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 1 مرزهگیاه دارویی  های مورفولوژیک و فیزیولوژیکویژگی برخی بر تأثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید

(Satureja hortensis L.) 2 

 3 
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 8 چکیده

 9 یسطح  یهاآب غنی شدن  یرزمینی،ز یهاآب یهمچون آلودگ ایعدیده مشکالت  داریتروژنن یمیاییش  یمصرف کودها 
 10 نیتروهیومیکدار شررده یا هیومیک اسررید نیتروژن تأثیر ،پژوهش حاضررر دردارد.  همراهبه را  گیاهان دارویی کیفیت و کاهش
سید  شد  بر( NHA) ا صری  ترکیب و ر سی  نیتروژن هدررفت نیز و مرزه گیاه عن  11 واکنش از NHA منظور، این برای. شد  برر

سید  نیتریک سید  هیومیک با ا ستخراج ( HA) ا سنگ کو شرکت   لئوناردیت از شده ا  12آن با های ویژگی و شد  تهیه یزد یرگل
ستفاده از روش  صد  ( وFT-IRمادون قرمز ) سنجی طیف ا  13 یک سپس، . گردید تعیین CHNS آنالیز روش به آن نیتروژن در

 14 و HA اوره، مصرررف بدون) شرراهد شررام  تیمار 16 با تصررادفی کامالً طرح قالب در مرزه گیاه کشررت با ایگلخانه آزمایش
NHA)، اوره (1U، 2U 3 وU)، اسید هیومیک (1HA، 2HA 3 وHA)، اسید هیومیک-اوره (1HA1U، 2HA2U 3 وHA3U)، 15 

سید  نیتروهیومیک سید  نیتروهیومیک-اوره و( 3NHAو 1NHA، 2NHA) ا  16 3 در( 3NHA3U و 1NHA1U، 2NHA2U) ا
 mg N kg 17-و  برای سطح دوم mg N kg 80-1برای سطح اول،  mg N kg 40-1 میزانسطوح تیمارها به  . شد انجام تکرار

سوم    120 1 سطح   18 در NHA و یا اوره و HA و اوره برای نیتروژن از برابریم سه  مخلوط، تیمارهای در وشد   تعیین برای 
شان داد که   نتایج. شد  گرفته نظر سبت به   NHAن سیدیتی ک   از HAن  19هب تری برخوردار بود.محتوای نیتروژن بیشنیز و  ا

صفات مورفولوژیک عالوه،  شام   و فیزیولوژیک اغلب  ساقه، وزن تر و      گیاه مرزه  شه، قطر   20سطح برگ، ارتفاع گیاه، طول ری
 21 در دوکتازر نیترات و آنزیم نیترات ،پتاسرریم فسررفر، نیتروژن، غلظت کلروفی ، نیز شرراخ و ریشرره و  بخش هوایی خشررک

های   مار ها   از تربیش داریمعنی طوربه   NHAتی مار  22 در هوایی بخشوزن خشرررک  ترینبیشهمچنین، . ند بود HAی تی
 23با  بخش هواییمیانگین شرردت افزایش غلظت نیترات . شرراهده شررد م 3Uتیمار  و 3HA3U و 3NHA3Uتلفیقی هایتیمار

 24ود. نتایج نشرران داد که آبشررویی نیترات از ب UNHAی تلفیق رابر تیمارهایب 77/1ه اور افزایش سررطح نیتروژن در تیمارهای
صد  5/40د حدو 3NHA3U تیمار کاربرد باخاک  سبت به تیمار   در شان داد یافته. یافت اهشک 3Uن  25که  های این پژوهش ن

شاخ   دارعنوان یک کود نیتروژنبهتواند می UNHA کود تلفیقی شد  در افزایش عملکرد و   26مطرح گیاه دارویی مرزه های ر
 27 .گردد
 28 
 29 لئوناردیت تلفیقی، تیمار اوره، ،ردوکتاز نیترات آنزیمآبشویی نیترات،  :کلیدی هایواژه
 30 

 31 مقدمه
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 1و  ییمختلف غذا یعاست که در صنا و معطر ییدارو یاهانگ ترینیکی از مهم .Satureja hortensis Lیمرزه با نام علم
 2از  یاهگاین (. Mehdizadeh et al., 2020شررود )گسررترده در مناطم مختلف ایران کشررت میطور و به کاربرد دارد وییردا

