠۴٧  

 اسید هیومیک
Humic acid  ١**  ٣۵٠٩.٠  ns٣٣۴.۴۴  **٧۴.٨٨  **۴۴٨٣.١٣٨٨٩٧**  ٣.٣۵  **٠١.٢٠٣٣٩۶  

 نیتروکسین
Nitroxin  ٠٣٢**  ٣۵.٠ ns۵۶٨.۶٨٩**  ٩.۶  *۵٠۴.١  **۴٢.٢۴۵٠٠١٧  **۴٠.٣٠٢٧٢  

× هیومیک  اسید
 نیتروکسین

Humic acid × 
Nitroxin  

٩ ns٠٠۴٣.٠ ns٩٨٩.٨٨  ns۴٨.٠  ns٢۴۶.٨٧.٧٩٩٧*  ٣٩.١٨١٢٧٩**  ٠  

 خطا
Error 

٠٠  ٣٠۵۶.٨٩٠٣  ٠.۵٣  ٩۴.٠٠.٣٣  ٣٧١٣.٠  ٠۵٨۶  ٢٧.٣٠٩١  

ضریب تغییرات 
(%) 
CV 

- ۵٣  ١٣.١٢ ١.٧۴.٧  ٢۶.٩  ۶٧  ٨.٣۴.٣  

ns ،*باشدمی درصد 1و  5سطح  در دار معنی و دار معنی اختالف عدم ترتیب به** و.  
ns, * and ** are non- significant and significantly at α=0.05 and α=0.01, respectively. 

 
چتر بـه   8/21با  (H1)کمترین تعداد چتر از تیمار شاهد چنین  هم

داري در سطح معنی تیمار نیتروکسین نیز برتعداد چتر تأثیر. دست آمد
به  N3از تیمار ) 69/25(بیشترین تعداد چتر  ).2جدول(درصد داشت  1

 N4دست آمد، که از نظر آماري اختالفـی بـین ایـن تیمـار و تیمـار      
داري بـود،  مشاهده نشد اما بـا سـایر تیمارهـا داراي اخـتالف معنـی     

مشـاهده شـد    (N1)در تیمار شاهد ) 24(چنین کمترین تعداد چتر  هم
 کـاربرد  بـه دنبـال   که داشت اظهار توانمی ارتباط این در). 3جدول (

 تولیـد  طریـق  از نیتـروژن  کننـده  تثبیـت  هـاي  بـاکتري  نیتروکسین،

 سـرعت  افـزایش  و ریشـه  رشد افزایش رشد، هايمحرك ها،ویتامین
 ایـن  نتایج. شدند صفاتبرخی  بهبود باعث غذایی عناصر و آب جذب

 ایشـان  دارد، مطابقت) 32(نتایج سانچز گووین و همکاران  با تحقیق
 بابونه دارویی گیاهان در بیولوژیک کودهاي کاربرد که کردند گزارش

محفوظ و شرف الـدین  . شد گل عملکرد افزایش باعث بهار همیشه و
 تحـت  رازیانـه  گیـاه  در بوته در چتر تعداد که کردند گزارشنیز ) 23(

 ایـن  از اسـتفاده  عـدم  به نسبت بیولوژیک کودهاي از استفاده شرایط
اثر متقابل تیمارهاي اسید هیومیک و . یافت داريمعنی افزایش کودها
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 .دار نشدنیتروکسین بر تعداد چتر معنی
  

  وزن هزار دانه
دار وزن هزار دانه تحت تأثیر تیمارهاي اسید هیومیک بسیار معنی

ترین وزن یشـ هـا ب با توجه به جدول مقایسه میـانگین ). 2جدول (شد 
 H3گـرم مشـاهده شـد کـه بـا تیمـار        1/1با  H4هزار دانه در تیمار 

داري نداشت ولـی در مقایسـه بـا سـایر تیمارهـا داراي      اختالف معنی
همچنین کمترین وزن هـزار دانـه از   ). 3جدول (دار بود اختالف معنی
طبق نتـایج بـه دسـت    . گرم به دست آمد 84/0با  (H1)تیمار شاهد 

ا افزایش مقدار اسید هیومیک مصرفی بر میزان وزن هزار دانـه  آمده ب
شود که دلیل آن افزایش جذب عناصري نظیر ازت، کلسیم، افزوده می

