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  خوزستانی مرزه رشدی صفات برخی و زنیجوانه هایشاخص بر هیومیک اسید اثر بررسی

(Jamzad khuzistanica Satureja) شوری تنش تحت اندیمشک اکوتیپ 
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 چکیده
 اسید لیتر بر گرم میلی 06 و 46 ،26 ، یفر یهاغلظت در هابذر نخست آزمایش .شد انجام آزمایش دو ،هیومیک اسید توسو   خوزسوتانی  مرزه رشودی  و زنیجوانه خصوویویات   بر شووری  اثرات کاهش منظور به

 شامل دوم آزمایش شد. بررسی پتری در (S5 و S1، S2، S3، S4 ترتیب به ) سدیم کلرید موالر میلی 166 و 55 ،56،25 ،یفر شوری در آنها زنیجوانه و شدند پرایم (H4 و H1، H2، H3 ترتیب )به هیومیک

 )به سدیم کلرید موالر میلی 166 و 55 ،56،25 یفر، شامل شامل شوری تنش و ( H5 و H1، H2، H3 ، H4 ترتیب )به خاک کیلوگرم در گرم میلی 46 و36 ،26 ،16 فر،ی سوح   پنج در هیومیک اسوید  کاربرد

 2/45 به ،شوواهد تیمار در دریوود 15 از زنیجوانه دریود  که ایگونه به ،تیاف کاهش زنیجوانه سورعت  و دریود  شوووری، افزایش با که داد نشووان آزمایشووگاهی بخش نتایج بود. (S5 و S1، S2، S3، S4 ترتیب

 که شد مشاهده 1/01 میانگین با H4S1تیمار در بذر بنیه شاخص بیشترین شد. بذور زنیجوانه سرعت و درید بهبود به منجر ،لیتر بر گرممیلی 06 ویژه به هیومیک اسید کاربرد حالیکهدر .رسید S5 تیمار در دریود 

 شوری افزایش نیز گلدانی آزمایش در شد. مشاهده H4S1 تیماری سوح   در مترمیلی 1/42 و 5/25 میانگین با ترتیب به چهسواهه  و چهریشوه  طول بیشوترین  همچنین رسوید.  (3/0) مقدار کمترین به H1S5 تیمار در

 نای بهبود به منجر اسیدهیومیک کاربرد حالیکه در رسیدند؛ خود میزان کمترین به مترمیلی 54/1 و 15/2 میانگین با ریشوه  و سواهه  هحر ،S5 شووری  در که ایگونه به گردید، رشودی  یوفات  دارمعنی کاهش به منجر

 میانگین با ترتیب به S5 تیمار در اتیف این میزان کمترین و S1 شوری در بوته در گرم 115/6 و 206/6 میانگین با ترتیب به ساهه و ریشوه  خشوک  وزن میزان بیشوترین  شووری،  سوحو   تحت .شود  رشودی  یوفات 

 و S1 در سبزینگی شاخص بیشترین شد. مشاهده H5 تیماری سح  در بوته در گرم 62/1 و 255/6 میانگین با ترتیب به ساهه و ریشه خشک وزن میزان بیشترین مقابل، در شود.  مشواهده  بوته در گرم 551/6 و 115/6

 نتایج شد. مشاهده H4 در آن مقدار بیشترین و بخشید بهبود را گیسبزین شاخص داری معنی بحور اسیدهیومیک .یافت کاهش (0/55) خود مقدار کمترین به S5 به شوری شافزای با که شد مشواهده  160 میانگین با

 بهبود بر مبنی پژوهش این مثبت نتایج به توجه با کلی طور به بنابراین رسووید. اتاثب به نیز کاربرد( )خاک گلدان در )پرایمینگ( آزمایشووگاه بر عالوه شوووری، مضوور اثرات کاهش در اسوویدهیومیک کاربرد مثبت

 کرد. توییه شوری نامحلوب اثرات کاهش جهت راهکاری عنوانبه را هیومیک اسید کاربرد توانمی خوزستانی، مرزه گیاه رشدی و زنیجوانه یهاشاخص

 هیومیک اسید زستانی،خو مرزه دارویی، گیاهان،خاک شوری، تنش کلیدی: کلمات
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Abstract 
In order to reduce the effects of salinity on germination and growth characteristics of Khuzestani savory by humic acid, two experiments were 
performed. The first experiment was done by seed priming with zero concentrations, 20, 40 and 60 mg/l of humic acid (H1, H2, H3 and H4, 
respectively) and then germination them in zero salinity (distilled water), 50, 25, 75 and 100 mM sodium chloride (S1, S2, S3, S4 and S5, 

respectively) in petri dishes. Factors in in the second experiment at the greenhouse were humic acid (zero, 10, 20, 30 and 40 mg/kg soil i.e. H1, H2, 
H3, H4 and H5, respectively) and salinity stress of sodium chloride (S1, S2, S3, S4 and S5). The results of the first experiment showed that 
germination percentage and rate were decreased by increasing in salinity, so, germination of 95% in control reuced to 45.8% in S5 treatment. While, 
germination rate and percentage were improved by humic acid priming particularly at 60 mg/l. Maximum and minimum vigor indexes (69.9 and 

6.3) were observed at H4S1 and H1S5, respectively. Also, the most length of radicle and plumula with average of 27.5 and 42.5 were recorded in 
H4S1. In the second experiment (greenhouse), salinity also decreased the growth characteristics, so the minimum stem and root dimeters (2.15 and 
1.54 cm) were obtained by S5 salinity level. While the use of humic acid led to the improvement of these growth traits. Under salinity stress, the 
highest dry weight of root (0.260 g/plant) and stem (0.995 g/plant) produced by S1 and their minimum ones (0.759 and 0.197 g/plant) were produced 

in S5 treatment. In contrast, the highest dry weight of roots and stems was observed with an average of 0.257 and 1.08 g/plant in H5 treatment level, 
respectively. The highest chlorophyll index was observed in S1 with an average of 106, which decreased to its lowest value (55.6) with increasing 
salinity to S5. Humic acid significantly improved the chlorophyll index and its highest amount was observed in H4. The positive results of using 
humic acid in reducing the harmful effects of salinity, in addition to laboratory (seed priming) were also proven in pots (soil application). Therefore, 

in general, according to the positive results of this study on improving the germination and growth indices of Khuzestani savory plant, the use of 
humic acid can be recommended as a solution to reduce the adverse effects of salinity. 
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 قدمهم

 تولید مسووویر در جدی تهودیودی   محیحی یهوا نشت

 مهمترین از و شوووندمی محسوووب کشوواورزی محصوووالت

 کرد اشاره گرما و سورما  شووری،  خشوکی،  به توانمی آنها

(Nakabayashi and Saito, 2015.) تا شووودمی بینی پیش 

 تاثیر تحت دنیا اراضووی از دریوود 56 از بیش 2656 سووال

 به ازنی جهان، جمعیت افزایش با گیرند. هرار شوووری تنش

 خوبی به شوووری به سووازگار زراعی محصوووالت توسووعه

 تنش یونی، سمیت موجب شوری تنش شوود. می احسوا  

 شوری عمده اثر شود.می معدنی عنایور  کمبود و اسومزی 

 بآ پتانسیل شدن کم طریق از عمدتاً رشد بازدارندگی در

 هم بر و ریشو عامل عمده یهایون تجمع ریشه، محی  در

 به منجر که شوووودمی انجام گیاه ای تغوذیوه   تعوادل  زدن

 شودمی متابولیسمی و فیزیولوژیک مورفولوژیک، تغییرات

(Parvin et al., 2012.) 