 3دار گ  یها(. سرشاخه  Skubij and Dzida, 2019) کندیرشد م  یاصورت بوته و به بوده( یان)نعناع Lamiaceaeخانواده 
 4طور بهمرزه  یاه. گشرروندیخشررک م یهبرداشررت در سررا بعد ازمعموالً  و بوده یاهگ ینقاب  اسررتفاده ا یهابخش ینتراز مهم

 5 هاییت، الزم است که فعال ییدارو یاهانگ یادز یتاهم به دلی . (Sabouri et al., 2018) شود گسترده در کشور کشت می   
 6 .انجام گیرد ویژه مرزهبه محصوالت یناکمی و کیفی در راستای افزایش  تریپژوهشی بیش

صر پرمصرف برا   ینتراز مهم یکی یتروژنن ست که نقش مهم  یاهان داروییگ یعنا  7و  کندیم یفاا یاهگ زیتوده یددر تول یا
 8(. Skubij and Dzida, 2019) دهدیقرار م یررا تحت تأث یاهگ یهثانو یهاتیمتابول یدتول یرمسررتقیمو غ یمطور مسررتقبه
 9 دده یقرار م یررا تحت تأث   ها آن همواد مؤثر یفیت و ک یت کم ،ییدارو یاهان  گ یشررریو زا یشررریبر رشرررد رو یربا تأث   یتروژنن
(Gruandwald and Buttle, 1996 ساس نتا شین، مطالعات پ یج(. بر ا شد و   یشافزا با یتروژنن ی شدت طول دوره ر  10 نیز با

 11 فراهمرا مرزه  یاهدر گ یهثانو هاییتمتابول یشررترسررنتز هر ه ب برای یازمورد ن یاسررکلت کربن ،یسررازماده یندفرآ بخشرریدن
 12 (.Arvin, 2019) آوردمی

 13بایستی با دقت انجام شود، زیرا ممکن است یک تیمار کودی سبب افزایش محصول        توصیه کودی برای گیاهان دارویی 
 14مؤثره گیاهان دارویی را کاهش دهد و یا سررربب تجمع برخی ترکیبات ممرررر مانند         ماده  و یا کیفیت  که میزان  حالی رگردد د

شود )  شده از گیاهان      طبیعی بودن آنجایی کهاین، از بر عالوه  (.Karamian et al., 2013نیترات در گیاه  صال  ستح  15مواد ا
ست     ضروری ا صی دارد،  شیمیایی در به دارویی اهمیت خا شود )   نیز کارگیری کودهای  شتری   Alizadeh Sahzabi 16دقت بی

et al., 2007 .)صرف از  کود اوره یکی  17. این کود (Mariano et al., 2019شود ) سوب می مح ترین کودهای نیتروژنپرم
شکی  می      80حدود  صرف کودهای نیتروژن را ت صد از م سبب افزایش عملکرد  ( که میGuha et al., 2022دهد )در  18تواند 

 19اثر  (Alizadeh Sahzabi et al., 2007) مرزه شرررود. در این راسرررتا، علیزاده سرررهزابی و همکاران مانند گیاهان دارویی
 20کیلوگرم نیتروژن خال  در  150و  100، 50، صفر خاکی در  هار سطح   صورت بهتیمارهای کودی مختلف شام  کاربرد اوره  

شی در  هار سطح   محلول صورت بههکتار و   21های کمی و درصد نیتروژن خال  در هکتار را بر ویژگی  5/7و  6، 5/4، صفر پا
سی کردند. نتایج   شان داد که   آنانکیفی گیاه مرزه را برر شاخه     ن سر شترین عملکرد بیولوژیک، بذر و   22به گیاه مرزه  اردگ  بی

 23 خاکی صررورتبه در هکتار خال  کیلوگرم نیتروژن 100با اعمال  کیلوگرم در هکتار 1855و  3/875، 4424به میزان  ترتیب
 24همکاران کرمیان و  ،. از سرروی دیگرآمد به دسررت پاشرریمحلول صررورتبه در هکتار نیتروژن خال درصررد  5/4 به همراه

(Karamian et al., 2013بیشرررتر )25لوگرم نیتروژن در هکتار کی 200 کودی برای تیماررا وزن تر و خشرررک گیاه مرزه  ین 
 26زاده تفتی و مکی بعالوه،. کردند  گزارش نیز برای همین تیمار  را هر  ند که کمترین میزان اسرررانس مرزه   کردند؛  مشررراهده 
شاخه فرعی و  باالترین میزان ارتفاع گیاه،  (Makkizadeh et al., 2012) همکاران شک اندام هوایی  وزن تعداد   27را برای خ

