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 چکیده

که کاربرد های فراوانی  باشدنعناع و از معروفترین گیاهان دارویی میگیاهی یکساله، علفی و متعلق به خانواده  ریحان        

 1555،  955در صنایع غذایی، دارویی و عطرسازی دارد. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسید هیومیک )صفر، 

شرایط هیدروپونیک، موالر( در میلی 95و  49، گرم بر لیتر( بر گیاه ریحان تحت تنش شوری با غلظت )صفر میلی 4555و

های کامل تصادفی اجرا و برخی صفات رویشی همچون شاخص کلروفیل، ارتفاع آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک

بوته، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و کل گیاه و نیز درصد محتوای اسانس و عملکرد اسانس اندازه گیری گردید. نتایج 

موالر کاهش میلی 95و  49گیاهان تحت تنش شوری  ات رشدی مورد مطالعهآزمایش حاضر نشان داد که اکثر صف

میلی گرم بر لیتر در گیاهان تحت تنش اختالف  955پاشی اسید هیومیک با غلظت محلول نسبت به شاهد داشتند و داریمعنی

موالر مشاهده گردید  و مقدار میلی  95داری با گیاهان شاهد  نشان نداد. باالترین محتوای اسانس در  تیمار شوری معنی

طور کلی نتایج نشان داد که اعمال تنش شوری موجب کاهش این صفت در گیاهان شاهد از بقیه تیمارها کمتر بود. به

دار اغلب صفات رشدی و نیز محتوای اسانس ریحان  شده و کاربرد اسید هیومیک با بهبود ویژگی های رشدی، معنی

لذا چنین به نظر می رسد که در مناطقی که تنش شوری عامل محدود کننده  هش می دهد.اثرات منفی تنش شوری را کا

 کشت ریحان است، کاربرد اسید هیومیک را به کشاورزان توصیه کرد.
 

 ریحان، اسید هیومیک، تنش شوری، صفات رویشی، اسانس کلیدی: های واژه
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Abstract 

        Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) an herbaceous annual fragrant herb belongs to the 

Lamiaceae family is a cosmopolitan herb and aromatic plant with abundant applications in 

pharmaceutical, food and fragrance Industries. The effects of salinity (0 and 50 mM NaCl) and 

applications of humic acid 18% (0, 500,1000 and 2000 mg.l-1) on some growth characteristics such 

as chlorophyll index, height, leaf number, total plant fresh, dry weight, essential oil content and yield 

were investigated under hydroponic production. This study was conducted by factorial experiment in 

randomized complete block design with two factors. The result showed that the growth characteristics 

of plants under 25 mM NaCl salinity with application of 500 mg/l humic acid had no significant 

differences with control. The highest essential oil content was recorded in 50mM NaCl salinity and 

the lowest was obtained in control. In general, the result of this experiment showed that salinity stress 

decreased on all growth characteristics but application of humic acid improved the negative effects 

of salinity stress. 

 

Keyword: Essential oil, Humic acid, Hydroponic, Growth characteristics, Ocimum basilicum L., 

Salinity. 

 

 مقدمه

های گیاهان در محیط رشد خود، پیوسته با تنش       

اند که شانس نمو و بقای آنها را به نوعی متعددی مواجه

ها به صورت زنده و یا غیر زنده سازد.  تنشمحدود می

توانند تاثیرات منفی بر تولید گیاهان داشته باشند و می

. امروزه به دلیل (1594 بویر) حتی بقای گیاه را تهدید کنند

ای هکمبود منابع آبی و یا منابع آبی با کیفیت پایین )آب

شور( در دنیا، مدیریت تولید گیاهان در شرایط شور 

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شروع تنش شوری 

ها بخصوص کلرید انی است که میزان انباشتگی نمکزم

سدیم در ناحیه ریشه بیش از حد تحمل گیاه شده و در 

ل های حیاتی گیاه مثنتیجه باعث بروز اختالالتی در فرآیند

جذب و انتقال مواد غذایی، تعرق و فتوسنتز بشود. 