در حقیقـت   ).13(فسفر، پتاسـیم، منگنـز، آهـن، روي و مـس اسـت      
هـاي پایـدار بـا     هاي اسید هیومیک توانـایی ایجـاد کمـپلکس   قابلیت

 هـاي بافـت  تـداوم  سـبب  هیومیک یداس ).6( باشدهاي فلزي می یون
با توجه به ). 40(دهد می را افزایش دانه عملکرد و شده کننده فتوسنتز

داري در سطح نتایج تجزیه واریانس، تیمار نیتروکسین نیز تأثیر معنی
بیشترین وزن هزار دانـه  ). 2جدول (بر وزن هزار دانه داشت  درصد 1
مشاهده شد کـه از نظـر آمـاري اخـتالف       N4در تیمار ) گرم 02/1(

و  N2داري با سایر تیمارهاي استفاده از کود نیتروکسین یعنـی  معنی
N3  نداشت و فقط با تیمار شاهد(N1)  دار بـود  داراي اختالف معنـی

 کـود  کـاربرد  به دنبال هزار دانه وزن افزایش با ارتباط در). 3جدول (
 نتیجـه  در افـزایش،  این که داشت اظهار توان می نیتروکسین زیستی

 توسعه و نیتروژن تثبیت بر ازتوباکتر و آزوسپریلیوم هاي باکتري تأثیر
 ویـژه  بـه  غذایی عناصر بهتر جذب آن تبع به و اي ریشه سیستم بهتر

 بـین  تعـادل  ایجاد با زیستی کودهاي واقع در. گردید نیتروژن حاصل
 زایشی رشد رویشی، رشد افزایش ضمن گیاه، نیاز مورد غذایی عناصر

 آسـمیالت  ،)دانه(فراوان   (Sink)مقصد ایجاد با و داده افزایش نیز را
 شـاخص  نهایـت  در و انتقال هادانه به رویشی رشد از حاصل تولیدي
درگنـدم و  ) 16(قادر و همکاران ). 28( رود می باال گیاه دانه برداشت

 و ازتوباکتر از استفاده که کردند گزارشدر کلزا ، )12(گوپتا و سامنوترا 
 را آن علت که است، شده دانه هزار وزن افزایش موجب آزوسپیریلوم،

 هااین باکتري با تلقیح اثر بر گیاه، توسط غذایی عناصر جذب افزایش
برهمکنش تیمارهاي اسید هیومیـک و نیتروکسـین بـر وزن    . دانستند

 .دار نبودهزار دانه معنی
  

  تعداد شاخه جانبی
به نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار اسید هیومیک بر تعداد با توجه 

بر اساس ). 2جدول(دار بود درصد معنی1شاخه جانبی در سطح احتمال 
در تیمـار  ) 94/6(نتایج مقایسه میانگین بیشترین تعداد شاخه جـانبی  

H4  داري بـا سـطوح   مشاهده شد که این سطح داراي اختالف معنـی

در تیمار شاهد ) 63/5(تعداد شاخه جانبی  چنین کمترین دیگر بود، هم
(H1)  اسید هیومیک با افزایش ظرفیت تبادل  ).3جدول (مشاهده شد

چنین ایفاي نقش، روي  کاتیونی، ظرفیت نگهداري آب در خاك و هم
نفوذپذیري غشاء به عنوان ناقل پروتئین، فعال کردن تـنفس، چرخـه   

تـري فسـفات باعـث     کربس، فتوسنتز و تولید آمینواسـید و آدنـوزین  
ها نشان نتایج تجزیه واریانس داده). 36(شود افزایش رشد گیاهان می

درصـد   5اخه جانبی در سطح احتمال داد تیمار نیتروکسین بر تعداد ش
ها بیشترین با توجه به جدول مقایسه میانگین). 2جدول (دار بود  معنی

ز نظر آماري مشاهده شد که ا N4در تیمار ) 75/6(تعداد شاخه جانبی 
جدول (داري وجود داشت بین این تیمار و سایر تیمارها اختالف معنی

بـا میـانگین    (N1)کمترین تعداد شاخه جانبی نیز در تیمار شاهد ). 3
 در )6(با نتایج درزي و همکاران  نتیجه این. شاخه مشاهده شد 94/5

