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  چکیده 
 شناخت صورت در که است ایران طبیعی منابع وسیع گستره در ارزشمند بسیار منابع از یکی  (.Coriandrum sativum L)گشنیز دارویی گیاه

 دستیابی منظوربه زیستی هاي آلی ونهاده پایدار، مصرف کشاورزي نظام باشد. در اشتهد غیرنفتی صادرات و زاییاشتغال در مهمی نقش تواندصحیح می
منظور بررسی اثرات اسـید فولویـک و اسـید    بهلذا  .باشدمی برخوردار زیادي اهمیت از جامعه سالمت و زیست محیط حفظ کیفیت محصول، افزایش به

هاي کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورها شامل اسید فولویک ت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكصوربهآمینه بر صفات رویشی و زایشی گشنیز، آزمایشی 
در هزار) با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که اسـید   سه و صفرپاشی اسید آمینه در دو سطح (کیلوگرم در هکتار) و محلول 10و  5در سه سطح (صفر، 

که بیشترین طوريداشت، به ارتفاع، وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ و وزن خشک برگ)( داري بر صفات رویشیفولویک اثر معنی
دسـت آمـد، همچنـین نتـایج،     کیلوگرم در هکتار اسید فولویک به 10گرم در بوته) در نتیجه اعمال تیمار  3/7و  9/49ترتیب، بهخشک بوته ( وزن تر و

که باالترین عملکرد دانه طوري(عملکرد دانه، عملکرد بوته، شاخص برداشت و تعداد بذر) بود، به فولویک بر صفات زایشی دار اسیددهنده تأثیر معنینشان
مشاهده شـد.   شاهددر ) هکتار در کیلوگرم 0/710( کیلوگرم در هکتار اسید فولویک تولید شد و کمترین مقدار 10کیلوگرم در هکتار) در سطح  5/942(

که طوري(عملکرد دانه، تعداد بذر و وزن هزاردانه) تأثیرگذار بود، به (تعداد برگ و وزن تر و خشک برگ) و صفات زایشی ز بر صفات رویشیاسید آمینه نی
متقابل نیز  در هزار اسید آمینه حاصل شد. نتایج اثرات سهکیلوگرم در هکتار) با کاربرد  3/873تعداد در بوته) و عملکرد دانه ( 0/27بیشترین تعداد برگ (

صفات (عملکرد دانه، عملکرد بوته، تعداد بـذر در بوتـه و وزن هـزار دانـه)      داري برنشان داد، که سطوح مختلف اسید فولویک و اسید آمینه تأثیر معنی
کیلوگرم  پنجتعداد در بوته) از تیمار  6/204کیلوگرم در هکتار و  0/985 با ترتیببهکه بیشترین میزان عملکرد دانه و تعداد بذر در بوته ( طوريهداشتند، ب

در هزار اسید آمینه را  سهکیلوگرم در هکتار اسید فولویک و  پنجتوان تیمار دست آمدند. بر اساس این نتایج، میهدر هزار اسید آمینه ب سهاسید فولویک و 
  دانست.  مؤثرهاي عملکردي و رشدي گشنیز در این آزمایش در افزایش ویژگی

  
  .شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی رشد، تعداد بذر، :يدیکلي هاواژه
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 جهـانی  اقتصادي چرخه در را گیاهان این نقش ،هاآن از آمدهدستبه
 به تنها ها،آن افزایش رو به مصرف کهطوريبه کرده است، ترپررنگ

 پیشـرفته  کشورهاي در بلکه ،نبوده محدود توسعه حال در کشورهاي
گشـنیز بـا نـام     ).Moradi et al., 2007(اند یافته فراوانی توسعه نیز

و  سالهگیاهی دارویی، معطر، یک Coriandrum sativum L. علمی
باشد. میوه و پیکره رویشـی ایـن گیـاه حـاوي     می از خانواده چتریان

در صنایع غـذایی، آرایشـی، بهداشـتی،     اسانس است و از این اسانس
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شود. در منابع مختلف بـراي ایـن   می سازي استفادهبهشکالت و نوشا
خاصیت ضدمیکروبی، کاهنده قنـد خـون و    گیاه، اثرات درمانی نظیر

 ,Omidbaigi( خون بیان شده است آورنده فشارپایینو  چربی خون

2000.(  
یی چون هاد نگرانیامروزه نیاز به حفظ عملکرد کشاورزي و وجو

فرسایش خاك، تولیـد مـواد غـذایی سـالم و عـاري از بقایـاي مـواد        
ویـژه  بـه ي شـیمیایی  هاشیمیایی، نگهداري از محیط زیست، پسماند

ي مـدیریتی  هـا باعث افزایش عالقه به روش هاکشو آفت هانیترات
جمله کشـاورزي ارگانیـک شـده     براي دستیابی به کشاورزي پایدار از

 پایـدار،  ي کشـاورزي هـا سیسـتم  در .)Javanmardi, 2010اسـت ( 

 حداقل و اکولوژیکی محاسن که حداکثر تجدیدپذیري منابع از استفاده

اســت  ضــروري امــري باشــند، دارا را محیطــیمضــرات زیســت
)Kizilkaya, 2008(. بـه  تـوان تجدیدپـذیر مـی   منـابع  این جمله از 

 امروزه، اشاره کرد. اي آلیاسیده نظیر سازگاربوم يهانهاده از استفاده
ـ  بهبود اسیدهاي آلی براي استفاده از انواع محصـوالت   ی و کیفـی کم

کـم از اسـیدهاي    مقادیر بسیار .فراوان یافته است رواج باغی و زراعی
شیمیایی و  فیزیکی، اي در بهبود خصوصیاتاثرات قابل مالحظه آلی،

آب کـه  مهاي مناطق خشک و کـ در خاك خاك، خصوصاً بیولوژیکی
 ترکیبات دلیل وجودبهباشد و داراي درصد مواد آلی کمی هستند، می

 مفیدي در افزایش تولید و بهبود کیفیـت محصـوالت   اثرات هورمونی
 هـاي خـاك  هومـوس  اعظـم  قسمت دارند. کشاورزي در این مناطق

اسید هیومیک  دهد.می تشکیل هیومین را و معتدله گرمسیري مناطق
مولکولی  وزن با فولویک کیلودالتون و اسید 300تا 30 مولکولیوزن  با

 نامحلول پایدار تشکیل کمپلکس سبب ترتیببه کیلودالتون 30 از کمتر
کربن  درصد داراي هیومیک اسید گردند.میکرو می عناصر با محلول و

 اکسـیژن  اسـید فولویـک،   ولی بوده، فولویک اسید به نسبت بیشتري
 ,Samavat & Malakooti( اردد هیومیـک  اسـید  به نسبت بیشتري

 پیـت،  خـاك، هومـوس،   نظیر مختلف منابع از فولویک ). اسید2005
 اندازه در که شودمی استخراج غیره و سنگ زغال شده، اکسید لیگنیت

 کـالت  بـا  فولویک اسید متفاوت هستند. شیمیایی ساختار و مولکولی
 اكخ باروري و شده عناصر جذب افزایش سبب ضروري، عناصر کردن

نتـایج   ).Tahir et al., 2011دهنـد ( می افزایش را گیاهان در تولید و
 کـه  داد ) نشـان Azizi et al., 2007تحقیقات عزیزي و همکـاران ( 

 Ocimum) ریحـان  گیـاه  ارتفاع افزایش سبب هیومیکی مواد کاربرد

basilicum L.) فولویک مصرف که شد بیان پژوهشی دیگر در .شد 

 فلفـل  گیـاه  در سـاقه  و بـرگ  خشـک  و تـر وزن افـزایش  سبب اسید
(Capsicum annum L.) شـود می )Gulser et al., 2010 .(  یکـی

ترکیـب   آمینـه،  اسید باشند.می دیگر از کودهاي آلی، اسیدهاي آمینه
 در دهـه  آمینـه  اسـید  پایـه  بـا  محصوالت است و نیتروژن آلی داراي

 و عملکرد بهبود اعثب و است شدهاستفاده  کشاورزان وسیلهبه گذشته
 بـا  اسـید آمینـه   از اسـتفاده  مزایـاي  .شده است مختلف رشد گیاهان