ستی و   صد کود اوره )  50تیمار تلفیقی کود زی سانس را برای تیمار کود  ن متریکیلوگرم نیتروژن در هکتار( و باال 75در  28یزان ا
 29 کیلوگرم نیتروژن در هکتار( مشاهده کردند. 100شیمیایی )

شان می گزارشاز طرفی،  ص   70تا  20تقریباً  دهند کهها ن صد از اوره م شویی،  شده در زمین رفدر  30های زراعی از طریم آب
صعید هدر می نیترات ست   که می (Naz and Sulaiman, 2016رود )زدایی و ت شکالت جدی زی  31محیطی از تواند منجر به م

شار  طریم آلودگی آب سفر   O2Nهای زیرزمینی و انت  32مدیریتی در  یکی از تدابیر. (Shi et al., 2020شود ) و آمونیاک در اتم
 33تأخیری  رهاسازیاست که  کندرها ، استفاده از کودهایشیمیاییو مقابله با اثرات منفی کودهای جهت کاهش تلفات نیتروژن 
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 1توانند (.مواد هیومیک میTrenkel, 2010بخشررد )نیتروژن را تمررمین کرده و شرررایک خاک و رشررد گیاه را نیز بهبود می 
 2 یشرررینپ های پژوهش یجنتا (. 2017Ozkan and Ozkan ,) نمایند  عنوان کود کندرها، نیتروژن مورد نیاز گیاه را فراهم     به 
س  یومیکاز آن است که ه  یحاک  3ارتفاع بوته، تعداد  یشه، از جمله طول ر مرزه یصفات زراع  داریمعن یشسبب افزا  (HA) یدا

شک و تر     ی،فرع یهاشاخه  شک برگ در بوته، وزن خ سانس، عملکرد     ،بخش هواییوزن خ شک، عملکرد ا  4عملکرد ماده خ
 5توجه اما با (. Zaremanesh et al., 2022؛ Farahani and Madani, 2014گردد )یم یاهبذر، طول ساقه و سطح برگ گ  

 6کننده باشد تواند برای رشد گیاه محدود، بنابراین استفاده از مقادیر زیاد آن می است دارای درصد نیتروژن پایینی   HAبه اینکه 
(., 2006et alKalaichelvi در این رابطه، هیومیک اسرریدهای نیتروژن .)شررده یا  دار( نیتروهیومیک اسرریدهاsNHA)1 7 
شد گیاه )  و محرک (Yan et al., 2022; Wang et al., 2022) عنوان کود نیتروژنبه  8مورد توجه  (Patti et al., 1992ر

س  NHAsمعموالً  . اندقرار گرفته شدن از اک ست  یمنابع ید  9 سنگ زغال یاو ( Syahren and Wong, 2008) همچون کمپو
(Thorn and Cox, 2016) هگرو ،طی این فرآیند .شوندیم یدتول( 2نیترودارکردن فرآیند) اسید یتریکبا ن( 2های نیتروNO- )10 
 11وسریله آنزیم نیتروردوکتاز احیا شرده و سرپس    هب NHAدر محیک خاک  .( 2021et alFatima ,.) شروند افزوده می HAبه 

+های برای تولید یون
4NH آمینه مید ( شودJu andParales, 2010.) 12ها فواید مصرف توام هیومیک اسید   در برخی پژوهش 
 13با این حال، خواص برتر محصررول حاصرر  از واکنش مواد هیومیک و  (Kong et al., 2022اسررت )و اوره به اثبات رسرریده 

 14عنوان مصرررف مواد هیومیک غنی شررده از نیتروژن به( و Huang et al., 2019نیتریک اسررید اخیراً مورد توجه قرار گرفته )
 15 (.l., 2022Li et aکود توصیه شده است )

سید  نیتروهیومیک اثر در مورد اندکی تحقیقات کلی، طوربه ست  شده  انجام مختلف گیاهان عملکرد و رشد  بر ا  16 رو،ایناز. ا
 17 با شرردهغنی اسررید هیومیک یک پژوهش این در دارویی، گیاهان درکشررت آلی کودهایمصرررف  فواید و اهمیت به توجه با