در . دارد مطابقـت  آلمـانی  بابونه در) 11(همکاران  و رازیانه و فالحی
 گـزارش  ازتوبـاکتر،  تـاثیر  بررسـی  با )37(سینگ و کپور  همین راستا

 شـاخه  تعـداد  افـزایش  باعث بیولوژیک کودهاي از استفاده که کردند
به عقیده الغدبان و همکاران . شودمی (Vigna radiata)ماش  جانبی

 در چتر تعداد و جانبی هايشاخه تعداد بر زیستی مصرف کودهاي )8(
 .دارد دارمعنی تأثیر رازیانه گیاه

  
  عملکرد بیولوژیک

ها حاکی از آن بود که تیمارهاي اسـید  نتایج تجزیه واریانس داده
هـا بـر عملکـرد     هیومیک و نیتروکسـین و همچنـین بـرهمکنش آن   

بیشـترین  ). 2جدول(دار بود درصد معنی 1بیولوژیک در سطح احتمال 
و کمتـرین   H4N4یمـار  در ت) کیلوگرم 22/5972(عملکرد بیولوژیک 
مشاهده شد   H2N1در تیمار) کیلوگرم 77/4327(عملکرد بیولوژیک 

 کـالت  قـدرت  طریـق  از هیومیک اسید سودمند اثرات این). 1شکل (
 فیزیولوژیکی و بیولوژیکی خصوصیات بر اثر و غذایی عناصر کنندگی

 آنـزیم  فعالیـت  افـزایش  بـا  هیومیـک  اسید چنین هم. شد ظاهر خاك
 افـزایش  نتیجـه  در و گیـاه  فتوسـنتزي  فعالیت افزایش سبب رابیسکو
 از استفاده که کردند گزارش) 31(ملکوتی  و سماوات). 7(شد  عملکرد

 افزایش عناصر غذائی، جذب خاك، تهویه افزایش سبب هیومیک اسید
 افزایش سبب کلی و بطور گیاه رشد فتوسنتز و افزایش سلولی، تقسیم

  .شودمی گیاه خشک وزن
 نیتـروژن  هايکننده تثبیت کاربرد به دنبال) 18(اکرامی  خلیلیان

 در پـی ) 28( اوجـاقلو  همچنـین  و ذرت در) آزوسـپریلیوم  و ازتوباکتر(
 را بیولوژیک افزایش عملکرد گلرنگ، در ازتوباکتر زیستی کود کاربرد
 جـذب  بهبـود  بیـانگر  نیـز  )21(نتایج تحقیقات لیتـی   .کردند گزارش
 در و فتوسـنتز  میزان افزایش رزماري، گیاه ریشه سطتو غذایی عناصر
 نتیجـه  در هـوایی  انـدام  عملکـرد  و خشک ماده تولید افزایش نتیجه
 .بود بیولوژیک کود کاربرد
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  زنیانگیاه برهمکنش اسید هیومیک و نیتروکسین بر عملکرد بیولوژیک  -1شکل

Figure 1- Interaction of humic acid and nitroxin on biological yield of Carum copticum 
 

 هاي کمی زنیان تحت تأثیر اسید هیومیک و نیتروکسینمقایسه میانگین ویژگی -3جدول
 Table 3- Comparison of quantitative characteristics Carum copticum influence of humic acid and Nitroxin 

 تیمار
Treatment 

  تعداد چتر
Number of umbels  

 وزن هزار دانه
seed weight (g) 

 تعداد شاخه جانبی
lateral branches 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield (kg  ha-1) 

 عملکرد دانه
Seed yield  
(kg  ha-1) 

 اسید هیومیک 
Humic acid (kg  ha-1) 

3  a11.28 a1.1 a94.6  a97.5340 b39.1551 
2  b88.25 a05.1 b19.6 b30.5124 a03.1634 
1 c75.23 b98.0 b19.6 c42.4885 c50.1412 

 d80.21 c84.0 c63.5 d22.4547 d22.1347 شاهد
 نیتروکسین 

 Nitroxin (liter  ha-1) 
5.1  a30.25  a02.1 a75.6 a03.5384 a78.1552 

1  a69.25 a00.1 b19.6 a14.5295 b22.1497 
5.0  b55.24 a02.1 b08.6 b47.4803 b39.1451 

 c00.24 b91.0 b94.5 c28.4415 c75.1443 شاهد
 .داري ندارنداختالف معنی LSDدرصد بر اساس آزمون  ۵هایی که در هر ستون داراي حروف مشترك هستند در سطح میانگین           