 ،(Satureja khuzistanica Jamzad) خوزستانی مرزه

 دارویی گیاهان جمله از و خودرو معحر، ساله، چند گیاهی

 مرزه (.Jamzad, 1996) تاسوو ایران سوونتی طب در مهم

 آنتی خصوییت با هایگونه از و نعناعیان تیره از خوزستانی

 این (.Kamkar et al., 2013) اسووت چشوومگیر اکسوویدانی

 زراعی یورت به وسیع، کاربردهای به توجه با تواندمی گیاه

 زنی خوزسووتانی مرزه وجود، این با گیرد. هرار کشووت مورد

 هایمحدودیت به نسووبت راعیز گیاهان از بسوویاری همانند

 ننشووا واکنش ... و خشووکی شوووری، هایتنش نظیر محیحی

 مرزه روی بر که محالعاتی از برخی راسووتا این در دهد.می

 یهگون این حساسیت از حاکی است شوده  انجام خوزسوتانی 

 باشد.می شوری تنش به نسبت ارزش با دارویی

 نشت تأثیر بررسووی منظور به که آزمایشووی در محققان

 دارویی گیاه در آن یهاشوواخص و زنیجوانه بر شوووری

 و دریووود شووووری تنش که کردند بیان شوود،  اجرا مرزه

 را Satureja hortensis مرزه بووذر زنیجوانووه سووورعووت

 دیگر تحقیقی در .(Yari et al., 2014) سووازدمی محدود

 در شوودید کاهش شوووری تنش افزایش با ،مرزه گیاه در

 ،برگ آب محتوای برگ، )سح  یاهگ رشودی  پارامترهای

 رنگیزه محتوای و برگ( و سووواهه ریشوووه، خشوووک وزن

 رب حالیکه در شووود مشووواهده کاروتنوئیدها( و )کلروفیل

 این شووود. افزوده هانمونه محلول هنود  و پرولین محتوی

 سوووازوکارهای به را پارامتر دو این افزایش دلیل محققان

 ندادد نسوووبت شووووری تنش تحمل جهت گیاه انحبواهی 

(Najafi et al., 2010.) ها،محدودیت این به توجه با حال 

 نامحلوب اثرات کاهش جهت هاییتکنیک از اسوووتفواده 

 و میک عملکرد بهبود در سزایی به نقش تواندمی شووری، 

 رایب راسووتا، این در باشوود. داشووته ارزش با گیاه این کیفی

 از ییهاروش از توانمی شوووری تنش منفی اثرات کاهش

 ومیکهی اسید خاک، یهامیکروارگانیسم از اسوتفاده  هبیل

 اسووتفاده گیاهی هایعصوواره و هاجلبک ،فولیک اسووید و

 (.Bashan et al., 2014 ) کرد

 اسووید نقش بررسووی زمینه در که پژوهشووی اسووا  بر

 زهمر گونه در شوری تنش مضر اثرات کاهش در هیومیک

 ارتفاع، شوووری تنش اعمال با که شوود گزارش شوود، انجام

 مرزه گیاه ریشووه خشووک وزن و هوایی اندام خشووک وزن

 شافزای به منجر هیومیک اسووید مصوور  ولی یافت کاهش

 ثبتم نقش دهنده نشان نتایج و گردید یفات این دار معنی

 یمنف اثرات کاهش طریق از مرزه گیاه در هیومیک اسووید

 .(Khosropour et al., 2016) بود شوری تنش از ناشی

 اهمیت طرفی از و شوری تنش موضوع اهمیت توجه با

 در هک زمینهایی در دارویی گیاهان کشت توسعه اهتصوادی 

 ،ندارند زراعی گیاهان برای اهتصوادی  بازدهی حاضور  حال

 رای ش در هیومیک اسید تأثیر بررسوی  هد  با محالعه این

 مرزه رشوودی و زنیجوانه برخصووویوویات  شوووری تنش

 شد. نجاما خوزستانی

 هاوشر و مواد

 بخش دو در 1315-10 سووووال در حوواضووور ژوهشپ

 .شوود اجرا لرسووتان دانشووگاه در ایگلخانه و آزمایشووگاهی
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 در عاملی دو فاکتوریل آزمایش یورتبه نخست آزمایش