 18 در نیتروژن هدررفت و مرزه دارویی گیاه فیزیولوژیک و مورفولوژیک هایویژگی بر آن اثر بار اولین برای و شد  تولید نیتروژن
 19 .گردید بررسی اوره کود با مقایسه
 20 

 21 هامواد و روش
 22 (NHA) اسید نیتروهیومیک تولید

 23( استفاده شد. برای استخراج 2020et alAkimbekov,.) HAعنوان یک منبع غنی از ، از لئوناردیت بهNHAبرای تهیه 
HAصد   32)حاوی  ، لئوناردیت سنگ کویر یزد در محلول     خریداری (HAدر شرکت گل سبت   NaOHشده از   24نیم موالر در ن

 25سرررپس، . تکان داده شرررد سررراعت در تاریکی    24 به مدت  دور در دقیقه   160 لیتر درمیلی 10 گرم به  1 جامد به محلول   
 26 محلول. گردیدآوری جمع روییمحلولدقیقه سانتریفیوژ شد و    در دور 6000دقیقه با سرعت  15 به مدتسوسپانسیون حاصله     

 27آوری جمعساعت   24شده بعد از   رسوب داده  HAاسیدی شد و   pH=1 موالر تا HCl 6ه قطر شده با افزودن قطره آوریجمع
 28سررراعت تکان داده شرررد تا      24 به مدت  موالرHF (3/0  )موالر( و 1/0) HClآمده با مخلوطی از    به دسرررت  HAگردید.  
 29(. در Swift, 1996های کلرید آزاد حذف شوند ) با آب مقطر شسته شد تا یون    HAسپس،  . شوند های معدنی حذف ناخالصی 
 30 اسید  استخراج شده با نیتریک   HA. حاوی سیلیکاژل خشک گردید   شده و سپس در دسیکاتور    هوا خشک ابتدا  HAنهایت، 

صد )حجمی/حجمی(  50 سبت جامد به محلول  در سپس،       24 تماس به مدت 5/2به  1 با ن شد.  سانده   31ساعت در حمام یخ خی
                                                 
1. Nitrohumic acids 

2. Nitration 
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 1شد و  بار شسته    سه ، 1:100 در ادامه، با آب مقطر به نسبت  .درجه سلسیوس حرارت داده شد    90دمای دقیقه در 30 به مدت
 2های کربن، درصررد) عنصررری تجزیه(.  and Dorado, 1999Almendrosخشررک گردید ) سررلسرریوسدرجه  40 دمای در

 3  ،(vario EL III Element Analyzerمدل )  CHNS Analyzerدسرررتگاه ( با گوگرد و اکسررریژن هیدروژن، نیتروژن،
ستفاده از دستگاه   شناسایی گروه    4، کشور آلمان(  Bruker Opticsساخت شرکت    Vector 22دل )م FT-IRهای عاملی با ا

سیدیتی  ستفاده  با ک  ا ستفاده  با کربوکسی   هایگروه باریم، فراوانی هیدروکسید  روش از ا ستات کلسیم و   روش از ا  5فراوانی  ا
سی  فنولی گروه سیدیتی ک  و گروه    های هیدروک ض  ا سیلی  از تفا ست های کربوک  6برای تعیین  (.Swift, 1996) آمد به د

 Standard7 ,قرار داده شد )  سلسیوس  درجه  750ساعت در کوره با دمای   4 به مدت NHAو  HAگرم از  1مقدار خاکستر،  
2011 .) 8 

 9طور که در این جدول ارائه شده است. همان   1جدول تولید شده از لئوناردیت در   NHAاستخراج شده و    HAهای ویژگی
 10، از میزان HAعالوه نسبت به  بوده و به HAبرابر مقدار نیتروژن  2شده حدود   تولید NHAشود، مقدار نیتروژن  مشاهده می 

 HA 11واکنش نیترودارکردن، از طریم اکسایش، های کربوکسی  و فنلی باالتری نیز برخوردار است. در واقعاسیدیتی ک  و گروه
سید  با نیتریک ساختار   ا سبب افزایش محتوای نیتروژن در   ،NHAستخالف گروه  ، به سطه ا  Boral et 12)( 2NOهای نیترو )وا

al., 2021 شده ست. پیک     1شک   ) FTIRهای طیفکه در  (  شده ا شان داده   cm 1546-13-1های های موجود در دامنه( ن
 et alNasir 14 ,.)د نشرو ( نسربت داده می 2NOهای نیترو )گروهپیوندهای کشرشری    ارتعاشبه  cm 1377-1327-1و  1529
2011.) 15 