 دسترس در با سازنده و مثبت تعامل با ارتباط در آلی نیتروژن محتواي

). Cerdna et al., 2009اسـت (  مغـذي  و معـدنی  مـواد  برخی بودن
 ینهآم از اسیدهاي ايمجموعه با زیستی يهافرآورده از ارزش استفاده

 سلول ،هافرآورده این اياسید آمینه غناي دلیلبه که است این در آزاد

 جهـت  نیاز مورد انرژي و نداشته ترکیبات این بیوسنتز مجدد به نیازي
 رونـد  بـر  تأثیر با هافرآورده این شود.می ذخیره گیاه در بیوسنتز، این

 ازسـ وسـوخت  گذاري بـر و همچنین اثر ژنی سطوح در سازيپروتئین

رشـد،   مختلف مراحل در و نموده تنظیم را گیاه تکوین و رشد گیاهی،
 گیـاه قـرار   اختیـار  در پاشـی محلـول  با را خود خاص و کاربرد کارایی

 منبـع  یک تواندمی آمینه آزاد ياسیدها برگی تغذیه واقع در دهند.می

کائو و  ).Raeisi et al., 2014( گیاه باشد در پروتئین سنتز براي مهم
 کـه  کردنـد  مشـاهده  خـود  بررسی در )Cao et al., 2010کاران (هم

 چینـی  کلـم  يهاگل افزایش عملکرد باعث اسید آمینه خارجی کاربرد
(Brassica oleracea L.) در پژوهشـی دیگـر   همچنـین   شـود. یم

 تر وزن بوته و قطر ارتفاع، افزایش به استفاده از اسیدهاي آمینه منجر
 Hyssopus) در گیـاه دارویـی زوفـا   شـاهد   به نسبت خشک بوته و

officinalis L.) گردید )Koocheki, 2008.( در فولویک اسید نقش 
 ترکیـب  تـرین فعـال  فولویـک  اسـید . است هیومیک اسید مشابه گیاه

 راحتـی به و شده آب در معدنی مواد شدن حل باعث و بوده هیومیکی
. ایـد نممـی  منتقـل  گیـاه  به کمپلکس یک طریق از را غذایی عناصر
. اسـت  فـرد بـه منحصـر  خـاك  در فولویک اسید کنندگیکالت قدرت

 و هاهورمون ها،ایزوآنزیم ها،ویتامین تواندمی فولویک اسید همچنین
 باعـث  طریـق  این از و نموده حل خود در را طبیعی هايبیوتیکآنتی

بـا   ).Samavat & Malakooti, 2005(گـردد   گیاه نمو و رشد بهبود
که تاکنون گزارشی در خصوص تأثیر اسید فولویک و اسید توجه به این

ی و کیفی گیاه گشنیز نشده است، هدف از اجراي آمینه بر صفات کم
آمینـه و اسـید    سطوح مختلف اسـید  این طرح، مطالعه و ارزیابی تأثیر

رشد رویشی و زایشی  بر هاچنین اثر متقابل آنتنهایی و همبهفولویک 
باشد، تـا ضـمن مشـخص شـدن اثـرات ایـن       گیاه دارویی گشنیز می
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ي آلی و زیستی بر خصوصیات رشدي و فیزیولوژیکی گشـنیز،  هاکود
ي رشدي گشنیز، هابتوان در صورت مثبت بودن این کودها بر ویژگی

ضمن کاهش اتکا به کودهاي شیمیایی، بتوان در جهت تولید پایدار و 
  افزایش کیفیت این گیاه دارویی مهم گام برداشت.

  
    هامواد و روش

صورت فاکتوریـل در قالـب   به 1395در سال زراعی این پژوهش 
در مزرعـه دانشـکده    هاي کامل تصادفی و بـا سـه تکـرار   طرح بلوك

. قبـل از کشـت جهـت تعیـین     اجـرا شـد  کشاورزي دانشگاه بیرجنـد  
 30از عمـق صـفر تـا     ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعـه 

). 1(جـدول   شـد  صورت تصـادفی انجـام  هب برداريمتري نمونهسانتی
، صفر( ترکیبی از سه سطح اسید فولویکصورت به یآزمایشتیمارهاي 

) هزاردر  صفر و سه( اسید آمینهسطح  دوکیلوگرم در هکتار) و  10 و 5
عملیات شخم، دیسک و  پس از آزمایش، انجام منظوربه. تعیین شدند

هـایی  کـرت  وده وبندي زمـین نمـ  مسطح کردن خاك اقدام به کرت
ها از یکدیگر ها و بلوكفاصله بین کرت شد، متر ایجاد 2×  2ابعاد به
هاي آبیاري) در نظـر گرفتـه   متر (با احتساب جوي دوو  یکترتیب به

انجـام   1395اردیبهشـت سـال    پـنجم صورت خطی در به. کشت شد
کـه فاصـله کاشـت بـین      کاشت ردیف هشت داراي کرت هر .گرفت
متر و در عمق سانتی 10ها متر و فاصله روي ردیفسانتی 20ها ردیف

 با زمانهم اول آبیاري در نظر گرفته شد.متر سانتی 5/1تا  یککاشت 

 دوم، آبیاري صورت سطحی) وبه 1395سال  اردیبهشت پنجمکاشت (

 انجام بذرها شدن در سبز تسهیل منظوربه اول از آبیاري بعد روز پنج

درصـد   15فولویـک،  درصد اسـید   70حاوي ( کفولویاسید  کود شد.
 -Assistدرصد پتاسـیم اکسـید، سـاخت شـرکت      7اسید هیومیک و 

برگی به گیاه داده ششآمریکا) همراه با آب آبیاري به خاك در مرحله 
آمینه مورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش بـا نـام تجـاري        اسیدشد. کود 

درصـد  12آمینه،  اسید درصد14(حاوي صورت مایع هتکامین مکس، ب

بـود.   )درصد نیتـروژن  آلی و هفت درصد ماده 60آمینه ایزومر،  اسید
آمینـه بـر اسـاس سـطوح مختلـف از مرحلـه        اسید ی کودپاشمحلول

اعمـال  روز  14فاصـله  دهی طی سه نوبت بهبرگی تا مرحله گلشش
 انجـام  روزپـنج  طور مرتب هر به اريیآبدر طی دوره رشد گیاه،  شد.

مرحله انجـام   چند در یشکنهاي هرز و سلهعلف نیوج نیمچنشد. ه
 تعـداد  بوتـه،  در بـرگ  تعداد ،بوته ارتفاع شامل نظر مورد شد. صفات

بوته، عملکـرد دانـه، عملکـرد     خشک وزن بوته، تر شاخه فرعی، وزن
، هر کرت به دو مارهایبعد از اعمال تبودند.  بیولوژیک و وزن هزار دانه

ـ ولوژیعملکرد ب ريیگبخش براي اندازه کیشد.  میتقس قسمت و  کی
 نیـی بـراي تع  گـر یآن در نظر گرفتـه شـد و بخـش د    عملکرد اجزاي

(عملکرد  اهیگ نهیبخش سبز برداشت .افتیآن اختصاص  عملکرد دانه
از بخـش   نیدر دو چـ  یدهـ گـل  درصـد  پـنج ) در مرحلـه  کیولوژیب

بوتـه   پـنج برداشت تعـداد   از قبل .به آن انجام گرفت افتهیاختصاص 
تعـداد   ،ارتفـاع بوتـه   جملـه  از ییهـا یژگیانتخاب و و یطور تصادفبه

شـد و   نیـی تع بوته خشک برگ، در هر تر و وزنی و ي جانبهاشاخه
مانـده   یباق سطح اي ازهیدر هر کرت با حذف اثر حاش ییعملکرد نها

 هـا قسمت اعظم بوته کهیعملکرد دانه، زمان نییتع جهت محاسبه شد.
منظور بـا   نیبه ا افتهیاز بخش اختصاص  اهانیگ برداشت ،زرد شدند
شاخص برداشت از تقسیم عملکـرد   .اي صورت گرفتهیحاش حذف اثر

قبل  همچنین شد.صورت درصد محاسبه بهبیولوژیک،  دانه به عملکرد
در بوتـه   و چتـرك  چتـر  بوته انتخـاب و تعـداد   پنج ییاز برداشت نها

 از هر گشنیز يهادانه، بوته هزار نتعیین وز براي شمارش و ثبت شد.