 ررسیب هد  با و تکرار چهار با تصادفی کامالً طر  هالب

 تنش مختلف یهاغلظت تحت زنیجوانه هوای شووواخص

 زنی ای گلخانه بخش در شد. ااجر هیومیک اسید و شووری 

 اتیف برخی بر شوور  خاک در هیومیک اسوید  کاربرد اثر

 ی،تیمار اختصارات گرفت. هرار بررسی مورد مرزه رشدی

H، و ،هیومیک اسید S است. شوری دهنده نشان 

 Satureja khuzistanica) خوزسوووتووانی مورزه  بووذر

Jamzad) از ،(31312 اکسشن )شماره اندیمشوک  اکوتیپ 

 اسووید کود ،کشووور مراتع و هاجنگل تحقیقات هسووموسوو

 نمک و Spi)) ایرانیان پاک سروستان شورکت  از هیومیک

 شد. تهیه طب برنا شورکت  از آلمان Merck سودیم  کلرید

 مدت هب درید دو سدیم هیپوکلریت محلول با ابتدا بذرها

 اسووتریل مقحر آب با بار 4-3 سووپ  و اسووتریل دهیقه سووه

 جهت روز شبانه یک مدت به آن از پ  .شدند شوسوتشوو   

 شامل تکرار هر گرفتند. هرار 25±1 دمای در شدن خشوک 

 افیی کاغذ نوع از کشت محی  با استریل پتری عدد یک

 شوووامل بررسوووی مورد عوامل بود. بذر عدد 36 حاوی و

 گرممیلی 06 و 46 ،26 ، یوفر  هایغلظت با بذر پرایمینگ

 15 دمای در سووواعت 12 مدت به هیومیک اسوووید لیتر بر

 25 دمای در هاآن کردن خشک سپ  و گرادسانتی درجه

 (،مقحر )آب یووفر شوووری سووح  پنج و سووانتیگراد، درجه

 جهت که بود سودیم  کلرید موالر میلی 166 و 55 ،56 ،25

 از لیتر میلی 5 مقوودار پتری هر بوه  شووووری تنش اعموال 

 پ  شد. اضوافه  شوده  تهیه یهاغلظت با نمک یهامحلول

 دسووتگاه در روز14 مدت به هادیشپتری تیمارها اعمال از

 ساعت 2 و روشونایی  سواعت  10 نوری تناوب با ژرمیناتور

 شدند داده هرار سولسیو   درجه 25 ± 1 دمای در تاریکی

(Shamsaie et al., 2017.)  شمارش بذرها، کاشت از پ 

 آزمون و شوود انجام روزانه یووورت به زده هجوان بذرهای

 متوالی شمارش سه در که یافووووت ادامه یزمان تا زنیجوانه

 آزمایش این در نشد. افزوده زده جوانه بذرهای تعداد بوووور

 ولط که شوود گرفته نظر در زدهجوانه بذر عنوانبه بذوری

 (.Bewley, 1997) بود مترمیلی یک حداهل هاآن گیاهچه

 (،پتری در کاشووت از پ  روز 14) آزمایش پایان از پ 

 گینمیان و انتخاب تصووادفی طوربه پتری ره از گیاهچه 15

 این سپ  شود.  تعیین هاآن چهسواهه  طول و چهریشوه  طول

 درجه 55 دمای در سووواعت 24 مودت  بوه  گیواهچوه   15

 خشووک وزن میانگین تا ندشوود داده هرار آون گرادسووانتی

 هب هچریشووه وزن تقسوویم از نهایت در شووود. تعیین گیاهچه

 یمحاسووبه برای .شوود بهمحاسوو R/P نسووبت ،چهسوواهه وزن

 درید و زنیجوانه سرعت :شامل زنی،جوانه یهاشواخص 

 شد: استفاده زیر رواب  از زنیجوانه

 از زنیجوانه سوورعت زنی،جوانه دریوود برآورد جهت

 Camberato and) کووارتووی مووک و کووامووبووراتووو  روش

Mccarty, 1999) شد استفاده 

 GP = (Ni/S) × 100 1 رابحه

 رهایبذ تعداد =Ni ،زنیجوانوه  دریووود = GP کوه: 

 بود. شده کشت بذور کل تعداد S و زدهجوانه

 GR = ΣNi/ Ti 2 رابحه

GR = زنیجوانه سرعت، Ni= زدهجوانه رهایبذ تعداد 

 شووروع از شووده سووپری روزهای تعداد =Ti و روز هر در

 آزمایش.

 گیاهچه، طول و زنی جوانه درید داشوتن  دسوت  در با

 , Abdulbaki and Anderson) روش به بذر بنیه شواخص 

 شد. محاسبه (1975

 3 رابحه
100

% MSHGr
Vi


 

 درید = Gr% بذر، بنیه شواخص  = VI : رابحه این در

 باشد. می گیاهچه طول میانگین = MSH زنی، جوانه

 ایگلخانه بررسی

 در عاملی دو وریلفاکت آزمایش یورتبه بررسوی  این

 در تکرار چهار در تصووادفی کامل هایبلوک طر  هالب
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 .دشوو انجام لرسووتان دانشووگاه کشوواورزی دانشووکده گلخانه

 سووح  پنج در اسوویدهیومیک شووامل بررسووی مورد عوامل

 خاک( کیلوگرم در رمگمیلی 46 و 36 ،26 ،16 )یوووفر،

 ،56 25 )یفر، سح  پنج در شوری تنش و ،کاشت از هبل

 هورظ از بعد که بود، ،سدیم( کلرید موالر میلی 166 و 55

 ند.شووود اعمال برگی 0-4 مرحله در اسوووتقرار و گیاهچه

 مگر اسا  بر شووری  تنش اعمال جهت مختلف تیمارهای

 هر هفته در بار 2 متوسوو  طور به گردید. محاسووبه برلیتر

 آزمایش این در استفاده مورد خاک شد.می آبیاری گلدان

 (5/6) گوسفندی کود و (1) ماسه (:2) اکخ هاینسبت از

 اب هاآن کامل کردن مخلوط از بعد که بود شووده تشووکیل

 نوع از هاگلودان  گرفوت.  هرار اسوووتفواده  مورد یکودیگر 

 21 هحر با ،اتیلنپلی جن  )از کیلوگرمی چهار پالسووتیکی

 ،مرزه ربذ بودن ریز به توجه با بود. (،مترسانتی 26 ارتفاع و

 یلتشک از جلوگیری برای زنیجوانه حلهمر بودن حسا  و

 ادهاستف شوده  کاشوته  بذور دهیپوشوش  برای ماسوه  از سوله 

 شد.