های بیوشیمیایی، همچنین تنش شوری فرآیند

های اولیه و ثانویه را تابولیتفیزیولوژیکی و بیوسنتز م

 دهد )الشریف و همکارانتحت تاثیر قرار میدر گیاهان 
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(. ابوالفاد و همکاران 4551و هنداوی و خلید  1555

گزارش کردند که در گیاه فلفل با افزایش شوری،  (1555)

رشد رویشی کاهش اما میزان اسانس و ترکیبات آن 

( و حسنپوراقدم 1551بیشتر گردید. الشافی و همکاران )

داری را در رشد ( نیز کاهش معنی4511و همکاران)

رویشی ریحان، با افزایش شوری مشاهده نمودند. 

( گزارش کردند که 4516عمارت پرداز و همکاران )

موالر باعث کاهش میلی 95شوری به میزان  افزایش

 گشت.های رشدی گیاه مرزه داری در ویژگیمعنی

 .Ocimum basilicum Lنام علمی گیاه ریحان با       

( از جمله گیاهانی است که Lamiaceaeاز تیره نعنائیان )

به واسطه اثرات دارویی متعدد از دیرباز توجه محققان 

را به خود معطوف داشته است. امروزه بیشتر در 

ها و مزارع کشت کشورهای حوزه دریای مدیترانه در باغ

گران معتقدند که ریحان بومی شود. بعضی پژوهشمی

مورد  از قدیم در مصرایران، افغانستان و هند بوده و 

کشت  بوده و امروزه این گیاه در اغلب نواحی ایران کشت 

(. مصرف این گیاه در اشکال 4552 شود )امید بیگیمی

مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی سبب ارجح بودن این 

شده  و بصورت  گیاه نسبت به سایر گیاهان دارویی

گیرد. مواد قرار می سبزی تازه و ادویه مورد استفاده 

پیکر رویشی این گیاه اشتهاآور و برای معالجه  موثره

شود. از نفخ شکم و کمک به هضم غذا مصرف می

توان به اثرات دیگرمصارف دارویی اسانس ریحان می

در صنایع آرایشی ضدباکتریایی، ضد قارچی و استفاده 

نمود. اثرات مفید گیاه ریحان به اسانس  شتی اشارهو بهدا

های ثانویه است، نسبت داده آن که جزئی از متابولیت

شود، بنابراین هر عاملی که بر کمیت و کیفیت اسانس می

 (.4556اثرگذار باشد مورد توجه  خواهد بود )زرگری 

 های بدون خطرکودهای آلی به عنوان فرآورده        

توانند برای پایداری تولیدات کشاورزی مناسب باشند. می

اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس 

و سایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی 

جهت باال بردن عملکرد به خصوص در شرایط متغیر 

و  4511تواند موثر واقع شود )خالد و فاوی محیطی می

(. در حال حاضر رویکرد جهانی 4514گارسیا و همکاران 

های کشاورزی در تولید گیاهان دارویی استفاده از نظام

های مدیریتی آنها نظیر کاربرد پایدار و بکارگیری روش

کودهای آلی مانند کمپوست و اسید هیومیک به منظور 

افزایش سطوح عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی 

تلف مانند اسید باشد. بکارگیری کودهای آلی مخمی

میزان  شیافزاعملکرد باعث  هیومیک، عالوه بر پایداری

ماده موثره گیاهان دارویی در شرایط بروز انواع تنش ها 

گزارشات  همچنین(. 4552)محمدخانی و حیدری گردد می

گران مختلف مبنی بر اثرات مثبت متعددی از پژوهش

 طکاربرد اسیدهای آلی مخصوصا اسید هیومیک در شرای

تنش شوری از گیاهان مختلف به ثبت رسیده است 

و کولیکوا  4511خالد و فاوی  4516  )جارشوا و همکاران

( با توجه به 4514آیدین و همکاران ) .(4559و همکاران 

اثرات چشمگیر اسید هیومیک در کاهش عوارض انواع 

ها از جمله تنش شوری و نیز اهمیت تولید گیاهان تنش

ین پژوهش تالش شده است که اثرات دارویی، لذا در ا

محلول پاشی اسید هیومیک بر روی گیاه ریحان تحت 

 شرایط تنش مورد بررسی قرار گیرد. 
 

