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 مقدمه

هاي حاصل از آنها با  شود در صورتی که فرآورده بسیاري از گیاهان دارویی از جمله آویشن به صورت فرآوري نشده از  کشور صادر می
شیمیایی هاي  کش هاي شیمیایی در قالب کود و آفت رویه از نهاده بی یکی از مشکالت کشاورزي رایج، استفاده گردد.  وارد می قیمت گزاف

هاي  امروزه در راستاي حذف و یا کاهش افزودنی صنعتی است که پیامدهاي جدي اقتصادي، زراعی و زیست محیطی به دنبال داشته و
 ).3و1شیمیایی در مواد غذایی، تحقیقات زیادي براي جایگزین کردن مواد شیمیایی با مواد طبیعی انجام شده است. (

به عنوان یگ گونه بومی ایران و آویشن باغی  )Thymus kotschyanus Boiss(ویشن وحشی هاي متعدد آویشن، آ در بین گونه
)Thymus vulgaris(  از اهمیت باالیی برخوردار است. از مهمترین کودهاي ارگانیک محرك رشد که امروزه در کشاورزي مورد توجه

ظات زیست محیطی، اخیراً استفاده از انواع اسیدهاي آلی براي بهبود توان به هیومیک اسید اشاره کرد. با توجه به مالح اند می قرار گرفته
اي در بهبود  کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار کم از اسیدهاي آلی اثرات قابل مالحظه

ثرات مفیدي در افزایش تولید محصوالت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك  داشته و بدلیل وجود ترکیبات هورمونی ا
 ).2کشاورزي دارند. (

اسید هیومیک از منابع مختلف خاك، هوموس، پیت، لیگنیت اکسید شده، زغال سنگ و... استخراج می شود که در اندازه مولکولی و ساختار 
ن به شرح زیر خواهد آمد. امید است که شیمیایی متفاوتند. لذا با بررسی اثر کود آلی هیومیک اسید بر روي برخی صفات کمی آویش

) 2006دستاوردهاي ناشی از این تحقیق بویژه براي کشت و صنعت گیاهان معطر و دارویی در ایران مفید واقع شود. آرانکون و همکاران (

میلی گرم  1000و  500، 250، 0)، آزمایشهایی طراحی کردند تا تاثیر هیومیک اسید را در مریم گلی، فلفل و توت فرنگی در غلظت هاي 4(
میلی گرم رشد ریشه مریم  1000تا  250در کیلوگرم وزن خشک در گلخانه ارزیابی کنند و نتیجه گرفتند که افزایش غلظت هیومیک از 

ش داد. با گلی و فلفل را افزایش داده و در مورد توت فرنگی عالوه بر افزایش رشد ریشه، تعداد میوه هارا هم به مقدار قابل توجهی افزای
شود که تحقیقات بر روي تغذیه گیاهان دارویی رو به افزایش است و خصوصاً حرکت صنایع  توجه به منابع موجود چنین استنباط می

 بخشد. کشاورزي به سمت تولید محصوالت ارگانیک و سالم اهمیت کاربرد کودهاي شیمیایی را فزونی می

 ها مواد و روش

زراعی و وحشی در شرایط  دو گونه آویشن هاي بعضی از خصوصیات کمی گیاهچه یر هیومیک اسید برتاث این پژوهش در مورد بررسی
 هاي کامل تصادفی و چهار تکرار انجام شد.گلخانه صورت پذیرفت و به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوك
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تهیه گردید و بذر آویشن وحشی که به صورت خودرو در  آلمان و از شرکت بناري F1بذر آویشن باغی تهیه شده براي انجام این آزمایش 
آوري شدند. جهت اعمال تیمار  شود، از ارتفاعات البرز و در منطقه طالقان جمع طبیعت ایران و خصوصاً در کوههاي البرز مشاهده می