 از دبع بالفایووله بذور ،گیاهچه یکنواخت ظهور جهت

 وششپ کپالستی توس  و شوده  آبیاری هاگلدان کاشوت، 

 و تهیه خاک نمونه تیمارها اعمال از هبول  .نود شووود داده

 خوواک ولوژیکیبی و شووویمووایی فیزیکی، مشوووخصووووات 

 و هاگلدان کردن پر از پ  .(1 )جدول شوود گیریاندازه

 هیپوکلریت محلول با مرزه بذور ابتدا ،هاآن سووازیآماده

 سووپ  و ضوودعفونی دهیقه سووه مدت به دریوود 16 سوودیم

 از پ  شوود. کاشووته هرگلدان در مرزه بذر عدد 26 تعداد

 ،گرفت یورت تنک چهاربرگی مرحله در گیاهچه ظهور

 ماند. باهی بوته 16 گلدان هر در که وریطبه

 گلدان هر از بوته پنج تعداد رشووود، دوره انتهای در

 رویشووی یووفات گیریاندازه جهت تصووادفی یووورتبه

 از ریشووه و سوواهه هحر گیریاندازه جهت شوودند. انتخاب

 ابتدا کامل گلدهی مرحله در شد. استفاده کولی  دسوتگاه 

 زمایشگاهآ به و انتخاب ادفیتص طوربه بوته پنج تیمار هر از

 ترزنو بالفایله ساهه و ریشه جداسازی از  پ شود.  منتقل

 رمهزایک دهت با دیجیتال حسوا   ترازوی کمک با هاآن

AND) مدلGF600) با آون در سووپ  .شوود گیریاندازه 

 مجدداً و شوود خشووک سوواعت 24 مدت به درجه 55 دمای

 کخش وزن صشاخ عنوانبه و توزین دهیق ترازوی توس 

 شدند. گرفته نظر در گیاه مختلف هایهسمت

 روش از الووکووتوورولوویووت  نشووووت تووعوویوویوون  جووهووت

(Shiferaw and Baker, 1996.) ابتدا گردید. اسوووتفاده 

 آب اب شستشو از پ  تکرار هر در هابرگ از مساوی میزان

 درون احتمالی، هایآلودگی حذ  جهت تقحیر بوار  دو

 اسوووتریل مقحر آب لیترمیلی 16 حاوی آزمایش هایلوله

 دمای در سوواعت 24 مدت به هانمونه سووپ  شوودند. منتقل

 هدایت آن از پ  و شدند داده هرار شیکر روی آزمایشگاه

 گیریاندازه دسوووتگاه توسووو  آنها(EC1) اولیه الکتریکی

 شد. ارزیابی (AZ 86503 مدل متر EC) الکتریکی هدایت

 درجه 126 دمای در دهیقه 15 مدت به هانمونوه  سوووپ 

 اهلوله شوودن خنک از پ  و شوودند اتوکالو گرادسووانتی

 نهایت در شد. گیریاندازه (EC2) ثانویه الکتریکی هدایت

 .آمد بدست زیر رابحه از یونی نشت درید

 EC% = (EC1/EC2) × 100 5 رابحه

 هدسوووتگا از برگ سوووبزینگی شووواخص ارزیابی برای

 Chlorophyll Meter SPAD) مدل SPAD مترکلروفیل

502 Plus) از پ  کامل، گلدهی مرحله در شوود. اسووتفاده 

 هسمت باالترین در که بوته پنج از سوالم  برگ پنج انتخاب

 رمتکلروفیل عدد بودند، خود اندازه حوداکثر  در و بوتوه 

 .شد تهگرف نظر در تیمار هر برای هاهرائت میانگین و هرائت

 هاداده آماری تجزیه

 Minitab افووزار نوورم وسوویله بووه هوواداده بووودن نرمووال

 از اسووتفاده بووا هوواداده واریووان  تجزیووه سووپ  و بررسووی

 بوووا هووواانگینمیووو مقایسوووه و ،9.4SAS آمووواری افوووزارنووورم

 پوونج احتمووال سووح  در دانکوون ایدامنووه چنوود آزمووون

.شد انجام درید
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 ای گلخانه آزمایش در استفاده مورد خاک تجزیه -1 جدول

Table 1- Aanalysis of soil that was used for greenhouse experiment 
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pH 
 خاک بافت

Soil texture 

95000000 1000000 11.30 1.28 1.78 1.18 0.38 7.02 Sandy clay loam 

 نیتروژن درید

N 

(%) 

 منگنز

Mn 
((mg/kg 

 روی

Zn 
(mg/kg) 

 آهن

Fe 
(mg/kg) 

 پتاسیم

K 
(mg/kg) 

 سدیم

Na 
(mg/kg) 

 فسفر

P 
(mg/kg) 

 مولیبدن

Mo 
(mg/kg) 

 م 

Cu 
((mg/kg 

0.11 3.011 0. 912 9.08 280.21 466.76 44 0.75 2.95 

 

 بحث و نتایج

 آزمایشگاه بخش صفات

 زنیجوانه سرعت و درصد

 زنیجوانه سوورعت و زنیجوانه دریوود یووفات نظر از

 جودو داریمعنی برهمکنش بررسووی مورد فاکتورهای بین

 ح س در یموردبررس فاکتورهای ایلی اثرات اما نداشت،

 سوورعت و دریوود یووفات بر داریمعنی تأثیر دریوود یک

 شوووری، سووحو  افزایش با (.2 )جدول داشووتند زنیجوانه

 نشووان را داریمعنی کاهش زنیجوانه سوورعت و دریوود

 در دریوود 15 از زنیجوانه دریوود که ایگونه به دادند،

  S5 در دریوووود 2/45 بووه مقحر( )آب شوووواهوود  تیمووار

  .(3 )جدول یافت کاهش سدیم(، دکلری موالرمیلی 166)

 آزمایشگاهی شرای  در اندیمشک( )اکوتیپخوزستانی مرزه در زنیجوانه خصوییات برخی مربعات( )میانگین واریان  تجریه -2 جدول

Table 2- Analysis of variance (mean squares) of some germination characteristics of Satureja khuzistanica 

(Andimeshk's ecotype) in laboratory conditions 
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R
/P

 

هیومیک اسید  

Humic acid (H) 
3 454.9** 45.2** 748** 123.3** 225.6** 0.01** 0.023** 0.076** 0.0086** 

 شوری
Salinity 

4 6941.5** 767.6** 7480** 828.1** 1835.2** 0.08** 0.11** 0.39** 0.008** 

متقابل اثرات  
S×H 

12 6.34ns 0.48ns 25** 1.69** 4.69** 0.00012ns 0.00013ns 0.00037ns 0.0026** 

 خحا
Error 

60 8.65 0.8 2.6 0.27 0.22 0.00016 0.00016 0.0006 0.0003 

تغییرات ضریب  
CV (%) 

 4.24 5.19 4.99 3.19 1.81 7.22 2.81 4.04 2.81 

 درید یک و پنج احتمال سح  در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیب به ** و * ، ،

ns, *, and ** are non-significant and significant at the probability level of 5 and 1 percent, respectively 
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 شگاهیآزمای شرای  در اندیمشک( اکوتیپ )خوزستانی مرزه بذر زنیجوانه یفات بر هیومیک اسید و شوری تنش اثر میانگین مقایسه -3 جدول

Table 3- Comparison of the effect of salinity stress and humic acid on germination traits of Satureja 

khuzistanica (Andimeshk's ecotype) seeds under laboratory conditions 

 

 چهریشه خشک وزن

Radicle dry 

weight 

(mg/seedling) 

 چهساهه خشک زنو

Plumule 

dry weight 

(mg/seedling) 

 گیاهچه خشک وزن

Seedling dry 

weight 

(mg/seedling) 

 زنیجوانه سرعت

Germination rate 
(seed/day) 

 زنیجوانه ددری

Germination 

(%) 

 

     
 هیومیک اسید

Humic acid 

(mg/L) 

0.14 d 0.41 d 0.56 d 15.5 d 64 d* 0 
0.16 c 0.44 c 0.61 c 16.6 c 67.3 c 20 
0.19 b 0.47 b 0.66 b 17.7 b 70.6 b 40 
0.20 a 0.49 a 0.70 a 18.9 a 75.1 a 60 

     

 شوری
Salinity  

(mM NaCl) 

0.26 a 0.55 a 0.81 a 26.5 a 95 a 0 

0.22 b 0.51 b 0.73 b 21.8 b 86.6 b 25 

0.18 c 0.47 c 0.65 c 15.5 c 63.3 c 50 

0.13 d 0.42 d 0.55 d 12.6 d 55.6 d 75 

0.08 e 0.33 e 0.42 e 9.5 e 45.8 e 100 

 .ندارند داریمعنی تفاوت (،درید 5 سح  در دانکن )آزمون آماری نظر زا مشترک، حرو  دارای هایستون جدول، از شوری( و هیومیک اسید) بخش هر در*

In each section (Humic acid and Salinity) of the table, means in a column with common letters are not statistically 

significant based on the Duncan’s multiple range test at the 5 percent level. 