 مواد و روش ها

در گلخانه  1959این آزمایش در سال زراعی       

صورت کشت دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه به

تبریز عدد بذر ریحان بومی  15گلدانی انجام شد. تعداد 

 مخلوط کوکوپیت ولیتری حاوی  پنجهای در گلدان

، کشت گردیدند. 95به  95پرالیت دانه متوسط به نسبت 

در دو هفته اول بعد از کاشت بذور، فقط از آب خالص 

های جوان استفاده شد. سپس به جهت آبیاری گیاهچه

-منظور ایجاد تراکم مناسب در هر گلدان چهار گیاه نگه

چهارم دامه به مدت دو هفته از محلول یکداری شد. در ا

دوم هوگلند و سپس تا انتهای آزمایش از محلول یک

هوگلند، جهت تغذیه و آبیاری گیاهان استفاده شد. در 

محلول غذایی به ترتیب در حد   ECو pHطول آزمایش 



 6931/  تابستان7شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                              گوهری، رسولی و ....                       617
 

 15زیمنس بر متر تنظیم گردیدند. همچنین هر دسی 4و  6

با آب معمولی بطور کامل  روز یکبار محیط ریشه گیاهان

ناشی از تجمع   ECو pHشد تا تغییرات شستشو داده می

ها در بستر کاشت در اثر انجام عمل آبشویی به نمک

حداقل برسد. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح 

 49، سطح شوری )صفر دوهای کامل تصادفی و با بلوک

اسید هیومیک پاشی موالر( و سه سطح محلولمیلی 95و 

گرم بر لیتر( با سه تکرار میلی 4555و  1555، 955)صفر، 

به اجرا در آمد. از سه گلدان موجود در هر واحد 

گیری گیری و اندازهآزمایشی یک گلدان برای اسانس

گیری میزان اسانس و دو گلدان باقیمانده جهت  اندازه

صفات رویشی در نظر گرفته شد. به منظور اعمال تیمار 

-میلی 95 و 49 شوری، یک ماه بعد از کشت بذور مقدار

 دوممول نمک کلرید سدیم به هر لیتر محلول غذایی یک

پاشی ازاسید هوگلند اضافه گردید. همچنین جهت محلول

 4555و 1555،  955در چهار سطح )صفر،  %19هیومیک 

روز بعد  95و  45، 15گرم بر لیتر( و در سه نوبت )میلی

از شروع تیمار شوری( استفاده شد. گلخانه مورد 

استفاده در این آزمایش دارای پوشش پلی اتیلنی سفید و 

بوده و در  از نوع فن و پدمجهز به سیستم سرمایشی 

 955ر درجه سانتیگراد، نو 95-19طول آزمایش دما 

ر ثانیه و رطوبت نسبی در میکرومول بر متر مربع د

 درصد بود. 95-25 حدود
 

 اندازه گیری ها

اندام های رویشی بالفاصله پس از برداشت با        

گرم توزین و جهت محاسبه عملکرد،  51/5ترازوی با دقت 

پس از برداشت، گیاه تازه و سبز را وزن کرده و سپس 

به طور طبیعی و در سایه خشک کرده و پس از پانزده 

 به عنوان وزن ها نیز محاسبه وز وزن خشک کل بوتهرو

نسبی میزان تر و خشک کل در گلدان گزارش گردید. 

-یلکلروفبا استفاده از دستگاه را ها کلروفیل برگ نمونه

مرحله، که ( در دو Hansatech- Model-cl-01)سنج 

مرحله اول در اواسط دوره رشد و در مرحله دوم در 

گیری از اعمال دوره تنش اندازهاواخر دوره رشد بعد 

کلروفیل نیز با استفاده از دستگاه فلورسانس گردید. 