 16 

 17 
 18 (HA) دیاس کیومیه با سهیمقا در( NHA) دیاس کیومیتروهین FT-IRفیط -1 شکل

Figure 1- FT-IR spectrum of nitronitrohumic acid (NHA) compared to humic acid (HA) 19 
 20 

 21 و( HA) دیاس کیومیه خاکستر درصد و یاتم یهانسبت ،یعنصر هیتجز ،یفنول و لیکربوکس یهاگروه کل، یتیدیاس ریمقاد -1 جدول
 22 تیلئونارد از آمده به دست( NHA) دیاس کیومیتروهین

Table 1-The measured values of total acidity, carboxylic group, phenolic group, elemental composition, atomic ratios, and 23 
ash content for HA and NHAextracted from leonardite. 24 
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C/N = [(%C / 12.011) / (%N / 14.0067)]      %O = [100 - (C % + H % + N % + S %+ Ash %)] 1 
 2 

 3 بذر زنیجوانه آزمون
سمیت   شد ، یک آزمایش جوانهNHAو  HAبرای ارزیابی احتمال   4 مرزه عدد بذر 30برای این کار، تعداد . زنی بذر انجام 

سپس،      مترسانتی  12هایی با قطر تکرار در پتری دیش 3( در اورامانی)رقم  شدند.  صافی قرار داده   5لیتر از میلی 10روی کاغذ 
صاره   شده     HAع ستخراج  شده و در     گرم در لیترمیلی 250شده از لئوناردیت با غلظت  تولید NHAو ا ضافه   6به هر پتری ا
 7(، نسبت رشد   3RSGزنی بذر )در نهایت، نسبت جوانه ساعت نگهداری شدند.    48 به مدتانکوباتور  سلسیوس  درجه  22دمای 
شه  شاخ   5SGزنی بذر )(، جوانه4RRG ه )ری ستفاده از معادل  به ترتیب( 6GIزنی )جوانه( و  سبه   4و  3، 2، 1 هایهبا ا  8محا
 9 .( 2018et alLuo ,.شدند )

 10 

[1] RSG =
تعداد بذر جوانهزده در نمونه

تعداد بذر جوانهزده در شاهد
 

[2] RRG =
زده در نمونههای بذرهای جوانه هطول ک  ریشه

طول ک  ریشه ههای بذرهای جوانهزده در شاهد
 

[3] SG=
تعداد بذرهای جوانهزده

تعداد ک  بذر 
×100 

[4] GI= RSG× RRG 
 11 

ست.     2جدول در  مرزهزنی بذر نتایج مربوط به آزمون جوانه شده ا  12بزرگتر از  GI، با توجه به اینکه مقادیر یطورکلبهآورده 
 13 ولید شده از لئوناردیت برای گیاه سمی نخواهند بود. ت NHA، لذا .( 2018et alLuo ,.)بیانگر عدم سمیت است  8/0
 14 

 15 آمده از لئوناردیت به دست (NHA)( و نیتروهیومیک اسید HAهیومیک اسید ) در تیمارهای مرزهزنی بذر نتایج آزمون جوانه -2جدول 
Table 2-Results of seed germination test of savory obtained at each treatment of HA and NHA extracted from leonardite. 16 

GI RRG RSG SG 

 طول کل

 هاچهریشه
Total radicle length of 

germinated seeds 
(cm) 

تعداد بذرهای 

 زدهجوانه

Number of 

germinated seeds 

 تیمار
Treatment 

   0.88 43.3 26.3 HA   )شاهد(

1.20 1.21 0.99 0.87 52.2 26 NHA 

SG :زنی بذرجوانه ،RSG :زنی بذرنسبت جوانه ،RRG :هنسبت رشد ریشه  ،GI :17 زنی بذرشاخ  جوانه 
SG: Seed germination, RSG: Relative seed germination, RRG: Relative radical growth, GI: Germination index 18 

                                                 
3. Relative seed germination 

5.Relative radical growth 

5. Seed germination 

6. Germination index 

Total 

acidity 
Carboxylic 

groups 
Phenolic 

groups 

HA 2/61 1/3 6/1 82/0 1/25 3/8 4/45 9/14 2/3 7/11 

NHA 7/57 6/2 3/3 71/0 1/31 6/4 5/20 4/16 85/3 6/12 
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 1 
 2 خاک هایویژگی تعیین و سازیآماده