           Means within a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
 

  عملکرد دانه
تیمارهاي اسید هیومیک و نیتروکسین بـر روي عملکـرد دانـه در    

هـا بـر    چنین برهمکنش آن دار بودند و همدرصد معنی 1سطح احتمال 
بیشترین ). 2جدول (دار بود عنیدرصد م 5عملکرد دانه در سطح احتمال 

و کمترین عملکـرد   H3N4از تیمار ) کیلوگرم 33/1758(عملکرد دانه 
شـکل  (به دست آمد ) شاهد( H1N1از تیمار ) کیلوگرم 44/1319( دانه

 ایـن  از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  تأییـد  در محققین آزمایشات نتایج). 2
 اجزاي و عملکرد بر هیومیک اسید اثر بررسی در که داد نشان آزمایش
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 1تـا   5/0کردن  اضافه که دریافت) 34( شریف ذرت، و گندم عملکرد
 ماده عملکرد و دانه عملکرد ترتیب به اسیدهیومیک هکتار در کیلوگرم
 5/0کــردن  اضــافه. داد داريمعنــی افــزایش را ذرت و گنــدم خشــک
 بـه  نسـبت  درصـد 25را  دانه عملکرد هیومیک اسید هکتار در کیلوگرم

 عملکرد افزایش سبب هیومیک اسید دیگري مطالعه در. برد باال شاهد
 دلیـل  بـه  بیولوژیـک  کودهـاي  با تلقیح جاکه آن از). 2(جوشد  در دانه

 جــذب افـزایش  و دسترســی بهبـود  باعـث ي، ا ریشــه سیسـتم  توسـعه 

 گیـاه  در فتوسـنتزي  مواد تولید افزایش باعث نتیجه در عناصرغذایی و
 پاسخ در دانه عملکرد افزایش که رسدمی نظر به چنین میشود، بنابراین

 براي عناصرغذایی بیشتر فراهمی دلیل به کودها، این با تلقیح به زنیان
 بـراي  فتوسـنتزي  مـواد  تولیـد  افزایش باعث نتیجه در که بوده هابوته
 بر خود بررسی در) 11(ن همکارا و فالحی). 28 و 14(است  شده ها دانه

 کود کاربرد با دانه، عملکرد باالترین که کردند مشاهده بابونه گیاه روي
 .شد حاصل نیتروکسین

 

  
 زنیان یتروکسین بر عملکرد دانه گیاهبرهمکنش اسید هیومیک ون -2شکل

Figure 2- Interaction of humic acid and nitroxin on seed performance of Carum copticum 
 

  تجزیه واریانس وزن، درصد و عملکرد اسانس زنیان تحت تأثیر اسید هیومیک و نیتروکسین -4جدول
Table 4- Analysis of variance of weight, percent and performance of Carum copticum essential oil under the influence of 

humic acid and Nitroxin 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 درجه آزادي
df 

    MSمیانگین مربعات
 وزن اسانس

Essential oil Weight 
 درصد اسانس

Essential oil Percent 
 عملکرد اسانس

Essential oil yield 
 تکرار

Replication  2 0004.0  004.0  18.93  
 اسید هیومیک
Humic acid  3  **220.0  **459.2  **64.1375  

 نیتروکسین
Nitroxin 

3  ns002.0  ns021.0  **66.71  
 نیتروکسین× اسید هیومیک 

 Humic acid × Nitroxin  9 ns001.0  ns014.0  ns94.15  
 خطا

Error 
30  002.0  029.0  83.9  

 )%(ضریب تغییرات 
CV   48.4 54.4 59.5 

ns ،* باشدمی درصد1و  5سطح  در دار معنی و دار معنی اختالف عدم ترتیب به**  و.  
ns, * and ** are non- significant and significantly at α=0.05 and α=0.01, respectively. 
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  هایوزن، درصد و عملکرد اسانس زنیان تحت تأثیر اسید هیومیک و نیتروکسینمقایسه میانگین -5جدول
Table 5- Comparison of weight, percent and performance of Carum copticum essential oil under the influence of humic acid 

and Nitroxin  

 تیمار
Treatment 

 )گرم(وزن اسانس 
Essential oil Weight (g) 