 

 یدارمعنی کاهش شوووری افزایش با نیز زنیجوانه سوورعت

 )جدول رسووید خود میزان کمترین به S5 در و داد نشووان را

 لاختال ایجاد بذر زنیجوانه بر شوووری تنش اثر اولین (.3

 .باشووودمی خشوووکی تنش ایجاد واهع در و آب جذب در

 دچار بذر سوو تو آب جذب اگر که اسووت شووده گزارش

 اخلد در زنیجوانه متابولیکی هایفعالیت گردد، اختالل

 تووووونش افوووووزایش .گرفت خواهد یووورت آرامیبه بذر

 و خشکی ثانویه تنش و امال  افزایش یلدل بووووه شوووووری

  گرددمی زنیجوانه کاهش باعوووووو  هایووووووون سووومیت

(Al-Taisan, 2010).  هک کردند گزارش شرفی و عیسووند 

 رزهم زنیجوانه یهاشوواخص بهبود سووبب نگهیدروپرایمی

  شووووود خشوووووکووی  توونووش  تووحووت  خوووزسوووووتووانووی  

(Eisvand and Sharafi, 2017.) مواد عموول مکووانسووویم 

 طور هب مختلف گیاهان زنیجوانه تحریک روی بر هیومیکی

 هبودب این دلیل منابع برخی در ولی نیسووت، مشووخص دهیق

 زیمینآ فعالیت احتمالی افزایش به را زنیجوانه هایشاخص

 زنیوانهج بر هیومیک اسید کاربرد اثر در غشوا  نفوذپذیری و

 (.Seid Jamali et al., 2015) اندداده نسبت یاهگ رشد و

 بذر بنیه شاخص

 بذر یهبن شاخص بر هیومیک اسید و شووری  متقابل اثر

 بیشووترین (.2 )جدول بود دارمعنی دریوود یک سووح  در

 1/01 میانگین با H4S1 تیماری سح  در شاخص این میزان

 مقدار کمترین به H1S5 تیماری سح  در که شد مشواهده 

 را گیاهچه بنیه شووواخص یشافزا (.4 جدول) رسوووید خود

 و زنیدرجوانه مهم و بمحلو یفت یک انعنو بوووه توانمی

 کنواختی سبز سح  ایجاد سوبب  که کرد تلقی اسوتقرارگیاه 

 دنبال به بذر بنیه ،آزموایش  این در .بود خواهود  درمزرعوه 

 یایوول دلیل .کرد پیدا کاهش شوووری، تنش شوودت افزایش

 نمک برسو بذر، بنیه کاهش سپ  و فیزیولوژیک خشکی
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 در اما (.Gulser et al., 2010) است رشد حال در ریشه در

 و صشوواخ این بهبود به منجر اسوویدهیومیک کاربرد مقابل

 شد. آن بر شوری تنش شدت تخفیف
 

 شگاهیآزمای شرای  در اندیمشک( اکوتیپ ) خوزستانی مرزه بذر زنیجوانه یفات بر هیومیک اسید و شوری تنش اثر میانگین مقایسه -4جدول

Table 4- Comparison of the effect of salinity stress and humic acid on germination traits of Satureja 

khuzistanica (Andimeshk's ecotype) seeds under laboratory conditions 
 

هیومیک اسید سحو   

Humic acid 

levels (mg/L) 

شوری سحو   

Salinity levels 

(mM NaCl) 

چهریشه طول  

Radicle length 

(mm) 

 چهساهه طول

Plumule length 

(mm) 

 هب چهریشه وزنی نسبت

 چهساهه

R/P 

بذر بنیه شاخص  

Seed vigor index 

 0 22.2 d 34.2 f 0.650 bac 51.20 e 

 25 18.1  f 29.1 i 0.623 feg 38.52 g 

0 50 13 h 20.8 l 0.630 c-g 19.21 j 

 75 9.0 j 17.1 n 0.530 k 13.05 lk 

 100 5.4 l 9.9 r 0.555 j 6.26 o 

 0 25.1 b 38.6 c 0.653 bac 60.10 c 

 25 20.1 e 32.5 g 0.618 fhg 44.74 f 

20 50 15.1 g 25.3 j 0.598 ih 24.26 i 

 75 10.5 i 17.9 m 0.585 i 15.16 k 

 100 6.9 k 11.6 q 0.598 ih 8.20 no 

 0 27.0 a 42.1 b 0.643 bdec 66.20 b 

 25 23.4 c 34.9 e 0.655 ba 51.54 e 

40 50 18.0 f 28.9 i 0.623 feg 30.47 h 

 75 13.2 h 21.1 l 0.625 d-g 19.45 j 

 100 8.4 j 12.9 p 0.668 a 10.13 nm 

 0 27.5 a 42.9 a 0.650 bac 69.90 a 

 25 24.0 c 37.1 d 0.623 feg 55.97 d 

60 50 19.9 e 31.1 h 0.630 c-g 36.51 g 

 75 14.9 g 23.7 k 0.530 k 24.15 i 

 100 9.07 j 14.9 o 0.555 j 12.20 lm 

 ندارند. داریمعنی تفاوت درید، پنج سح  در دانکن ای دامنه چند آزمون براسا  آماری ازنظر ستون هر در مشترک حرو  دارای هایمیانگین

In each column, means with common letters are not statistically significant based on the Duncan’s multiple range test at 

the 5 percent level. 