صات جغرافیایی       سانتی  20صفر تا  خاک مورد نظر از عمم  ابتدا ستان با مخت شگاه کرد ضی دان  3 28درجه و  35متری ارا
 4 2شررده و بعد از هوا خشررک شرردن و نرم شرردن از الک   یبردارنمونهثانیه شرررقی  10درجه و  48ثانیه شررمالی و  8دقیقه 
 5رطوبت (، Gee and Or, 2002خاک شام  بافت )های شیمیایی و فیزیکی برخی از ویژگی متری عبور داده شد. سپس،میلی

عادل مکش   یت ا     Klute and Dirksen, 1986بار )  1/0م هدا یت  قابل  1:2pH (Gavlak et al., 6و ( 1:2EC) لکتریکی(، 
 pH 2/8 (Chapman,1965 ،)7در ( CEC) (، ظرفیت تبادل کاتیونی  Nelson and Sommers, 1996کربن آلی ) ،(2003

سیم معادل   سفر قاب  جذب با روش  Jones, 2001(، نیتروژن ک  )Allison and Moodie, 1965)( CCE)کربنات کل  8(، ف
سن )  صاره   Kuo, 1996اول سیم قاب  جذب با ع ستات آمونیوم )  گیر( و پتا  9گیری ( اندازه Gautheyrou, 2007Pansu andا

ستفاده از   به ترتیب خاک نیترات و آمونیوم. ندشد   10موالر  KCl 2( و Black and Waring,1978) موالر 4SO2K 05/0با ا
(Keeney and Nelson, 1982  ستخراج شده و با روش سید  های سالیسیلیک  ( ا  11( و Vendrell and Zupancic, 1990) ا

 12برداری شده یک خاک لوم شنی آهکی فقیر از خاک نمونه. گیری شدند( اندازهRiley and Sinhaseni, 1957بلو )ایندوفنول
 13 .(3جدول نظر کربن آلی و نیتروژن ک  بود )

 14 
 15 ایی خاک مورد استفاده در مطالعهیهای فیزیکوشیمویژگیبرخی از  -3جدول 

Table 3- Some of the physicochemical properties of the soil sample used in thestudy. 16 
 پارامتر

Parameter 

 نتایج
Results 

 پارامتر
Parameter 

 نتایج
Results 

pH1:2 8.03 
 پتاسیم قاب  جذب

Available potassium(mg kg-1) 
304 

هدایت الکتریکیقابلیت   
EC1:2  (dS m-1) 

0.2 
معادل میکربنات کلس  

CCE (%) 
24 

 نیتروژن آمونیومی
NH4-N (mg kg-1) 

7.93 
 کربن آلی
OC (%) 

0.46 

 نیتروژن نیتراتی
NO3-N (mg kg-1) 

9.15 
 شن

Sand (%) 
14 

 ظرفیت تبادل کاتیونی
CEC (cmolc kg-1) 

15.4 
 سیلت

Silt (%) 
75 

 نیتروژن ک 
TN (mg kg-1) 

320 
 رس

Clay (%) 
11 

 فسفر قاب  جذب
Available phosphorus (mg kg-1) 

22.3 
 بافت

Texture 

 لوم شنی
Sandy loam 

 17 
 18 (هاگلدان آبشویی و تیمارها اعمال گلدانی، کشت) ایگلخانه آزمایش

صادفی با  یک آزمایش گلخانه شی در   تکرار انجام  3ای در قالب طرح کامالً ت شام : بدون    16شد. تیمارهای آزمای  19سطح 
سید و اوره )  سطح اول کود اوره )  0U-0HAهیومیک ا شاهد(،  ( )1U ( سطح دوم کود اوره  ،)2U  ( سوم کود اوره سطح   ،)3U ،)20 

 21(، سررطح اول 3HA(، سررطح سرروم هیومیک اسررید )2HA(، سررطح دوم هیومیک اسررید )1HAسررطح اول هیومیک اسررید )
 22(، سطح اول  3NHAهیومیک اسید ) نیترو(، سطح سوم   2NHAهیومیک اسید ) نیترو(، سطح دوم  1NHAهیومیک اسید ) نیترو