گیری اندازه (Hansatech-V.D.C12)فلورومتر مدل 

-شد. روش کار نیز به این ترتیب بود که ابتدا توسط گیره

دقیقه به هر برگ متصل )جهت ایجاد  45هایی به مدت 

دستگاه فلورسانس فضای تاریک در هر برگ( و سپس با 

های گیری شد. برای تعیین محتوای اسانس انداماندازه

هوایی گیاهان در هوای معمولی و شرایط سایه به مدت 

شدن کامل و روز قرار داده شده و بعد از خشک  9

گرم از ماده خشک را آسیاب  95رسیدن به وزن ثابت، 

کرده و محتوای اسانس به روش تقطیر با آب بر مبنای 

پیشنهادی فارماکوپه اروپا و با استفاده از دستگاه  روش

(. عملکرد اسانس 1549گیری شد )کلونجر کلونجر اندازه

از حاصلضرب محتوای اسانس گیاهان در وزن خشک 

لیتر در متر مربع مربوطه محاسبه شده و بر اساس میلی

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
 

 تجزیه های آماری

یه های آماری با استفاده از نرم افزار تجز         

MSTAT-C  انجام شد و برای مقایسه میانگین تیمارها

در سطح احتمال یک و پنج درصد از آزمون دانکن 

 استفاده گردید.
 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر شوری و         

اسید هیومیک بر صفات رشدی و عمکرد تر و خشک در 

ارایه شده است. تنش شوری و اسید هیومیک به  1جدول 

طور جداگانه بر تعداد برگ، عملکرد تر و عملکرد خشک 

داری داشت، همچنین اثرات متقابل سطوح اثرات معنی

شوری و اسید هیومیک بر تعداد برگ و عملکرد خشک 

دار بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات معنی

ید هیومیک بر مقدار کروفیل، متقابل تنش شوری و اس

فلورسانس کلروفیل، مقدار اسانس و عملکرد اسانس 

 (.4دار بود )جدول معنی
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 تعداد برگ در بوته

(، اثرات 1باتوجه به نتایج تجزیه واریانس )جدول          

متقابل تنش شوری و اسید هیومیک بر تعداد برگ در 

تعداد دار بود. بیشترین سطح احتمال یک درصد معنی

برگ در تیمار شاهد مشاهده و کمترین آن در سطح 

میلی موالر و اسید هیومیک صفر بدست آمد.  95شوری 

کاربرد اسید هیومیک به تنهایی باعث افزایش تعداد برگ 

)جدول  دار نبودشد ولی از نظر آماری این افزایش معنی

(. با این وجود در اثرات متقابل اسید هیومیک و تنش 1

ثیر منفی تنش شوری بر تعداد برگ را تا شوری تأ

دار تعداد برگ حدودی جبران نموده و باعث افزایش معنی

میلی موالر و  95(. در سطح شوری 4)جدول  شده است

میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک، تعداد برگ  1555سطح 

میلی موالر و بدون کاربرد  95نسبت به سطح شوری 

(. 4داشت )جدول  داریاسید هیومیک افزایش معنی

میلی موالر و اسید هیومیک  49همچنین در سطح شوری 

میلی گرم بر لیتر تعداد برگ با شاهد اختالف  955

( 1556بوهنرت و جنسن ) (.4)جدول  داری نداشتمعنی

گزارش کردند که سرعت توسعه برگ تحت تاثیر غلظت 

گیرد. بطور کلی کاهش های سدیم و کلر قرار مییون

تواند در اثر کاهش اندازه تک در گیاهان میسطح برگ 

های ها و نهایتا ریزش برگ، کاهش در شمار برگبرگ

پیر باشد. کاهش سرعت رشد برگ بعد از اعمال شوری 

عمدتا به علت اثر اسمزی نمک در اطراف ریشه 

)ریزوسفر( بوده و افزایش ناگهانی شوری بستر رشد 

وقت آب خود را های برگ بطور مشود که سلولباعث می

از دست بدهند. با گذشت زمان سرعت تقسیم و طویل 

ها کاهش و در نهایت این تغییرات منجر به شدن سلول

(. 4554شود )مونز، تر شدن اندازه نهایی برگ میکوچک

پاشی اسید ( گزارش کردند که محلو4514متین ) آیدین و

درصد )جرمی/حجمی( باعث  5.1هیومیک با غلظت 

دار برخی از ویژگی های رویشی گیاه لوبیا معنیافزایش 

 .گردید که همسو با نتایج این آزمایش بود

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه واریانس ارزیابی ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه ریحان تحت شرایط تنش شوری و  نتایج-1جدول       