تـایی بـذر    1000 نمونـه  پـنج طور تصادفی انتخاب و سـپس  به کرت
با استفاده  هزار دانه آزاد، وزن هواي در نمودن خشک از پس و انتخاب

منظـور  بـه توزین و ثبت شـد.  گرم  01/0از ترازوي دیجیتالی با دقت 
 SAS 9.1م افـزار  هاي حاصل از آزمـایش از نـر  تجزیه و تحلیل داده
ها بر اساس آزمون دانکن و در سطح احتمال پنج استفاده شد. میانگین

  .درصد با یکدیگر مقایسه شدند
  

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمایش - 1جدول 
Table 1- Physical and chemical properties of soil used in experiment 

  فسفر
P (mg.kg-1) 

  پتاسیم
K (mg.kg-1) 

 نیتروژن کل
Total N (%) 

  آلی ماده
Organic matter (%) 

  هدایت الکتریکی
)1-.mSEC (d 

  شاخص واکنش
pH 

  بافت
Texture 

 لومی  7.7  2.3 0.68 0.06 220 40
Loam 
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  نتایج و بحث

دار اسـید  )، بیـانگر اثـر معنـی   2(جـدول   نتایج آزمـایش  ارتفاع:
. بل این تیمارها بر صفت ارتفـاع بـود  آمینه و اثر متقا اسید فولویک و

ها نشان داد که با کـاربرد ترکیبـی از   نتایج حاصل از مقایسه میانگین
در هزار اسید آمینه، ارتفـاع   سهکیلوگرم در هکتار اسید فولویک و  پنج

که بیشترین میـزان  طوريداري افزایش پیدا کرد، بهطور معنیبهگیاه 
کیلوگرم در هکتار اسید فولویک  پنجمار متر) از تیسانتی 5/42ارتفاع (

متـر) از  سـانتی  5/28در هزار اسید آمینه و کمترین میـزان آن (  سهو 
کیلوگرم  پنجکه ارتفاع در تیمار طوري)، به8دست آمد (جدول هب شاهد

 1/49در هزار اسید آمینه نسبت به شاهد  سهدر هکتار اسید فولویک و 
 ,.Hye Young et al( همکـاران و  یانـگ درصد افزایش یافت. هاي

ــود،) 2014 ــات خ ــترین در مطالع ــاع بیش ــاه ارتف ــه گی ــیگوج  فرنگ
(Solanum lycopersicum L.) فولویک اسید از استفاده نتیجه در را 

 کـه ) نیز اعالم داشتند Stephen, 2005گزارش کرد. استفان و چالز (
 ثـر ا در (.Capsicum annuum L) فلفل گیاه در ساقه طول افزایش
 همکـاران  و آتیـه اسـت.   رسـیده  اثبـات  بـه  هیومیکی مواد از استفاده

)Atiyeh et al., 2002 (مواد از استفاده که نمودند بیان مورد این در 
 رشـد  هـاي هورمون غلظت) فولویک اسید و هیومیک اسید( هیومیکی

 امـر  ایـن  و داده افـزایش  گیـاه  هـوایی  هـاي اندام در را اکسین نظیر
 ,Ayas & Gulser( گالسر و آیاز. گردد ارتفاع افزایش موجب تواندمی

 در افـزایش  طریق از گیاه طول افزایش که نمودند عنوان نیز) 2005

 همسـو بـا ایـن تحقیـق،    شـود.  می حاصل نیز گیاه نیتروژن محتوي
 کــه ) اظهـار داشـتند  Saburi et al., 2014( و همکـاران  صـبوري 

 سبز ریحان ارتفاع بر دارينیمع تأثیر آمینه نیز اسیدهاي پاشیمحلول
 Matricaria) بابونـه  گیـاه  روي کـه  در پژوهشـی همچنین  داشت.

chamomilla L.) اسـید   پاشـی محلول داد، نشان نتایج گرفت، انجام
ـ  ارتفاع افزایش سبب تواندمی آمینه  Haj Seyyed( شـود  بابونـه  هبوت

Hadi et al., 2010.( اثر اكخ از نیتروژن جذب روي آمینه اسیدهاي 

از  رویشی رشد آن تبع به و شده نیتروژن گیاه افزایش باعث و گذاشته
 اندداده نشان مطالعاتچنین . هماست داده افزایش را جمله ارتفاع گیاه

 هـاي فعالیـت  بـر  غیرمسـتقیم  و مستقیم صورتبه آمینه اسیدهاي که
 ,.Faten et al( شـوند مـی  واقـع  مؤثر گیاه نمو و رشد و فیزیولوژیک

 ياثـرات سـاده کودهـا    داريسطح معنـی  رسد کهیبه نظر م ).2010
مشـابه ایـن    .بهتر بوده است هاآن یبیاستفاده شده نسبت به اثر ترک

 تیمارهاي ساده اثر که کرد گزارش) Najafi, 2016(نجفی  آزمایش،
 بـر  داريمعنی ثیرأت هیومیک اسید و فولویک اسید آمینه، اسید کودي
 متقابل اثر. داشتند (.Cucumis sativus L) ايرعهمز خیار بوته طول

 سـاده  اثر به نسبت اما ،داشت بوته طول بر مثبتی اثر چه اگر تیمارها
 رنـانی  سـهرابی  آزمـایش  نتـایج  داشت. همچنین کمتري اثر تیمارها

)Sohrabi Renani, 2013(  فاکتورهـاي  سـاده  اثـر  کـه  داد نشـان 
) .Nigella sativa L( دانهسیاه بوته ارتفاع بر زیستی و آلی کودهاي

  . است بوده دارمعنی
  

  تیمارهاي اسید فولویک و اسید آمینه در مرحله رویشیتاثیر خصوصیات صفات رویشی گشنیز تحت (میانگین مربعات) تجزیه واریانس  -2 جدول
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) characteristics of coriander vegetative traits under folwic acid and amino 

acid treatments in vegetative stage 

  تعداد شاخه فرعی
Number of branches  

بوته خشک وزن  
Dry weight of plant 

بوته تر وزن  
Fresh weight of plant  

هبوت ارتفاع  
Plant 
height 

  آزادي درجه
d.f 

 منابع تغییرات
S.O.V.  

ns0.88  ns0.99 ns20.81 ns10.50  2 بلوك 
Block  

  (F) اسید فولویک  2 118.50** 339.3* 4.89**  9.38**
Fulvic acid (F)  

ns4.50  ns0.101 ns27.75 **45.12 1  اسید آمینه (A) 
Amino acid (A)  

ns1.50  **4.34 ns102.3 *7.26  2  FA 
  خطا  10 4.2 48.34 0.37  1.22

Error  
 ب تغییراتضری 5.81  16.54  9.63  11.50

C.V. (%)  
ns ،**  داري در سطح احتمال یک و پنج درصد.داري و معنیترتیب غیرمعنیبه :*و  

ns, ** and *: represent non- significant at 1 and 5% level of probability, respectively.  
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 موجـب ، ولـی  نبـود  دارمعنـی  اگر چه فاکتورها این متقابل اثر اما
رسد در دسترس بـودن آب و  می به نظر . لذاشدها بوته فاعارت افزایش
تدریجی عناصر غذایی ضروري گیاه در تیمار کودهـاي آلـی و    تأمین

تنهـایی از طریـق افـزایش تعـداد گـره و طــول      زیسـتی هرکـدام بـه   
 ,Berti & Jacobsها ارتفاع بوته را تحت تأثیر قـرار دهـد (  گرهمیان

1996.( 
 (جـدول  یج تجزیه واریانس نشان دادنتا تعداد شاخه جانبی:

داري بر تعداد شاخه جانبی مورد نظر )، که اسید فولویک تأثیر معنی2
داري بر این صفت اسید آمینه و اثر متقابل تیمارها اثر معنی اما داشت،