قسمت در آب  200قسمت هیومیک اسید در  1) که غلظت OMNIA، محصول شرکت استرالیایی (K-humate 26هیومیک اسید  
میلی لیتري کاشته شدند. محیط کشت  35هاي  هاي کشت با حجم حفره آبیاري یکبار در هفته به خاك گیاه اضافه شد. ابتدا بذور در سینی

ها بصورت بارانی مکانیزه  هاي کشت شامل: یک سوم ماسه، یک سوم کوکوپیت و یک سوم خاك زراعی بود. آبیاري سینی درون سینی
ها آماده انتقال به  روز گیاهچه 45ها بطور یکنواخت انجام شد. پس از  ار در روز اعمال گردید. با این سیستم آبیاري سینی(بوم) دو ب

ها در گلخانه  ها منتقل و در گلخانه قرار گرفتند. دو ماه پس از استقرار گلدان ها را در گلدان هاي اصلی شدند. پس از آن، گیاهچه گلدان
درجه سانتیگراد  25گیري وزن اندام هوایی، کلیه اندام هوایی در دماي  ي آغاز شد. ابتدا اندام هوایی برداشت و پس از اندارهبردار مرحله داده

زدایی از آنها، وزن تر و  ها از گلدانها و خاك گیري شدند. پس از خارج کردن ریشه خشک شدند و وزن خشک آنها با ترازوي دیجیتال اندازه
 ها را مانند اندام هوایی در دماي اتاق خشک کردیم. گیري شدند. جهت وزن خشک، ریشه زوي دیجیتال اندازهخشک آنها با ترا

 

 نتایج و بحث

داري را بر روي صفات  ها، مشاهده گردید که استفاده از تیمار هیومیک اسید هیچ اثر معنی پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده
 ندارد.مذکور بر روي هر دوگونه 

 جدول مقایسه میانگین صفات

 سطوح ترکیبی تیمار وزن تر اندام هوایی (گرم) وزن خشک اندام هوایی (گرم) وزن تر ریشه (گرم) وزن خشک ریشه (گرم)

96/27 ab 72/80  04/28 a 96/66 a VH0 

SH 
76/32 a 24/88  98/31 a 35/73 a VH1 

18/21 bc 84/74  99/14 b 75/36 b KH0 

25/19 c 13/68  90/15 b 48/33 b KH1 

V  :Thymus vulgaris  ،K:  Thymus kotschyanus ،H0تیمار بدون هیومیک اسید :   ،H1(تیمار با هیومیک اسید : 

دار وزن  ، افزایش معنی)VH1(، با تیمار با هیومیک اسید T.vulgarisدر گونه  )،SH(تنها در بررسی رابطه متقابل گونه و هیومیک اسید 
کاهش وزن خشک ریشه را به همراه دارد ولی  )KH1(، استفاده از هیومیک اسید T. kotschyanusمشاهده. ولی در گونه خشک ریشه را 
 دار نیست. این اختالف معنی

 : آویشن زراعی، آویشن وحشی، کودهاي آلی، هیومیک اسیدهاي کلیدي واژه

 منابع

ی محمد حسین، حاجی مهدي پور هما، مطهري نیا وحیده، مهر افشان لیال، جوادي آیدا، رحیمی فرد ناهید، پاکزاد سعید رضا، شعیبی شهرام، هدایت -1
) caryophilataو میخک ( )Zataria multiflora(آویشن شیرازي  )،Thymus vulgaris(پیرعلی همدانی مرتضی، بررسی اثرات عصاره آویشن باغی 

، فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، دوره دوم، شماره مسلسل سی MMTروش در محیط کشت سلولی با  Vero, Hela, Hep2بر روي سلول هاي 
 1388ام. 

خاك،  رئیسی فایز، آقابابایی فاطمه، تجزیه پذیري برخی پسماندهاي گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیمی -2
 863 -873، صفحه 1390، 4، شماره25نشریه خاك و آب، جلد
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