 کاربرد

 میانگین مربعات

وزن خشک  وزن تر اندام هوایی ارتفاع بوته تعداد برگ آزادیدرجه  منابع تغییر

 اندام هوایی

 99/125941** 49/141914** 22/955** 49/9965** 4 تکرار

 99/199966** 55/44654** 49/426** 59/1229* 4 تنش شوری

 ns96/959 ns55/149 **56/41669 **91/126591 9 اسید هیومیک

تنش * اسید 

 هیومیک
6 **15/164 **54/2 **91/129 **15/2559 

 59/252 12/221 24/9 52/19 19 خطا

 62/2 29/9 22/9 99/6 ضریب تغییرات)%(
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 بوتهارتفاع

اثرات متقاابل تنش شاااوری و اساااید هیومیک بر           

دار بود ارتفاع بوته در ساااطح احتمال پنج درصاااد معنی

میلی موالر و اسااید  95(. در سااطوح شااوری  1)جدول 

هیومیک صااافر  کمترین ارتفاع بوته مشااااهده شاااد و   

میلی موالر ارتفاع بوته را  1555کاربرد اسید هیومیک تا 

های رشااادی مهم افزایش داد. ارتفااع یکی از شااااخص 

یابد. گزارشات گیاهان است که در اثر شوری کاهش می

هاای رشاااد بواساااطه   گیمتعاددی مبنی بر کااهش ویژ  

شااوری و  تعدیل اثرات شااوری بوساایله کاربرد اسااید  

هیومیک توساط محققان در گیاهان مختلف گزارش شده  

تیمار  (.4511و خالد و فاوی  4519رزی اساات )یلدیز و ت

بود اما کاربرد اساید   بوتهشااهد دارای بیشاترین ارتفاع   

هیومیک در هر دو ساطح شوری کاهش ارتفاع را جبران  

( گزارش 4516(. جااارشاااوا و همکران )9ود )جاادول نم

نیم و یک کاه کااربرد اسااایاد هیومیک به غلظت     کردناد 

درصاد موجب کاهش اثرات منفی شوری در ارتفاع گیاه  

ایش است. چنین به جو گردید که مطابق با نتایج این آزم

برد اسااید هیومیک در شاارایط تنش ررسااد که کانظر می

داخل بافتهای گیاهی شااوری باعث جذب آب بیشااتر در  

 های کلر و  نتیجه با رقیق شدن غلظت یونشد و در 

 

اثرات زیاانبار تنش شاااوری کاهش   باافات   سااادیم در 

 یابد.می
 

 وزن تر و خشک اندام هوایی

مقایساااات میانگین داده ها نشاااان داد که افزایش         

و بیشترین  اعث کاهش وزن تر اندام هوایی شدهشوری ب

وزن تر اندام هوایی در ساطوح شاوری صفر با مصرف   

میلی موالر اسااایااد هیومیااک و   4555و  1555،  955

میلی موالر و  95کمترین میزان آن در تیمااار شاااوری 

اسااید هیومیک صاافر حاصاال گردید. در هر دو سااطوح  

، کاهش وزن تر و خشاااک لی موالرمی 95و  49شااوری  

شااده  به طوریکه با  گیاه توسااط اسااید هیومیک جبران 

 (. 9دار نداشتند )جدول شاهد اختالف معنی

دار وزن خشک اندام هوایی شوری باعث کاهش معنی    

و از طرف دیگر تیماار اسااایاد هیومیاک موجب افزایش    

دار آن گردیاد و اثرات متقاابال کاربرد شاااوری و    معنی

 داراسید هیومیک با توجه به نتایج تجزیه واریانس معنی

مترین میزان وزن خشاااک همچون وزن تر اناادام بود. ک

میلی موالر مشاااهده گردید.  95هوایی در تیمار شااوری 

 1555، 955بیشترین وزن خشک در تیمار اسید هیومیک 

میلی گرم بر لیتر بدساات آمد. اسااید هیومیک به  4555و 

 میلی گرم بر لیتر کاهش مقدار وزن   1555و  955میزان 

 تجزیه واریانس ارزیابی ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه ریحان تحت شرایط تنش شوری  -2جدول 