صفت مورد بررسی حـاکی از آن اسـت، کـه     مقایسه میانگیننداشت. 
بت بـر تعـداد شـاخه فرعـی     تمامی سطوح اسید فولویک داراي اثر مث

کیلـوگرم   پنجترین تعداد شاخه جانبی از تیمار بیش کهطوريهببودند. 
تعداد در بوته) و کمتـرین میـزان ایـن     3/10( در هکتار اسید فولویک

چند بین تیمارهاي  دست آمد، هرتعداد در بوته) به 1/8( شاهدصفت از 
اد شـاخه فرعـی   کیلوگرم در هکتار اسـید فولویـک در تعـد    10و  پنج

کیلـوگرم در هکتـار اسـید     پـنج تفاوت آماري وجود نداشـت و تیمـار   
). 4درصد افـزایش نشـان داد (جـدول     1/27فولویک نسبت به شاهد 

 )Moradi et al., 2007( مشابه ایـن تحقیـق، مـرادي و همکـاران    
از (داري را در تعداد شاخه جانبی در کاربرد کودهاي آلی افزایش معنی
) (.Foeniculum vulgae L فولویـک) در گیـاه رازیانـه   جمله اسـید  

) نیـز در  Fatemi et al., 2011گزارش کردند. فـاطمی و همکـاران (  
استفاده از مواد هیومیک (نظیر اسـید   کهي خود نشان دادند هابررسی

فولویک و اسید هیومیک) سبب افزایش تعداد شـاخه جـانبی در گیـاه    
 کـه مـواد هیـومیکی بـا     اسـت،  شـده  همچنین گـزارش ریحان شد. 

 توانـد می برگی، ارتقاء جذب و سطح برگ در معدنی عناصر رهاسازي
 جهـان و همکـاران  . باشـد  تعداد شاخه جـانبی داشـته   بر مثبتی تأثیر

)Jahan et al., 2015     مـواد   کـه ) نیز به ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد
 در دخیـل  فرآیندهاي فیزیولـوژیکی  بهبود طریق از احتماالً هیومیکی

 براي گیاه را دسترس قابل آب فراهمی کارایی ریشه، توسط آب جذب

 سـبب افـزایش تعـداد شـاخه فرعـی      ،در نتیجـه  و دهنـد می افزایش
 ها نیز نتیجه این مطالعه را تأییدنتایج حاصل از سایر بررسیگردند. می
  کنند.می

 که اثـر ) نشان داد 3 جدول( تجزیه واریانسنتایج  تعداد برگ:
 فولویک و اثر متقابل اسید فولویک و اسید آمینه بر میـزان ساده اسید 

اثر ساده اسید آمینه نتوانست این صفت را  امابود،  دارمعنیتعداد برگ 
 کـه هـا نشـان داد   نتایج مقایسـه میـانگین   خود قرار دهد. تحت تأثیر

کیلوگرم  پنجتعداد در بوته) از تیمار  1/29( باالترین میزان تعداد برگ
 شاهدتعداد در بوته) از  6/22ها (ر اسید فولویک و کمترین آندر هکتا

 پنجدست آمد، هر چند از لحاظ آماري در این صفت، بین تیمارهاي به
 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک تفـاوت آمـاري مشـاهده نشـد     10و 

مالحظـه شـد کـه     هـا ). همچنین در نتایج اثر متقابل تیمار5 (جدول
کیلـوگرم در   پـنج بوته) از تیمـار   تعداد در 3/31بیشترین تعداد برگ (

تعـداد   6/20( در هزار اسید آمینه و کمترین سههکتار اسید فولویک و 
 مشابه نتـایج ایـن تحقیـق،    ).8(جدول  آمد دستبه شاهد بوته) از در

 نیشـتر یب نـد نشـان داد  )Noorzad et al., 2014( همکاران ونورزاد 
. مشاهده شـد  ر کاربرد مواد هیومیکیدر اث ،زیگشن تعداد برگ بوته در

 )Rezvani Moghaddam et al., 2013( همکـاران  مقـدم و رضوانی
نیز گزارش کردنـد، کـاربرد مـواد هیومیـک (اسـید فولویـک و اسـید        

دنبال آن سبب افزایش تعداد بـرگ  هیومیک) سبب افزایش رشد و به
ــرزه ــاه م ــر   (.Satureja hortensis L) گی ــی دیگ شــد. در گزارش

بیان نمودند، بـا   )Sokhangoy et al., 2012همکاران ( خنگوي وس
مصرف مواد هیومیکی تعداد برگ گیاه شوید افزایش پیدا کرد. نجفـی  

)Najafi, 2016   نیز در تحقیق خود به تأثیر مثبـت مـواد هیـومیکی ( 
(اسید فولویک و اسید هیومیک) بر افزایش تعداد سـاقه فرعـی خیـار    

) Hussein et al., 2015حسین و همکاران (همچنین، اشاره کردند. 
داري بر تعـداد بـرگ گیـاه    اسید فولویک اثر معنی کهمشاهده نمودند 

) در نتـایج مشـابهی   Schnitzer, 1977فرنگی داشت. اشنیتزر (گوجه
اسید فولویک سبب افزایش تعداد برگ در گیـاه خیـار    کهبیان کردند 

 ,.Boyerie de Sheikh et al(بـویري ده شـیخ و همکـاران     شـد. 

 اصـالح  مـواد هیـومیکی بـا    کـه طی تحقیقی گزارش کردند  )2016
غذایی  عناصر و آب جذب گستردگی ریشه، افزایش سبب خاك ساختار

 کـه  آنچه با نتایج، این گردد.می گیاه برگ تعداد افزایش ،و در نتیجه
 یاسن و همکاران ،)Osman & Salim, 2016( سالیم و عثمان توسط

)Yassen et al., 2013مورد اثر اسید آمینه بر تعداد بـرگ لوبیـا    ) در
دارد.  مطابقـت  اسـت،  شده گزارش (.Phaseolus vulgaris L) سبز

تواند با می اسید آمینه کهرسید  نتیجه به این )Levitt, 1980(لیویت 
 بـراي  خـاص  يهـا آنزیم بازگرداندن طریق از جدید يهاسلول تولید
سایکیا و همکـاران  گیاه شود.  یش تعداد برگسبب افزا پروتئین سنتز
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)Saikia et al., 010،جا کـه علـت افـزایش    از آن ) نیز اظهار داشتند
دلیل افزایش جذب نیتروژن باشد، لذا این عنصر بهتواند تعداد برگ می

توانـد  هاي تقسیم سلولی و ساخت کلروفیل مـی گذاري بر فرآیندبا اثر
افزایش تعداد بـرگ در گیـاه    نهایت، درباعث افزایش رشد رویشی و 

  شود.
نشان  )8نتایج تجزیه واریانس (جدول  وزن تر و خشک برگ:

داري بر میزان وزن تر و خشـک  اثر ساده اسید آمینه اثر معنی کهداد 
داري بـر  اسید فولویک و اثر متقابل تیمارها اثر معنـی  اما برگ داشت،

نشـان داد، کـاربرد اسـید    مقایسه میانگین تیمارها  این صفت نداشت.
 شـاهد آمینه سبب افزایش میزان وزن تر و خشک برگ در مقایسه با 

 3/1و  5/8 ترتیببهکه بیشترین وزن تر و خشک برگ (طوريشد، به

در هزار اسید آمینه و کمتـرین میـزان ایـن صـفات      سهگرم) از تیمار 
حظـه  ). مال7 (جدول آمد دستبه شاهدگرم) از  0/1و  7/7 ترتیببه(

در هزار اسید آمینه، میـزان وزن تـر و خشـک بـرگ      سهشد در تیمار 
درصد افزایش یافت. مشابه نتایج  30 و 3/10 ترتیب،به شاهدنسبت به 

بیان نمودند ) Fallahi et al., 2018( این تحقیق، فالحی و همکاران
که با مصرف اسید آمینه، وزن تر و خشک برگ گیاه ریحان نسبت به 