 درصد اسانس
Essential oil Percent 

  عملکرد اسانس
 )کیلوگرم در هکتار(

Essential oil yield (kg per ha) 
 اسید هیومیک 

Humic acid (kg per ha)  
   

3  a25.1 a17.4 a75.64 
2  b17.1 b91.3 a07.64 
1  b13.1 b79.3 b52.53 

 c93.0 c11.3 c00.42 شاهد
  )لیتر در هکتار(نیتروکسین 

Nitroxin (liter per ha) 
5.1  a13.1 a76.3 a94.58 

1  a14.1 a80.3  a30.57 
5.0  a11.1 a71.3 b18.54 

 a11.1 a71.3 b92.53 شاهد
  .داري ندارنداختالف معنی LSDبر اساس آزمون  درصد 5سطح هایی که در هر ستون داراي حروف مشترك هستند در میانگین

Means within a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
  

  وشیمیاییاثر تیمارها روي صفات بی
  وزن اسانس

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن اسانس تحت تأثیر تیمار 
با توجـه بـه   ). 4جدول (دار شد درصد معنی1اسید هیومیک در سطح 
ها مشخص شد که بیشـترین وزن اسـانس از   جدول مقایسه میانگین

با  (H1)گرم و کمترین وزن اسانس از تیمار شاهد  25/1با  H4تیمار 
گرم به دست آمد که بین این تیمار با سـایر تیمارهـا اخـتالف     93/0

در توجیه این نتیجه به دسـت  ). 5جدول (شود داري مشاهده میمعنی
 رابیسکو آنزیم فعالیت افزایش با هیومیک اسیدتوان گفت که آمده می

ــبب ــزایش س ــت اف ــنتزي فعالی ــاه  فتوس ــد   )7(گی ــه تولی و در نتیج
 شـیمیایی  گـروه  از هـا اسانس شود و چونهاي فتوسنتزي می فرآورده

 در مناسب ماده پیش عنوان به گلوکز که دلیل این به و بوده هاترپن
 تولیـد  و فتوسـنتز  هسـت،  مطـرح  هامنوترپن ویژه به و اسانس سنتز

 ).27(دارد  اسـانس  تولیـد  با مستقیمی ارتباط فتوسنتزي هايفرآورده
اســید هیومیــک و تیمــار نیتروکســین و همچنــین بــرهمکنش بــین 

 ). 4جدول (داري نداشت نیتروکسین بر وزن اسانس تأثیر معنی
  

  درصد اسانس
نتایج آزمایش حاکی از آن است که درصد اسانس فقط تحت تأثیر 

دار شد و تیمار نیتروکسین درصد معنی 1تیمار اسید هیومیک در سطح 
و برهمکنش بین اسید هیومیک و نیتروکسـین روي درصـد اسـانس    

دهـد  هـا نشـان مـی   جدول مقایسه میانگین). 4جدول (دار نبود یمعن
درصد و کمترین درصد  17/4با  H4بیشترین درصد اسانس در تیمار 

). 5جـدول  (درصد مشاهده شد  11/3با  (H1)اسانس در تیمار شاهد 
اسید هیومیک مخلوط متراکم و کمپلکس اسـیدهاي آلـی آروماتیـک    

: زت، فسفر و برخی از فلـزات ماننـد  این ترکیب داراي گوگرد، ا. است
اسـید هیومیـک از نظـر    . باشدکلسیم، منیزیم، مس، روي و غیره می

در حقیقـت اسـید هیومیـک از    . بیوشیمیایی ماده مؤثره هوموس است
ــای  ــبیه س ــل ش ــر نحــوه عم ــت،  نظ ــد کمپوس ــی مانن ــاي آل ر کوده

) 4( همکـاران  و درزي. کنـد کمپوست و کودهاي آلی عمل مـی  ورمی
 رازیانـه  اسانس درصد افزایش باعث کمپوستورمی که کردند گزارش