 و کاربرد اسید هیومیک

 میانگین مربعات

میزان نسبی  درجه آزادی منابع تغییر

 کلروفیل

 میزان اسانس درصد اسانس

 ns42/4 ns 551/5 ns19/5 4 تکرار

 592/5 ** 519/5* 99/145** 4 تنش شوری

 ns511/5 **551/5 91/16** 9 اسید هیومیک

 556/5** 514/5** 45/4** 6 تنش * اسید هیومیک

 554/5 /551 45/1 19 خطا

 99/15 94/6 92/4 ضریب تغییرات)%(

 دار بر اساس آزمون دانکن می باشدحروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی
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خشاااک اندام هوایی را در اثر تیمارهای شاااوری جبران 

 (.9نموده و باعث افزایش آنها گردید )جدول 
 

 میزان کلروفیل

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشاان داد که میزان           

داری تحت اثرات متقابل شوری و کلروفیل به طور معنی

(. با افزایش شااوری 4اسااید هیومیک قرار گرفت )جدول 

ن داری نشامیزان کلروفیل نسابت به شاهد افزایش معنی 

 شوری میزان شاخص کلروفیل، افزایشداد و با افزایش 

عنوان نمود کااه بااا  (4554) مونز اطیاافات. در این ارتبا   

های الزم افزایش تعاداد برگ باه نوعی توزیع پیش مااده   

ها کاهش جهت بیوساانتز کلروفیل در کلروپالساات برگ 

ا هیافته، نهایتا منجر به کاهش شاخص کلروفیل در برگ

هااا در اثر تنش گردد. همچنین تغییر ابعاااد سااالولمی

ه ضخامت شاوری با کاهش بیشاتری در ساطح نسبت ب   

تر شااادن هااا همراه بوده و این امر باااعااث کوچااکبرگ

هااا و در نهااایاات این تغییرات آناااتومیکی  موجااب برگ

. گردندافزایش تراکم کلروپالست در واحد سطح برگ می

میلی موالر  95بیشترین مقدار کلروفیل در سطح شوری 

مشااهده شد که با کاربرد اسید هیومیک میزان کلروفیل  

لف شاااوری کاااهش پیاادا کرد. میزان در ساااطوح مخت

میلی موالر در  95و  49کلروفیال در ساااطوح شاااوری   

داری نداشاات مقایسااه با شاااهد هیچگونه اختالف معنی 

 (.2)جدول 

 

 درصد و عملکرد اسانس

(، درصاااد و 4باا توجه به نتایج تجزیه واریانس )جدول  

داری در سطح احتمال یک عملکرد اساانس به طور معنی 

ر بوده اساات. بیشااترین مقدار درصااد   دادرصااد معنی

میلی موالر و کمترین مقدار  95اسانس در تیمار شوری 

اسید هیومیک همراه  کاربرد در تیمار شااهد بدست آمد. 

 گردید،    اسانس شوری موجب کاهش درصد  با سطوح 
 

 

 مقایسات میانگین صفات رویشی در سطوح مختلف شوری و اسید هیومیک -3جدول 

سطوح مختلف 

 شوری )میلی موالر(

سطوح مختلف اسید 

هیومیک )میلی گرم 

 بر لیتر(

 تعداد برگ
ارتفاع بوته)سانتی 

 متر(

وزن تر اندام هوایی 

 )گرم(

وزن خشک اندام 

 هوایی )درصد(

 صفر

 ab11/64 a46/49 b46/459 b12/91 صفر

955 a95/62 a59/45 a29/494 a42/29 

1555 a21/66 a42/49 a59/421 a41/95 

4555 a51/66 a51/95 a99/495 a54/95 

49 

 c91/91 b15/42 c91/164 c94/15 صفر

955 b94/92 a41/49 b59/159 bc91/42 

1555 b55/92 a12/45 b24/455 bc49/46 

4555 b15/99 a21/95 b51/454 b51/49 

95 

 d55/24 c59/41 d64/146 d92/11 صفر

955 d45/22 b22/42 c94/194 c94/12 

1555 c95/29 a51/42 b55/199 c46/15 

4555 c24/94 a42/49 b46/195 bc42/49 
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داری در در حااالیکااه کاااربرد آن بااه تنهااایی تغییر معنی