 ,.Khattab et alهمکاران (خطاب و داري یافت. یش معنیافزا شاهد

استفاده از اسـید آمینـه باعـث افـزایش      کهنیز گزارش کردند ) 2016
دنبـال آن افـزایش وزن تـر و    فعالیت فتوسنتزي و افزایش رشد و بـه 

   گردد.خشک برگ می

  
  تیمارهاي اسید فولویک و اسید آمینه در مرحله رویشی تاثیر خصوصیات صفات رویشی گشنیز تحت (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -3 جدول

Table 3- Analysis of variance (mean of squares) characteristics of coriander vegetative traits under folwic acid and amino 
acid treatments in vegetative stage 

 تعداد چترك
Number of 

umbelet  

 تعداد چتر
Number of 

umbel  
  وزن خشک برگ

Leaf dry weight  
  وزن تر برگ

Fresh leaf weight  
هبوت در برگ تعداد  

Number of 
Leaves 

 منابع تغییرات
Source of variance  

ns0.055 ns0.66 
ns0.065 

 
ns0.44 ns2.88 بلوك  

Block  
*1.72 ns4.66 ns0.141 ns1.18 **75.05 اسید فولویک )F( 

Fulvic acid (F)  
*2.00 **37.55 *0.387 ns3.38 ns1.38 اسید آمینه )A( 

Amino acid (A)  
ns1.16 *10.88 ns0.013 ns5.36 *3.38 F×A  

  خطا 7.95 2.52 0.066 2.00 0.32
Error  

 ضریب تغییرات 10.55 19.52 21.33 8.65 15.02
C.V. 

ns ،**  و پنج درصد. داري در سطح احتمال یکداري و معنیترتیب غیرمعنیبه :*و  
ns, ** and *: represent non- significant at 1 and 5% level of probability, respectively.  

 
  هاي مختلف اسید فولویک بر صفات رویشی گشنیزاثرات غلظت - 4 جدول

Table 4- Effects of fulvic acid concentrations on vegetative characteristics of coriander 
  داد شاخه فرعیتع

Number of branches 
(per plant)  

 قطرساقه
Stem diameter 

(mm) 

بوته خشک وزن  
Dry weight of plant 

(g.plant-1) 

بوته تر وزن  
Fresh weight of plant 

(g.plant-1) 

بوته ارتفاع  
Plant height   

 (cm) 

کاسید فولوی  
Fulvic acid  

(kg.ha-1) 
b8.160 b1.90 b5.60 b35.02 *b30.25 0 
a10.33 a2.37 b6.20 ab41.07 a38.7 5 
a10.33 a2.22  a7.37 a49.97 a36.7 10  

  اي دانکن ندارند.آزمون چند دامنه بر اساس درصد پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level based on DMRT.  
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  گشنیز رویشی صفات بر فولویک اسید مختلف هايغلظت اثرات - 5 جدول
Table 5- Effects of fulvic acid concentrations on vegetative characteristics of coriander  

 تعداد چترك
Number of umbrellas 

(per plant) 

 تعداد چتر
Number of umbrellas 

(per plant) 

  وزن خشک برگ
Dry leaf weight  

 )1-.plantg(  

  وزن تر برگ
Fresh leaf weight  

)1-.plantg(  

هتعداد برگ در بوت  
Number of leaf 

(per plant) 

کاسید فولوی  
Fulvic acid  

(kg.ha-1) 
b3.16 a15.66 a1.37 a8.43 *b22.66 0 
a4.00 a16.00 a1.06 a8.36 a28.33 5 
a4.16 a17.33  a1.20 a.637 a29.16 10  

  اي دانکن ندارند.آزمون چند دامنهبر اساس درصد  پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level based on DMRT.  

  
اثـر   )، بیـانگر 2(جدول  نتایج آزمایش وزن تر و خشک بوته:

اسـید   امـا بود،  دار اسید فولویک بر میزان وزن تر و خشک بوتهمعنی
بـا  داري بر این صفت نداشـتند.  آمینه و اثر متقابل تیمارها تأثیر معنی

شود، بیشترین وزن تـر و  می توجه به نتایج مقایسه میانگین مشخص
کیلـوگرم در   10گـرم) از تیمـار    3/7و  9/49 ترتیـب، بهخشک بوته (

 0/35ترتیب، بهاسید فولویک و کمترین وزن تر و خشک بوته ( رهکتا
کیلوگرم در  10که در تیمار طوريدست آمد، بهبه شاهدگرم) در  6/5و 

و  5/42ترتیب بههکتار اسید فولویک، میزان وزن تر و خشک بوته را 
مشابه نتایج ایـن  ). 4 (جدول افزایش داد شاهددرصد نسبت به  3/30

 ,.Aghhavani Shajari et alنی شجري و همکاران (پژوهش، اقحوا

(از جمله اسـید   مواد هیومیکیکاربرد  ) در پژوهشی نشان دادند2014
داشت.  زیگشن اهیگ و خشک وزن تر ربفولویک) تأثیر مثبت و افزایشی 

) کـاربرد  Ahmadian et al., 1998به گزارش احمدیان و همکاران (
ویک) سبب افزایش عملکـرد بوتـه   اسید هیومیک و فول(ي آلی هاکود

شد. همچنین در تحقیقی  (.Cuminum cyminum L)گیاه زیره سبز 
در آزمایش خود بر روي گیاه رازیانه  )Younesian, 2011یونسیان (

داري بر عملکرد بوته و گزارش کرد که تیمار مواد هیومیکی، اثر معنی
اي بیـان  طالعـه م ) درet al., 2007 Li( و همکـاران  دانه داشتند. لی

کاربرد اسید فولویک سبب افزایش وزن خشـک سـاقه در    کهنمودند 
شد. همچنـین صـالحی و همکـاران     (.Glycine max L)گیاه سویا 

)Salehi et al., 2010 مواد هیومیکی (نظیر اسـید   که) اظهار داشتند
فولویک و هیومیک) با بهبـود سـاختمان و بافـت خـاك و همچنـین      

دل کاتیونی خاك، عناصر غذایی بیشتري از جملـه  افزایش ظرفیت تبا
دهنـد، کـه در پـی آن گیـاه رشـد      نیتروژن را در اختیار گیاه قرار می

  یابد. می وزن تر و خشک بوته افزایش ،نتیجه بیشتري داشته و در
 که )3(جدول  داد نشان بررسی این نتایج تعداد چتر و چترك:

تعـداد   بـر  داريمعنییمار اثر ت دو این کنشبرهم و کاربرد اسید آمینه

داد، اسـید   واریـانس نشـان   هتجزی همچنین نتایج .داشت چتر در گیاه
نتـایج   داشـتند.  بر تعداد چترك داريمعنی تأثیر اسید آمینه فولویک و

 پاشـی محلـول  و اسید فولویک متقابل اثر ،مقایسه میانگین نشان داد

 پـنج ) بـا کـاربرد   ر گیاهتعداد د 6/18بیشترین تعداد چتر ( اسید آمینه،
 و کمتـرین  در هـزار اسـید آمینـه    سـه  کیلوگرم اسید فولویک و تیمار

در  که طور. همان)8 (جدول آمد دستبه شاهدتعداد در گیاه) از  0/14(
در گیـاه)   1/4شد، بیشترین تعداد چترك ( مشاهده تعداد چترك صفت

داد در گیـاه)  تع 1/3کیلوگرم اسید فولویک و کمترین آن ( 10 تیمار از
اسـید   کیلوگرم در هکتـار 10و  پنج بین تیمار امابود،  شاهدمربوط به 

همسو ). 7 (جدول فولویک در تعداد چترك تفاوت آماري وجود نداشت
 ,Khalesro & Malekian( ملکیـان رو و با ایـن پـژوهش، خـالص   

بـر تعـداد   را هیومیک  مواد مثبت تأثیردر نتایج تحقیقات خود ) 2016
گـزارش   (.Trachyspermum copticum L) چتـرك زنیـان   چتر و

 نیـز اظهـار   )Nardi et al., 2002( همکـاران  نـاردي و . کرده بودند
 ساختمان وجود آهن و روي در دلیلبههیومیک  کاربرد مواد که داشتند