سید ) -کود اوره سطح دوم کود اوره 1HA1Uهیومیک ا سید ) -(،  سوم کود اوره   2HA2Uهیومیک ا سطح  سید  -(،   23هیومیک ا
(3HA3U سطح اول کود اوره سید ) نیترو-(،  سطح دوم کود اوره 1NHA1Uهیومیک ا سید ) هیونیترو-(،   24( و 2NHA2Uمیک ا
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 1گرم کیلوگرم نیتروژن در میلی 40 سرطوح تیمارها به میزان (، بودند. 3NHA3Uهیومیک اسرید ) نیترو-سرطح سروم کود اوره  
سطح اول،   خاک سطح دوم  گرم نیتروژن در کیلوگرم خاکمیلی 80برای   2 گرم نیتروژن در کیلوگرم خاکمیلی 120 و برای 

 3همچنین، در تیمارهای مخلوط، سهم برابری از نیتروژن   (.Alizadeh Sahzabi et al., 2007)شد   تعیین برای سطح سوم  
شد ر نظر گرفد HAا ی NHAبرای اوره و   4افزوده ها گلدان خاک ب  از کشت بذر به ق NHAو  HA برای اعمال تیمارها، .ته 

شد  1/0هفته در رطوبت  2مدت و به شده  شده     ند. اوره نیز بهبار انکوبه  سیک  سه نوبت در روزها صورت تق  5 55و  25، 5 یدر 
 6   .ها اضافه شدبه گلدان یاریآب آببعد از کشت بذر همراه با 
 7هفته در  2 به مدتها بعد از اعمال تیمارها شرررد و گلدان کیلوگرمی تهیه 2گلدان پالسرررتیکی  48در این آزمایش تعداد  

سپس، تعداد    بار ان 1/0رطوبت  شدند.  شت  متری گلدانسانتی  1تا  5/0در عمم ( اورامانی)رقم  مرزهعدد بذر  30کوبه   8ها ک
 9ها عدد کاهش یافت. رطوبت گلدان 20ها در هر گلدان به بوته، تعداد هاآنها و اطمینان از استقرار  شدن بوته سبز شد. پس از  

ستفاده از توزین در   صد رطوبت معادل مکش   80تا  70با ا شرایک دمایی گلخانه در محدوده     1/0در شد.   10تا  18بار نگهداری 
 11مدل  OPTI-SCIENCEسنج  عد از کشت با استفاده از کلروفی   روز ب 70ها شاخ  کلروفی  برگ درجه سلسیوس بود.    22

CCM-200 شد عیین ت (Uzoma et al., 2011 .)12ها در منظور بررسی اثر تیمارها بر میزان آبشویی نیترات از خاک، گلدان  به 
 13بر درصد آب مازاد  25ها، آوری آبشویه گلداناساس، برای جمع این بر( آبشویی شدند. بارکیروز  10فواص  زمانی معین )هر 

 14گیری شده و  . بعد از هر بار آبشویی، غلظت نیترات در آبشویه اندازه  شد  لحاظنیاز آبشویی  تأمین برای بار  1/0رطوبت مکش 
 15 آوری شده تا زمان برگردانده شدن به گلدان در مواقع آبیاری منجمد شد. آبشویه جمع

 16 
 17 مرزه گیاه فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات تعیین

 18کردن  برکفها تعیین شدند. همچنین، بعد از  تعداد برگروز طول کشید، ارتفاع گیاه و   75در پایان دوره رشد رویشی که   
شه و   گیاهان، شه و   بخش هواییوزن تر ری شه، حجم ری ستفاده از     ، طول ری سنج   سطح برگ )با ا  19برگ پرتاب  مدل  سطح 

AM200 مپانی کADC ستفاده از کولیس دیجیتال( اندازه   ( و ساقه )با ا شک بعد از   هایهمچنین، وزن شدند. گیری قطر   20خ
 21به سلسیوس درجه  70( در دمای ، ساخت اسپانیاSELECTAدار )فن کندر خشک هوایی هایبخشها و ریشهکردن خشک 
 22و غلظت فسفر و   (Jones, 2001. صفات فیزیولوژیک گیاه شام  نیتروژن ک  به روش کلدال )  ندساعت تعیین شد   72 مدت

 23ای و نشر شعله  ( Cottenie, 1980سنجی ) های رنگبه روش به ترتیب( Westerman, 1990سوزانی ) خشک پتاسیم بعد از  
(Wallingaet al., 1989 )24 شدند. تعیین 
 25 