 

 چهساقه و چهریشه طول

 زا هیومیک اسووید و شوووری بین داریمعنی برهمکنش

 مشاهده درید یک سح  در هچساهه و چهریشوه  طول نظر

 تیبتر به چهاههس و چهریشه طول بیشترین (.2 )جدول شد

 H4S1 تیماری سووح  در مترمیلی 1/42 و 5/25 میانگین با

 اختال  چهریشووه طول نظر از که هرچند شوود؛ مشوواهده

 وجود H3S1 و H4S1 تیموواری سوووح  بین داریموعنی 

 کمترین H1S5 تیماری سوووح  تحت مقابل در .نداشوووت

 1/1 و 4/5 میانگین با ترتیب به نوامبرده  یوووفوات  میزان

 شدت افزایش طورکلیبه .(4 جدول) شد مشاهده مترمیلی

 و چهریشووه و چهسوواهه طول کاهش باع  شوووری تنش

 بر شوووری تنش اثر کاهش به منجر هیومیک اسووید کاربرد

 نتایج با آزمایش این نتایج .شووود بررسوووی مورد یوووفات

 مهر پنج چهریشه و چهساهه طول روی رب که هاییآزمایش

 وریش که داشت تمحابق شود،  انجام هبامی و فرنگیگوجه

 رهم پنج در گیاهچه رمحو طوووووووول کووووووواهش  بواع 
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 اسوویمپت و یدهیومیکاسوو وأمت کاربرد و شوود فرنگیگوجه

 لطو جمله از بامیه زنیجوانه خصووویوویات افزایش باع 

 (.Paksoy et al., 2010) دش گیاهچه

 گیاهچه و چهساقه چه،ریشه خشک وزن

 تحت یووددر یک احتمال سووح  در مذکور یووفات

 ندگرفت هرار اسوویدهیومیک و شوووری ایوولی اثرات تأثیر

 به مذکور یفات میانگین شوری شرای  تحت (.2 )جدول

 وزن میزان کمترین که ایگونه به کرد، پیدا کاهش شدت

 گینمیان با ترتیب به گیاهچه و چهسوواهه چه،ریشووه خشووک

 S5 (166 تیماری سووح  در گرممیلی 42/6 و 33/6 ،62/6

 یمارت به نسبت که شود  مشواهده  سودیم(،  کلرید موالرمیلی

 )جدول دادند نشووان را داریمعنی کاهش گروه این شوواهد

 لیسلو تقسیم کاهش با شوری که اسوت  شوده  گزارش (.3

 اعارتف کاهش آن دنبال به و چهسوواهه طول کاهش به منجر

 (.Parihar et al., 2015) گرددمی خشک وزن و بوته

 شافزای به منجر اسوویدهیومیک اربردک اعمال مقابل در

 خشک وزن میزان بیشترین شود.  یوفات  این خشوک  وزن

 41/6 و 26/6 میانگین با ترتیب به چهسووواهه و چهریشوووه

 شد مشاهده (،H4) هیومیک اسید باالی سح  در گرممیلی

 ویژه به تیماری سووحو  سووایر با را داریمعنی اختال  و

 تحت نیز گیاهچه خشووک وزن (.3 )جدول داشووتند شوواهد

 هک ایگونه به گرفت؛ هرار اسووویدهیومیک اعمال توأثیر 

 H1 یعنی شاهد تیماری سح  در یوفت  این میزان کمترین

 در آن یزانم بیشترین و اسویدهیومیک(  لیتر بر گرممیلی 6)

 اسووویدهیومیک( لیتر بر گرممیلی 06) H4 تیماری سوووح 

 ومیکاسیدهی که است شده گزارش (.3 )جدول شد مشاهده

 اهچهگی رشووود بر مثبتی اثرهای مسوووتقیم طور به تواندمی

 وس ت گیاه ریشه و هوایی هسومت  رشود  کهطوریبه بگذارد

 ریشوووه روی بر هیومیک اسوووید اثر شوووودمی تحریک آن

 باع  و داده افزایش را ریشوووه حجم اسوووت، تربرجسوووته

 جذب همچنین گردد.می ریشوووه سووویسوووتم بهتر اثربخشووی 

 گیاه  توسوو را فسووفر و منیزیم کلسوویم، پتاسوویم، نیتروژن،

 (Sharif et al., 2002) همکاران و شریف دهد.می افزایش

 بر هیومیک اسووید گرممیلی166و 56 کاربرد که داد نشووان

 26 شافزای باع  ترتیب به ذرت، گیاه در خاک کیلوگرم

 وزن دریدی 32 و 31 و ساهه خشک وزن دریودی  23 و

 نیتروژن غلظت در ریدامعنی افزایش و ریشوووه خشوووک

 .شد اهدش تیمار به نسبت گیاه شده ذخیره نیتروژن و خاک

 (R/P) چهساقه به چهریشه وزنی نسبت

 برهمکنش اسووویدهیومیک و شووووری فاکتورهای بین

 درید یک احتمال سح  در R/P نسبت نظر از داریمعنی

 در 002/6 میانگین با نسبت این میزان بیشترین شد. مشاهده

 میزان کمترین مقابل در شد؛ مشاهده H3S5 ریتیما سوح  

 536/6 میانگین با H1S4 تیماری سوووح  در یوووفت این

 چهسوواهه بوووووه چهریشووه نسووبت (.4 جدول) شوود مشوواهده

 شافزای تنش تحت که اسووت رپذیانعحا  ییتخصووویوو 

 اهشک کنندهتعرق سح  نسوبت،  این افزایش بووووا د.یابمی

 از تریوسوویع حجم از را آب گیاه، هایریشووه یول یافته

 افووووووزایش .(Lezi et al., 1995) کنندمی جذب اکخ

 هک آب پایین هاینسوویلپتا در اسوویدآبسوویزیک هورمووووون

 اوتیمتف اثر شود، ایجاد محی  در شوری علت بوه توانودیم

 هوایی اندام رشد که طوری به دارد. ساهه و ریشه درش بووور

 ینهم بوه د.یابمی ادامووه  ریشه رشد ولی کندمی فمتوه را

 دیابمی افزایش چهسووواهه به چهیشوووهر طول نسوووبت لدلی

(Taize and Zaiger, 2002.) 

 گلخانه بخش صفات

 ریشه و ساقه قطر

 ایووولی اثرات تأثیر تحت تنها ریشوووه و سووواهه هحر

 مشوواهده (.5 )جدول گرفتند هرار موردبررسووی فاکتورهای

 یووفات دارمعنی کاهش به منجر شوووری سووحو  که شوود

 و سوواهه هحر ،S5 شوووری در که ایگونه به ،ندشوود رذکوم

 میزان کمترین به مترمیلی 54/1 و 15/2 میانگین با ریشوووه

 بودبه به منجر اسیدهیومیک اعمال مقابل در ؛رسیدند خود

 ،H1 تیماری سح  تحت شد. موردبررسی یوفات  رشودی 

 مترمیلی 52/1 و 61/2 با برابر ترتیب به ریشووه و سوواهه هحر
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 مترمیلی 12/1 و 6/3 به H5 تیماری سوووح  رد کوه  بود