برگ عملکرد اندام زایشی را  این عناصر از طریق تأمینبا  تواندآن، می
رونـد   .بب افزایش تعداد و ابعـاد گـل شـوند   دهد و س قرار تأثیر تحت

 Haj Seyyed Hadi et( حاج سید هادي و همکاران مشابه این نتایج،

al., 2010 اسـید   پاشـی محلـول  کهي خود نشان دادند هابررسی) در
 ایـن  در خشک و تازه گل عملکرد باالترین سبب بابونه گل در آمینه
ضمن  )Khattab et al., 2016( خطاب و همکاران همچنین شد. گیاه

استفاده از اسید آمینه منجر به افزایش قابـل تـوجهی از تعـداد    آن که 
ي هـا نقش اسـید که ند درز در مقایسه با شاهد شد، بیان نمو يهاگل

تولیـد و تجمـع    ،باشد. در نتیجهآمینه در بهبود رشد رویشی گیاه می
مصرف اسـید   رسد که بامی به نظر ،یابد. بنابراینمی بیوسنتز افزایش

  یابد.گیاه افزایش می تعداد گل در آمینه
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  هاي مختلف اسید آمینه بر صفات رویشی گشنیزاثرات غلظت - 6 جدول

Table 6 - Effects of amino acid concentrations on vegetative characteristics of coriander 

  تعداد شاخه فرعی
Number of branches 

(per plant)  

قهسا قطر  
Stem diameter 

(mm) 

بوته خشک وزن  
Dry weight of plant 

(g.plant-1)  

بوته تر وزن  
Fresh weight of plant 

(g.plant-1) 

بوته ارتفاع  
Plant height 

(cm) 

 اسید آمینه
Amino acid 

(Per 
thousand) 

a9.11 a2.19 a6.31 a40.78 *b33.66  0 
a10.11 a2.15 a6.46 a43.26 a36.83 3 

  اي دانکن ندارند.آزمون چند دامنه بر اساس درصد پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level based on DMRT.  

  
  هاي مختلف اسید آمینه بر صفات رویشی و زایشی گشنیزاثرات غلظت - 7 جدول

Table 7- Effects of amino acid concentrations on vegetative and reproductive characteristics of coriander 
 تعداد چترك

Number of umbrellas 
(per plant) 

 تعداد چتر
Number of umbrellas 

(per plant) 

 وزن خشک برگ
dry Leaf weight 

(g.plant-1)  

 وزن تر برگ
Fresh leaf weight 

(g.plant-1)  

هبوت در برگ تعداد  
Number of leaf 

(per plant ) 

 اسید آمینه
Amino acid 

(Per thousand) 
b3.44 b14. 8 b1.06 b7.71 *a26.4 0 
a4.11 a17.7 a1.36 a8.57 a27.00 3 

  .دانکن ندارنداي آزمون چند دامنه بر اساس درصد پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level level based on DMRT.  

  
  سطوح مختلف اسید فولویک و اسید آمینه بر صفات رویشی گشنیز کنشبرهم - 8 جدول

Table 8 - Interactive effects of fulvic acid and amino acid on vegetative characteristics of coriander 
 تعداد چتر

Number of umbrellas 
(per plant)  

هبوت در برگ تعداد  
Number of leaf 

(per plant) 

ساقه قطر  
Stem diameter 

(mm) 

 ارتفاع بوته
Plant 

height (cm) 

 اسید آمینه
Amino acid 

(In thousand)  

 اسید فولویک
Fulvic acid 

)1-.hakg(  
14.00b 20.66c 1.91c *d28.50 0  0  
17.33a 21.66c 1.89c cd32.00 3  0  
13.33b 25.33bc 2.55a b35.00 0  5  
18.66a 31.33a 2.19bc a42.50 3  5  
17.33a 30.33a 2.10bc b37.50 0  10  
17.33a 28.00ab 2.36ab b36.00 3  10  

  اي دانکن ندارند.آزمون چند دامنهس بر اسادرصد  پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level level based on DMRT.  

  

 تیمارهاي اعمال شده که )9(جدول  نتایج نشان داد تعداد بذر:

(اسید آمینه، اسید فولویک و اثر متقابل اسید آمینه و اسـید فولویـک)   
داري بر تعداد بذر در بوته داشت. مقایسه میانگین تیمارهـا  ثیر معنیأت

عـداد در  ت 6/204نیز گویاي آن است که بیشترین تعداد بذر در بوتـه ( 
 سه کیلوگرم در هکتار اسید فولویک و پنجترکیبی از  بوته)، با مصرف

دست به شاهدتعداد در بوته) از  3/173در هزار اسید آمینه و کمترین (
کیلـوگرم   پنجتعداد بذر در بوته در تیمار  کهطوري)، به12 (جدول آمد

 8/17در هزار اسید آمینه نسبت به شاهد  سهدر هکتار اسید فولویک و 
 Jahan( جهان و همکاراندرصد افزایش یافت. همسو با این پژوهش، 

et al., 2016 (بوته ریحان را تحت در بذر ي خود، تعدادهادر بررسی 

 (نظیر اسید فولویک و اسید هیومیک) کنش مواد هیومیکیبرهم تأثیر

نیـز   )Armin & Moslehi, 2012( گزارش کردند. آرمین و مصلحی
 بر راتأثیر  بیشترین دهیگل زمان در هیومیکیمواد  کهگزارش کردند 

همچنـین   داشت. (.Cicer arietinum L) نخود غالف در دانه تعداد
) بیـان نمودنـد کـه مـواد     Jalota et al., 2007( جالوتـا و همکـاران  

 منگنـز،  روي، مس، عناصر جذب در داريمعنی مثبت و اثر هیومیکی

 جذب و افزایش هیومیکی مواد کاربرد با بنابراین، دارند؛ سدیم فسفر و

 شودمی يتربزرگ کانوپی گیاه داراي و شده بیشتر گیاه رشد عناصر،

کافی  میزانبه و نماید غذیهت را يتربزرگ مخازن زایشی است قادر که
 افزایش بوته در تعداد دانه نتیجه در ،دهد اختصاص آن به خشک ماده
 ,.Faten et al( یابد. مشابه نتایج این آزمایش، فاتن و همکـاران می

مصرف اسید آمینه سبب افزایش تعداد بذر در  که) اظهار داشتند 2010
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 ئو و همکـاران همچنـین کـا   شـد.  (.Cucurbita pepo L) گیاه کدو
)Cao et al., 2010( اسید  افزودن کهي خود نشان دادند هادر بررسی

 که شودمی در خاك ریزجاندارانی وضعیت بهبود باعث خاك به آمینه

 عناصـر غـذایی و همچنـین،    برخی جذب تسهیل موجب شانفعالیت

 توسط جذب نیتروژن میزان ییاکار کودها، این با برگی پاشیمحلول

 شـویی آب حـدي مـانع   تـا  و داده افـزایش  را خاك از گیاه يهاریشه

گیاه از جمله تعداد دانه  عملکرد ،نهایت در و شودمی خاك از نیتروژن
  دهد. می در گیاه را افزایش

  
  مارهاي اسید فولویک و اسید آمینهخصوصیات صفات بذر گشنیز تحت تی(میانگین مربعات) تجزیه واریانس  -9 جدول

Table 9- Analysisof variance (mean of squares) for Seed characteristics of coriander under f ulvic acid and amino acid 
  وزن هزار دانه
1000-seed 

weight  
  شاخص برداشت
Harvest index  

  تعداد بذر
Seed 

number  
  عملکرد بوته
Plant yield  

  عملکرد دانه
Seed yield 

  آزاديدرجه
d.f 

 ییراتمنابع تغ
Source of variance  

ns0.97  ns9173.01  ns40.66 ns838500.0 ns150.00 2 بلوك 
Block  

ns0.75  **433.72  **407.16 **29478.5 **81337.5 2  اسید فولویک (F)  
Fulvic acid (F)  

*7.43  ns40.50  *440.05  ns5512.5 **46512.5 1  اسید آمینه (A)  
Amino acid (A)  

*5.40  ns13.16  *.38249  **501637.5 **64137.5 2  FA 

 خطا  10 2865.00 45210.0  52  34.72  0.95
Error  

 ضریب تغییرات   6.50 11.11 3.72  12.82  14.48
C.V. (%)  

ns ،**  داري در سطح احتمال یک و پنج درصد.داري و معنیترتیب غیرمعنیبه :*و  
ns, ** and *: represent non- significant at 1 and 5% level of probability, respectively.  