 نشان افزایش نیز اسانس میزان کمپوست ورمی مقدار افزایش با و شد
 سـبب  آلـی  کودهاي که کردند گزارش نیز) 17(کپور و همکاران . داد

 نیز گـزارش  زیادي تحقیقات. شود می رازیانه اسانس عملکرد افزایش
 در اسـانس  درصـد  افـزایش  باعـث  آلی کودهاي از استفاده کردند که

 ).3 و 1(شوند  می دارویی گیاهان
  

  عملکرد اسانس
ها تیمار اسید هیومیک تأثیر با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

بیشترین ). 4جدول (بر عملکرد اسانس داشت ) P≥ 01/0(داري معنی
بـه   H4از تیمـار  ) کیلوگرم در هکتـار  75/64(میزان عملکرد اسانس 

از نظر آماري اختالفی  H3که بین این تیمار و تیمار  دست آمد، درحالی
داري بود و وجود نداشت اما با سایر تیمارها داراي اختالف آماري معنی

در ) کیلوگرم در هکتـار   42(د اسانس همچنین کمترین میزان عملکر
در حقیقت اسـید هیومیـک   ). 5جدول (مشاهده شد  (H1)تیمار شاهد 

 و غذایی عناصر کنندگی کالت قدرتهاي مختلف مانند با ایفاي نقش
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خـاك باعـث افـزایش     فیزیولـوژیکی  و بیولـوژیکی  خصوصیات بر اثر
یري و همچنـین  گعملکرد دانه به عنوان اندام مورد استفاده در اسانس

افزایش درصد اسانس شد و از این طریـق یعنـی بـا افـزایش اجـزاي      
  .عملکرد باعث افزایش عملکرد اسانس شد

هـا نشـان داد تیمـار نیتروکسـین بـر      نتایج تجزیه واریانس داده
). 4جـدول  (دار بـود  درصد معنـی  1عملکرد اسانس در سطح احتمال 

ین مقدار عملکـرد اسـانس   نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشتر
که بین  به دست آمد، درحالی N4از تیمار ) کیلوگرم در هکتار 94/58(

داري وجود نداشـت  از نظر آماري اختالف معنی N3این تیمار و تیمار 
چنین کمتـرین   داري بود و هماما با سایر تیمارها داراي اختالف معنی

ر تیمـار شـاهد   د) کیلـوگرم در هکتـار   92/53(مقدار عملکرد اسـانس  
(N1)  هايمیکروارگانیسم که داد نشان نتایج). 5جدول (مشاهده شد 
 )ازتوباکتر و آزوسپریلیوم(نیتروکسین  زیستی کود در موجود زيخاك

 جـذب  سـطح  افزایش و ايریشه سیستم توسعه با غیرمستقیم طور به
 ترشـح  طریق از همچنین و غذایی ناصر جذبع میزان افزایش ها،یون

 عملکرد بیولوژیک افزایش گیاه، باعث رشد تحریک و اکسین هورمون

 گیري اسانس در استفاده مورد اندام عنوان به همچنین عملکرد دانه و
 مطابقـت ) 11(ان همکار و فالحی تحقیقات نتایج با که است گردیده

 دارویی گیاه روي بر نیتروکسین زیستی کود کاربرد به دنبال آنها .دارد
 مشابهی نتایجهمچنین  .آوردند به دست را مشابهی نتایج آلمانی بابونه

 روي بر )29( توسط رام و کومار اسانس، عملکرد افزایش لحاظ از نیز
 تثبیـت  کـاربرد  بـه دنبـال   مرزنجـوش،  روي بـر  )9(الغدبان نعناع و 

 .هاي نیتروژن گزارش شده است کننده
  

  کلی گیري نتیجه
ماننـد ازتوبـاکتر و آزوسـپریلیوم و    هاي مفیدي استفاده از باکتري

هـا  اسیدهاي آلی به صورت کمپلکس میکروبیولوژیک و میکروهومات
در محیط ریشه گیاه سهم زیـادي در جهـت رونـد رشـد و برداشـت      

نشان آزمایش  نتایج. کندمحصوالت طبیعی داشته و خاك را بارور می
لیتـر   5/1 داد که بهترین درصد و عملکـرد اسـانس زنیـان از کـاربرد    

 .کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار به دست آمد 3نیتروکسین و 
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