 (.0 )جدول یافت افزایش

 رتفاعا مانند نیز ساهه هحر که است داده نشان تحقیقات

 شوورای  در سوولولی تقسوویم و شوودن بزرگ تأثیر تحت بوته

 تعرق، در اختالل نتیجه احتماالً لهامسووو این اسوووت. تنش

 مقادیر .تاسوو غیره و گیاه متابولیکی فرآیندهای فتوسوونتز،

 ودبهب بر ای مالحظه هابل اثر هیومیک اسوووید کم بسووویار

 و داشته خاک بیولوژیکی و فیزیکی شیمیایی، هایویژگی

 بر مفیوودی اثرات هورمونی ترکیبووات وجوود  دلویوول  بووه

 دارد کشاورزی محصوالت رویشی و زایشی هایشواخص 

(Samavat and Malakuti, 2005.)    ،توانمی بونووابورایون 

 غذایی مواد و آب جذب افزایش با یومیکه اسووید گفت

 دهش خوزستانی مرزه ساهه هحر توسعه و رشد بهبود موجب

 .است

 زیرا شودمی گیاه تنف  افزایش باع  شووری  افزایش

 هایسلول وارد خارجی محلول از که Na+ از زیادی مقدار

 غشووای هایناهل طریق از دوباره احتماال ود،شوومی ریشووه

 Tester and) شوووودمی بازگردانده نبیرو به پالسووومایی

Davenport, 2003) زیادی انرژی احتماال یندفرآ این و 

 هداشت پی در را گیاه ریشه رشود  کاهش و کندمی مصور  

 و لئیکنوک اسیدهای بیشوتر  تولید با هیومیک اسوید  اسوت. 

 در ویژه به و گیاه کل در را سلولی تکثیر ، آمینه اسویدهای 

 (.Bronick and Lai, 2005) نددهمی افزایش هاریشه

 ای گلخانه شرای  در اندیمشک( )اکوتیپ خوزستانی مرزه رشدی خصوییات برخی مربعات( )میانگین واریان  تجزیه -5 جدول

Table 5- Analysis of variance (mean squ ares) of some growth characteristics in Satureja khuzistanica 

(Andimeshk's ecotype)  in greenhouse conditions 
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 تکرار

Replicate 
3 0.43 0.040 0.019 0.015 2.88 25.3 

 شوری

Salinity 
4 1.04** 0.99** 0.0148* 0.19** 1296.7** 8375** 

هیومیک اسید  

Humic acid (H) 
4 2.73** 0.14** 0.0019* 0.29** 17.67** 565** 

متقابل اثرات  

S×H 
16 0.006ns 0.004ns 0.0000007ns 0.000000008ns 0.97 ns 14.5 ns 

 خحا

Error 
72 0.05 0.034 0.0006 0.0026 2.69 16.1 

تغییرات ضریب  

CV (%) 
 9.20 9.89 10.66 5.75 3.05 4.7 

ns، ، * درید یک و پنج حتمالا سح  در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیب به ** و 

ns, *, and ** are non-significant and significant at the probability level of 5 and 1 percent, respectively 

 

 ساقه و ریشه خشک وزن

 یشهر خشک وزن میزان بیشترین شوری، سحو  تحت

 بوته در گرم 115/6 و 206/6 میانگین با ترتیب به سوواهه و

 با S1 سحو  بین هرچند شود.  مشواهده  S1 تیمار سوح   در

S2 و S3 بووا S4    وجود نظر این از داریمعنی اخوتوال 

 به S5 تیماری سح  در یفات این زانمی کمترین نداشوت. 
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 شد مشاهده بوته در گرم 551/6 و 115/6 میانگین با ترتیب

 دارمعنی افزایش به منجر اسیدهیومیک کاربرد .(5 )جدول

 زنو میزان بیشووترین که ایگونه به شوود. مذکور یووفات

 255/6 نمیانگی با ترتیب به سرشاخه و ساهه و ریشه خشک

 شوود مشوواهده H5 تیماری سووح  در بوته در گرم 62/1 و

 366 مقدار که دادند نشووان خزائی و سووبزواری (.0 )جدول

 ملکردع داریمعنی طور به اسوویدهیومیک لیتر بر گرممیلی

 بتنس که داد افزایش گندم در را ساهه و ریشه خشک ماده

 داد نشوووان افزایش بیشوووتری مقدار به سووواهه به ریشوووه

(Sabzevari and khazaei, 2016). 

 ای گلخانه شرای  در اندیمشک( اکوتیپ )خوزستانی مرزه یفات بر هیومیک اسید و شوری متقابل اثرات میانگین مقایسه -0 جدول

Table 6 - Comparison of the interaction of salinity and humic acid on the trait of Satureja khuzistanica 

(Andimeshk's ecotype) under greenhouse conditions 

 

 الکترولیت نشت

Electrolyte 

leakage (%) 

 شاخص

 سبزینگی

Chlorophyll 

index 

 ریشه خشک وزن

Root dry 

weight 

(g/plant) 

 ساهه خشک وزن

Stem dry 

weight 

(g/plant) 

 ساهه هحر

Stem 

diameter 

(mm) 

 ریشه هحر

Root 

diameter 

(mm) 

 

 

 

      

 شوری
Salinity  

(mM NaCl) 

42.84 e 106 a 0.995 a 0.260 a 2.74 a 2.10 a 0 

50.27 d 99.8 b 0.999 a 0.262 a 2.63 ab 2.05 a 10 

53.53 c 86.5 c 0.929 b 0.256 a 2.39 c 1.85 b 20 

58.20 b 72.7 d 0.897 b 0.244 a 2.54 b 1.81 b 40 

64.16 a 55.6 e 0.759 c 0.197 b 2.15 d 1.54 c 60 

      

هیومیک اسید  
Humic acid 

(mg/kg soil) 
54.69 a 77.7 d 0.76e 0.231 c 2.09 d 1.78 c 0 

54.48 ab 80.5 c 0.84 d 0.238 cb 2.19 d 1.81 cb 25 

53.99 ab 84.4 b 0.92 c 0.244 abc 2.49 c 1.84 bc 50 

53.50 b 86.8 b 0.98 b 0.249 ab 2.69 b 1.93 ab 75 

52.33 c 91.3 a 1.08 a 0.257 a 3.00 a 1.98 a 100 

 ندارند. داریمعنی تفاوت درید، پنج سح  در دانکن ای دامنه چند آزمون براسا  آماری ازنظر ستون هر در مشترک حرو  دارای هایمیانگین

In each column, means with common letters are not statistically significant based on the Duncan’s multiple 

range test at the 5 percent level. 