  

دار اسید بیانگر اثر معنی )9نتایج آزمایش (جدول  عملکرد بوته:
اسید فولویک و اسید آمینه بـر میـزان    کنشبرهمفولویک و همچنین 

داري بر این صفت نداشت، معنی تأثیراسید آمینه  اما، بود عملکرد بوته
 2075بیشـترین عملکـرد بوتـه (   نتایج مقایسـه میـانگین نشـان داد،    

کیلـوگرم در هکتـار اسـید فولویـک و      10کیلوگرم در هکتار) از تیمار 
 دستبه شاهدکیلوگرم در هکتار) از  1660کمترین میزان این صفت (

کیلوگرم در هکتار اسید فولویک  10و  پنجچند بین تیمارهاي  آمد، هر
کیلـوگرم   10یمار که تطوريه)، ب10(جدول  تفاوت آماري وجود ندارد

درصـد   25در هکتار اسید فولویک نسبت به شاهد میزان عملکـرد را  
 بهـانی و همکـاران  در پژوهشی روزمشابه تحقیق حاضر، افزایش داد. 

)Rozbahani et al., 2013بر خصوصیات مواد هیومیکی ) اثر و یکم 
د عملکر بیشترین که کردند گزارش ونموده  مطالعهرا  سویا گیاه کیفی
 Nardi et( همکـاران  واردي دست آمد. ندر مقایسه با شاهد به بوته

al., 2002وجود دلیلبه هیومیکیمواد  مصرف که داشتند اظهار ) نیز 

 گیاه عملکرد عناصر این تأمین با تواندمی آن ساختمان روي در و آهن

تـداوم   سـبب  هیـومیکی  دهد. همچنـین ترکیبـات   قرار تأثیر تحت را
 دهدمی افزایش را گیاهان عملکرد و شودمی کننده نتزفتوس يهابافت

 متابولیسـم  بـر  اثر جمله از مثبت فیزیولوژیکی تأثیرات طریق از نیز و

 عملکـرد  افـزایش  برگ، کلروفیل غلظت افزایش گیاهی و هايلوسل

  دارد.  پی در گیاهان را
  

  هاي مختلف اسید فولویک بر صفات زایشی گشنیزاثرات غلظت - 10 جدول
Table 10- Effects of fulvic acid concentrations on reproductive characteristics of coriander 

  وزن هزار دانه
1000-seed weight  

 (g)  

  شاخص برداشت
Harvest index 

)%(  

  تعداد بذر
Seed number 

per plant)(  

  عملکرد بوته
Plant yield  

)1-.hakg(  

  عملکرد دانه
Seed yield  

)1-ha.kg(  

ک اسید فولوی  
Fulvic acid 
 (kg.ha-1) 

a6.06 a42.5 184.3b b1660.0 *c710.0 0 
a6.82 a44.2 199.0a a2002.5 b815.0 5 
a6.36  a45.9 198.1a a2075.0 a942.5 10  

  اي دانکن ندارند.آزمون چند دامنه بر اساس درصد پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level based on DMRT. 
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  هاي مختلف اسید آمینه بر صفات زایشی گشنیزاثرات غلظت - 11 جدول
Table 11- Effects of amino acid concentrations on reproductive characteristics of coriander 

  وزن هزار دانه
1000-seed weight  

)g(  

  شاخص برداشت
Harvest index 

)%(  

  تعداد بذر
Seed number 

per plant)(  

  عملکرد بوته
Plant yield  

)1-ha.kg(  

  عملکرد دانه
Seed yield 

)1-kg.ha(  

 اسید آمینه
Amino acid 

(Per thousand) 
b6.10 b35.5 188.8b a1895.0 *b771.6 0 
a7.39 a52.9 198.7a a1930.0 a873.3 3 

  اي دانکن ندارند.آزمون چند دامنه بر اساس درصد پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% probability level based on DMRT. 

  
 )9(جـدول   طور که نتایج تجزیه واریـانس همان عملکرد دانه:

بـر   هـا آننشان داد، اثر اسید فولویک و اسید آمینه و نیز اثر متقابـل  
دار بود. با توجه به نتایج میزان عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی

بـا   دانـه  عملکـرد  میـزان  که بیشـترین  مقایسه میانگین مشخص شد
در هزار اسـید   سهکیلوگرم در هکتار اسید فولویک و  پنجم أکاربرد تو

و کمترین میزان این صفت مربـوط   کیلوگرم در هکتار) 0/985( آمینه
ـ کیلوگرم در هکتار) بود،  0/725( شاهدبه   پـنج تیمـار   کـه طـوري هب

در هـزار اسـید آمینـه عملکـرد دانـه را       سـه کیلوگرم اسید فولویک و 
مشـابه  ). 12جدول افزایش داد ( شاهددرصد نسبت به  8/35میزان به

 ) طیYildirim et al., 2011همکاران ( و نتایج این پژوهش، یلدریم

 بـراي  کاربرد مواد هیـومیکی  که دادند نشان اي، مزرعه تحقیق یک

داد.  افـزایش  داريمعنـی  طوربه را دانه عملکرد فرنگیگوجه هايبوته
) نیز مبین آن بود Natesan et al., 2007گزارش ناتسان و همکاران (

 فیزیکـی،  خصوصـیات  هبودب طریق از مطالعه مورد آلی اسیدهاي که

 تـر مطلوب رشد براي را مساعدي شرایط خاك، بیولوژیکی و شیمیایی

 منطقی کودها این کاربرد شرایط در دانه افزایش لذا کردند، فراهم گیاه

 حاصـل  توانـد می دانه عملکرد افزایش این رسد. همچنینمی نظر به

 رتقـاء ا و بـرگ  سـطح  در معدنی رهاسازي عناصر و فتوسنتز افزایش

 گیاه اکسیدانیآنتی و هورمونی يهافعالیت شدن زیاد نیز و برگی جذب

 تأثیر از همسانی ) نیز نتایجMinaee et al., 2013ماي نی اي ( باشد.

 Vigna radiata) ماش عملکرد بر آمینه اسیدهاي پاشیمحلول مثبت

L.) و همکـاران  همچنین قاضی کردند. گزارش )Ghazi Manas et 

al., 2013 ( تـأمین  منبـع  عنـوان به آمینه اسیدهاي کهاظهار داشتند 

 ،نتیجـه  در روفیـل) و (کل سبزینه و گیاهی تولید پروتئین در نیتروژن،
عملکرد بوته  و رشد افزایش ،نتیجه مؤثرند، در گیاه برگ سطح افزایش
است، که این نتـایج   انتظار قابل آمینه اسیدهاي پاشیمحلول از و دانه

  .نتایج این پژوهش مطابقت داردبیان شده با 
 (جـدول  در این پژوهش نتایج تجزیه واریانس وزن هزار دانه:

اسید فولویک  کنشبرهمهمچنین  ودار اسید آمینه )، بیانگر اثر معنی9
داري معنـی  تأثیراسید فولویک  اما، بود وزن هزار دانهو اسید آمینه بر 

 هـا نشـان داد،  یـانگین نتایج حاصل از مقایسه م .بر این صفت نداشت
در هـزار اسـید    سـه گرم) از تیمار  3/7بیشترین میزان وزن هزار دانه (

در هزار  سهتیمار  کهطوريهببود،  شاهدگرم) در  1/6آمینه و کمترین (
 نسـبت بـه شـاهد   درصـد   1/21میزان بهوزن هزار دانه را  اسید آمینه

 همکـاران ). مشـابه ایـن تحقیـق، فالحـی و     11 افزایش داد (جـدول 
)Fallahi et al., 2018 ( کـاربرد اسـید    کهدر آزمایشی اعالم داشتند