تیمار    نکرد. در  ایجاد شاهد  نسبت به  درصد اسانس 

موالر اسااید میلی 955موالر و سااطح میلی 49شااوری 

داری هیومیک درصااد اسااانس با شاااهد اختالف معنی  

اسانس  میلی موالر مقدار   95شوری  نداشت. در تیمار 

یومیک کاهش پیدا کرد اما در توساااط کااربرد اساااید ه  

تمامی ساطوح اساید هیومیک، درصد اسانس به صورت   

(.  با افزایش 2داری بااالتر از شااااهاد بود )جدول   معنی

داری عملکرد اساااانس در واحد شاااوری باه طور معنی 

سطح کاهش پیدا کرد. باالترین عملکرد اسانس در سطح 

 میلی گرم بر 1555و  955شوری صفر و اسید هیومیک 

لیتر بدساات آمد و پایین ترین عملکرد اسااانس در تیمار  

میلی موالر و اساید هیومیک صفر میلی گرم   95شاوری  

بر لیتر حاصال حاصل گردید. کاهش عملکرد اسانس در  

میلی موالر با کاربرد اسید هیومیک به  49ساطح شوری  

میلی گرم بر لیتر جبران شاااد و با شااااهد   1555میزان 

 95اشاات. با اینکه سااطح شااوری   داری نداختالف معنی

میلی موالر اسید هیومیک موجب افزایش عملکرد اسانس 

داری کمتر از شاااهد بود. حساان گردید، اما به طور معنی

( گزارش نمودند که افزایش شوری 4511پور و همکاران)

داری بر میزان عملکرد اساااانس در شااارایط  تاثیر معنی

ا برخالف کشاات بدون خاک با گیاهان شاااهد نداشاات ام

نتایج این محققان در آزمایش حاضار مشاهده گردید که  

میلی موالر باااعاث کاااهش   95تنش شاااوری باه غلظات   

 دار در عملکرد اسانس در گیاهان تحت تنش گردید.معنی
 

 

 کلی نتیجه گیری

آمده از این پژوهش استفاده  تبراسااس نتایج بدس        

از اساید هیومیک اثرات منفی تنش شوری را کاهش داده  

و با افزایش غلظت اسااید هسااومیک در شاارایط شوری،  

اکثر ویژگی های رشاادی گیاه و نیز درصااد اسااانس و   

عملکرد اسانس در مقایسه با گیاهان بدون تیمار افزایش 

 که با توجهتوان گفت داری نشان داد. بطور کلی میمعنی

کم آبی و نیز روند صااعودی افزایش شااوری   به بحران

خاک های کشاورهای مناطق خشک و کم باران همچون  

تواند تا حدودی از اثرات ایران، کاربرد اسید هیومیک می

 بار این مشکل زیست محیطی در کشاورزی  بکاهد.زیان

 

 مقایسات میانگین میزان کلروفیل و درصد و عملکرد اسانس در سطوح مختلف شوری و اسید هیومیک -4جدول 

سطوح مختلف شوری 

 )میلی موالر(

سطوح مختلف اسید 

هیومیک )میلی گرم بر 

 لیتر(

 میزان نسبی کلروفیل
درصد اسانس )درصد 

 وزن خشک(

عملکرد اسانس )میلی 

 لیتر در متر مربع(

 صفر

 bc95/29 d2152/5 c96/5 صفر

955 c45/22 d2459/5 a22/5 

1555 d99/29 d2499/5 a29/5 

4555 c51/22 d2195/5 b99/5 

49 

 b91/26 c2216/5 d45/5 صفر

955 bc16/29 d2459/5 d91/5 

1555 c95/22 d2446/5 bc92/5 

4555 c15/22 d2199/5 c99/5 

95 

 a41/29 a2951/5 e41/5 صفر

955 b14/26 b2614/5 d42/5 

1555 bc69/29 c2292/5 d91/5 

4555 c26/22 c2241/5 d94/5 

 دار بر اساس آزمون دانکن می باشدحروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی
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