 

 ال ام غلظت افزایش با که اسووت داده نشووان تحقیقات

 و آب جذب خاک، محلول اسمزی فشوار  افزایش دلیل به

 کاهش به منجر و یابدمی کاهش گیاه توسوو  غذایی مواد

 در و شووودمی گیاه رویشووی خصووویوویات و رشوود سوورعت

 تایجن اسا  بر یابد.می کاهش نیز گیاه خشک وزن نهایت

 Vojoodi) هومکوواران  و یموهوربووانو    وجوودی  توحوقویوق    

Mehrabani et al., 2017) میزان بیشووترین مرزه، روی بر 

 نکمتری و شاهد تیمار در برگ، و ساهه ریشه، خشک وزن

 کلرید موالر میلی 156 تیمار در آنها خشووک وزن میزان

 از هیومیک اسید که رسود  می نظر به .شود  مشواهده  سودیم 

 افزایش ن،گیاها نیاز مورد غذایی عنوایووور  توامین  طریق

 یدتشووود و تنف  وضوووعیت بهبود آب، نگهداری ظرفیت

 اع ب کشوووت، محی  مفید میکروارگانیسووومهای فعالیت

 شود. گیاه هوایی اندام خشک و تر وزن افزایش
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 الکترولیت نشت درصد

 ورهایفاکت بین یفت این نظر از داریمعنی برهمکنش

 لیای اثرات مقابل در ؛نشد مشاهده اسیدهیومیک و شوری

 درید یک سوح   در اسویدهیومیک  و شووری  فاکتورهای

 نشووت شوووری سووحو  افزایش با (.5 )جدول بود دارمعنی

 ت.یواف  داریمعنی افزایش مرزه گیواه  بوافوت   الکترولیوت 

 با S1 تیماری سووح  در الکترولیت نشووت میزان کمترین

 سووح  شوودیدترین تحت که بود دریوود 24/42 میانگین

 (.0 )جدول یافت افزایش درید 10/04 به S5 عنیی شوری

 کاهش به منجر اسووویدهیومیک کاربرد اعمال مقوابل  در

 شووود. مرزه گیاهی هایبافت الکترولیت نشوووت دریووود

 ماریتی سوووحو  بین در الکترولیت نشوووت میزان کمترین

 دریووود 33/52 میانگین با H5 سوووح  در اسووویدهیومیک

 نشت گیریاندازه از حایل نتایج (.0 )جدول شد مشواهده 

 اسید زانمی افزایش که داد نشان محالعه این در الکترولیتی،

 یاهگ غشا در پارامتر این نامحسوو   کاهش باع  هیومیک

 با تیموار  کوه  اسوووت حوالی  در این شوووود.می نظر مورد

 تنشوو میزان افزایش باع  کلرید سوودیم باالی هایغلظت

 شود.می شاهد گروه به نسبت غشا الکترولیتی

 تحت که اسووت هاییاندام نخسووتین از سوولولی شووایغ

 و افتهی افزایش آن تراوایی و بیندمی آسوویب تنش، شوورای 

 .گرددمی آن مرگ باع  سووولول از الکترولیتی نشوووت

 ملتح از معیاری عنوان به تواندمی سلولی غشوای  پایداری

 داریپای که رسوودمی نظر به شووود. گرفته نظر در تنش به

 نتزی،فتوس سیستم هایویژگی با هاشتن در سولولی  غشوای 

 ب مرت تیالکوئیدی غشوواهای و کلیدی هایآنزیم جمله از

 .(Aydin et al., 2012) باشدمی

 یومیکه اسید کاربرد در الکترولیت نشوت  بودن کمتر

 در ار گیاه هیومیک اسید که است این دهنده نشان احتماال

 هحر افزایش باع  و اسووت داده هرار تریمناسووب شوورای 

 شوری، زیاد هایغلظت رد است. شده گیاه سولولی  دیواره

 پایداری هنتیج در و یافته افزایش اییاخته غشاء نفوذپذیری

 نشوووت بووه منجر نهووایووت در و یووابوودمی کوواهش غشووواء

 .(Kaya et al., 2006)گرددمی هاالکترولیت

 سبزینگی شاخص

 در اسوویدهیومیک و شوووری فاکتورهای ایوولی اثرات

 بود دارمعنی سووبزینگی شوواخص بر ریوودد یک سووح 

 این میزان کاهش به منجر شووووری افزایش (.5 )جودول 

 متر یلکلروف عدد میزان بیشترین که طوریبه شد؛ شاخص

 در که شوود مشوواهده 160 میانگین با (،S1) شوواهد تیمار در

 کاهش 0/55 یعنی خود مقدار کمترین به S5 تیماری سح 

 هب منجر اسوویدهیومیک ردکارب مقابل در (.0 )جدول یافت

 میزان بیشوترین  شود.  مترکلروفیل شواخص  دارمعنی افزایش

 که شد مشاهده 3/11 میانگین با H4 تیمار در شواخص  این

 داریمعنی اختال  اسوویدهیومیک سووحو  سووایر به نسووبت

 تنظیم غلظت افزایش به منجر تنش (.0 )جدول داشوووت

 هک شودمی اتیلن و آبسوزیک  اسوید  مانند رشود  یهاکننده

 رتیبت این به و هسوووتند کلروفیالز آنزیم کننده تحریک

 شوووودمی تجزیووه آنزیم این توواثویور   توحووت  کولوروفویوول   

(Orabi et al., 2010.) یووورت به هیومیک اسووید کاربرد 

 پاشووی محلول درلیترو گرم میلی 36 و15 درغلظت خاکی

 تغلظ رشوود، افزایش برای درلیتر گرم میلی45 درغلظت

 یاهگ عملکرد افزایش و سووبزینه یزانم غذایی، عنصوورهای

  اسووووت شووووده تویووویووه آهکی یهوواخوواک در نخود

(Khan et al., 2013). 

 کلی گیرینتیجه

 نشت که داد نشان خوبیبه آزمایش این از حایل نتایج

 خوزسووتانی مرزه محالعه مورد یووفات تمامی بر شوووری

 )دریووود، زنیجوانه هایمؤلفه نظیر اندیمشوووک اکوتیپ

 )هحر مورفولوژیک یوووفات غیره(، و زنیجوانه سووورعت

 ،ریشه خشک وزن و ساهه خشک وزن ،(ساهه هحر  و ریشه

 نشووووت و کلروفیوول )شوووواخص فیزیولوژیووک یوووفووات

 حو سوو در ویژه به و داشووته داریمعنی اثرات الکترولیت(،

 هشد تیفا این بر نامحلوب تأثیرات به منجر شوری باالی
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 یاهگ توان بهبود به منجر اسوویدهیومیک کاربرد اما اسووت.

 ضوورم اثرات از بخشووی بتواند گیاه تا گردید سووبب و شووده

 هیومیک اسووید از اسووتفاده بنابراین دهد. کاهش را شوووری

 در شووووری اثرات کاهش برای راهکاری بعنوان تواندمی

 مرزه گیاهچه اولیه رشووود و اسوووتقرار و زنیجوانه مراحل

 .شود پیشنهاد اندیمشک اکوتیپ خوزستانی
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