افزایش وزن هزار دانه گیاه ریحان شـده   دارآمینه باعث افزایش معنی
نیز در مطالعـات   )Thomas et al., 2009( است. توماس و همکاران

 از جملـه اسـید آمینـه    زیستی يهاکاربرد محرك کهخود نشان دادند 
 دارویـی  گیـاه  یـک  موفق کشت در عوامل ترینمهم از یکی ندتوامی

 بـا  است که هي آمینهااسید از ناشی تأثیر این که شوندمی واقع مؤثر

 سـازي فعـال  برابـر،  5/2 میـزان  تـا  mRNAبـرداري  نسخه افزایش

و  صـر اعن انتقـال  و جـذب  زایشی، افزایش رشد در ي مؤثرهاهورمون
  دهد.وزن هزار دانه را افزایش می ان،گیاه در پروتئین میزان افزایش

 تـأثیر )، حاکی از 9 (جدول نتایج ارائه شده شاخص برداشت:
بـا توجـه بـه     دار اثر ساده اسید فولویک بر شاخص برداشت بود.معنی

 3/54ترین میزان شـاخص برداشـت بـا    نتایج مقایسه میانگین، بیش
کمترین آن با  کیلوگرم در هکتار اسید فولویک و پنجدرصد با کاربرد 

نسبت  درصدي را 5/45بود، که افزایش  شاهددرصد مربوط به  3/37
 ). نتایجی مشابه توسط خان و همکاران10(جدول نشان داد شاهدبه 

)Khan et al., 2012 (  گزارش شد، که مصرف خاکی اسید فولویـک
 Nardi( سبب افزایش شاخص برداشت نخود شد. ناردي و همکاران

et al., 2002مصرف مواد هیومیک  کهکه نشان دادند یز ضمن این) ن
 ذرت شاخص برداشت در توجه قابل افزایش سبب مانند اسید فولویک

(Zea mays L.) شاخص برداشت بیان نمودند که افزایش ،است شده 

 بـر  ماده این اثرات مثبت دلیلبه است ممکن مصرف مواد هیومیک با
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باشد. همچنین  کلروفیل ظتغل افزایش و گیاهی يهاسلول متابولیسم
کـه مـواد    ) اعـالم داشـتند  Jones et al., 2004( جـونز و همکـاران  

 را افـزایش  غـذایی  عناصـر  سـایر  و فسفر به گیاه دسترسی هیومیکی،

گیاه شـده   شاخص برداشت دارمعنی افزایش سبب امر این که دهدمی
  است.

 
  گشنیز نه بر صفات زایشیسطوح مختلف اسید فولویک و اسید آمی کنشبرهم - 12 جدول

Table 12- Effects of fulvic acid and amino acid on reproductive characteristics of coriander 

 اسید فولویک
Fulvic acid 

(kg.ha-1) 

 اسید آمینه
Amino acid 

(Per 
thousand) 

  عملکرد دانه
Seed yield 

)1-ha.kg(  

  عملکرد بوته
Plant yield  

1)-kg.ha(  

داد بذرتع  
Seed number 

(Number per plant) 

  وزن هزار دانه
1000-seed weight  

 (g)  
0  0  725.0b* 1315.0b 173.3b 5.32b 
0 3  695.0b 2005.0a 195.3a 8.80a 
5  0  645.0b 2205.0a 193.3a 6.70b 
5  3  985.0a 1800.0a 204.6a 6.93b 

10 0 945.0a 2165.0a 200.0a 6.28b 
10  3  940.0a 1985.0a 196.3a 6.44b 

  .اي دانکن ندارنددرصد آزمون چند دامنه پنجداري در سطح حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی* 
* Similar letters in each column vas not significant at 5% level based on DMRT.  

  
  

  گیرينتیجه
تفاده از نتایج این تحقیق حاکی از آن بـود، کـه اسـ    طور کلی،به 

هاي عملکردي و تواند در بهبود ویژگیاسید فولویک و اسید آمینه می
جـویی در کـود مصـرفی و    منظور صـرفه بهثر باشد. ؤرشدي گشنیز م

 سـه کیلوگرم در هکتار اسید فولویک و  پنجتوان ها، میکاهش هزینه

هـاي عملکـردي و رشـدي    در هزار اسید آمینه را در افـزایش ویژگـی  
منظـور تکمیـل نتـایج ایـن     بـه ثر دانسـت.  ؤین آزمایش مگشنیز در ا

شود، سایر سطوح اسید فولویک و اسید آمینـه در  آزمایش پیشنهاد می
ی و کیفی گشـنیز بررسـی   هاي چند ساله بر عملکرد کمطی پژوهش

  شود.
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Introduction1:  
Medicinal plants are one of the main natural resources of Iran from ancient times. Coriander medicinal plant 

is one of the most valuable resources in the vast range of Iranian natural resources which, if properly managed, 
can play an important role in non-oil production and export. Management and environmental factors such as 
nutritional management has a significant impact on the quantity and quality of plants. Application of organic 
fertilizers in conventional farming systems is not common and most of the need for food plants supply through 
chemical fertilizers for short period. The use of bio-fertilizers and organic matter are taken into consideration to 
reduce the use of chemical fertilizers and increase the quality of most crops. The use of organic and biological 
fertilizers in the production of medicinal plants in a sustainable agricultural system is important in order to 
achieve product quality environmental protection and community health. Stability and soil fertility through the 
use of organic fertilizers are important due to having most of the elements required by plants and beneficial 
effects on physical, chemical, biological and soil fertility. Therefore, the purpose of this study was to evaluate 
the effects of different levels of amino acid and fulvic acid on vegetative, reproduction characteristics and yield 
of coriander. 

 
Materials and Methods 
In this study, the effects of applications of fulvic acid and amino acid on yield and growth characteristics of 

coriander were evaluated under field conditions. Treatments were two levels of amino acid (0 and 3 per 
thousand) and three levels of fulvic acid (0, 5 and 10 kg.ha-1). The experiment was designed as factorial 
arrangement based on randomized complete block design with three replications at the Research station of 
Faculty of Agriculture University of Birjand during growing season of 2017. The measured indices including 
vegetative characteristics (height plant, branches number, plant weight, leaf weight, leaf number) and 
reproductive characteristics (grain yield, 1000- seed weight, seed number, yield biological and harvest index). 
Finally, the experimental data were statistically analyzed using SAS ver. 9.2 and means were separated Duncan’s 
multiple test at 5% probability level of probability. 

 
Results and Discussion 
The results showed that fulvic acid had a significant effect on vegetative characteristics (height plant, fresh 

and dry weight of plant, branches number, leaf number and leaf dry weight), so that the highest fresh  and dry 
weight (49.9 and 7.3 g, respectively) were obtained  with application of 10 kg.ha-1 of fulvic acid. Also, the 
results showed a significant effect of fulvic acid on reproductive characteristics (seed yield, biological yield, 
harvest index and seed number), so that the highest seed yield (942.5 kg.ha-1) was obtained at 10 kg.ha-1 fulvic 
acid, and the lowest of seed yield was observed (710.0 kg.ha-1) in the control treatment. Amino acid also affected 
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vegetative characteristics (leaf number and leaf weight), and reproductive characteristics (grain yield, seed 
number and 1000- seed weight), so that the highest number of leaf (27.0 per plant) and grain yield (873.3 kg.ha-

1) were obtained with the application of 3 per thousand amino acids. Interaction effects showed that different 
levels of fulvic acid and amino acids had a significant effect on reproductive performance (grain yield, biological 
yield, seed number and 1000-seed weight). The highest grain yield and seed number (985.0 kg.ha-1 and 204.6. 
per plant, respectively) were obtained at 5 kg.ha-1 fulvic acid and 3 per thousand amino acid. 

 
Conclusion 
The results of this study showed that fulvic acid and amino acid had significant effect on yield and growth 

characteristics of coriander. Thus, results showed that fulvic acid (5 kg.ha-1) and amino acids (3 per thousand) 
had strong impact on yield and growth characteristics of coriander under field conditions. 

 
Keywords: Biological yield, Growth, Harvest index, Seed number.  
 

 