 26 گیاه در نیترات غلظت تعیین
ستخراج نیترات از گیاه  صاره روش به ا سولفات آلومینیم ع شد  گیری با  ساس، مقدار  (Jones, 2001) انجام   27 400. بر این ا

 28موالر  025/0لیتر محلول میلی 40نتقال داده شررد و به آن لیتری امیلی 50به یک فالکون شررده  خشررکگرم از برگ میلی
 29در دقیقه تکان داده دور  120 ی بارفت و برگشت  در شیکر  دقیقه  15 به مدتاضافه گردید و  ( SO 2Al)4(3آلومینیم )سولفات  

شماره          صافی واتمن  ستفاده از کاغذ  سپس، با ا س بهصاف گردید. در نهایت، غلظت نیترات   40شد.  سید    روش  سیلیک ا  30الی
(Cataldo et al., 1975) .31 تعیین شد 
 32 

 33 گیاه در ردوکتاز نیترات آنزیم غلظت تعیین
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 Stewart 1و ریشرره در پایان دوره رشررد رویشرری تعیین گردید )   هوایی بخشغلظت آنزیم نیترات ردوکتاز در بافت تازه 
etal., 19732گرم  1برای تهیه عصاره آنزیمی،  نگهداری شدند.   سلسیوس  درجه  -70گیری در دمای اندازهها تا زمان (. نمونه 

شه از نمونه سیوس   درجه  4در هاون  ینی در  های برگ و ری سفاتی ) میلی 8با  سل  pH=7.5 ،1/0 3لیتر محلول حاوی بافر ف
 4شررد. سررپس، سرراییده درصررد )وزنی/ حجمی(  2/2( و کازئین موالرمیلی 1تیوتریتول )دی،  (موالرمیلی 1) EDTA(، موالر
ص  سانتریفیوژ یخچال     ع شد و با  صاف   5دقیقه و  15دور در دقیقه به مدت  5000( در Hettich, Universal 320Rدار )اره 
 6 7/1غلظت آنزیم نیترات ردوکتاز، لوله آزمایش حاوی سررینتیکی سررانتریفیوژ شررد. برای سررنجش  سررلسرریوسدرجه  2دمای 
 7گرم در میلی NADH (1ر لیتمیلی 1/0(، موالر pH=7.5 ،1)لیتر بافر فسررفات میلی 1/0محلول محتوی ترکیبات لیتر میلی
 8دقیقه در حمام  20 به مدتلیتر عصاره آنزیمی،  میلی 1/0لیتر آب مقطر و میلی 2/1(، موالر 1/0) 3KNOلیتر میلی 2/0(، لیتر

 9لیتر اسررید میلی 100گرم در  1لیتر سررولفانیالمید )میلی 1قرار گرفت. واکنش با افزودن  سررلسرریوسدرجه  27آبی در دمای 
 10درصررد، وزنی/حجمی(  01/0کلراید )دیآمین دینفتی  اتیلن -Nلیتر میلی 1دقیقه،  5کلریدریک نرمال( متوقف شررد. بعد از 

شد و نمونه    ضافه  سیوس   درجه  2دقیقه،  15ور در دقیقه، د 2000)سانتریفیوژ   ا سپس، جذب در  سل  11 540 موجطول( گردید. 
سپکتروفتومتر      ستگاه ا ستفاده از د شد. محلول UV-VIS (Analytik Jena- Specord 210 Plusنانومتر با ا  12های ( قرائت 

 13حسب میکرومول نیتریت در گرم وزن تازه بافت  بر( تهیه شدند و غلظت آنزیم 2NaNOاستاندارد با استفاده از نیتریت سدیم )
 14 محاسبه گردید.  ر ساعتد
 15 

 16 تجزیه آماری

 17رسم و  SAS افزارنرمدرصد( با استفاده از  5در سطح  دانکنآزمون ها )در این پژوهش، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
 18 انجام شد. Excelافزارنرمنمودارها با 

 19 

 20 نتایج و بحث

 21 های مورفولوژیکویژگی

 22در  اسررتانای طول ریشرره( )به مرزهگیاه های مورفولوژیک بر همه ویژگی هاتیمارنتایج تجزیه واریانس نشرران داد که اثر 
 23 .ارائه شده است 5جدول (. مقایسه میانگین اثر تیمارها نیز در 4جدولدار بود )درصد معنی 1/0سطح احتمال  

 24 برگ سطح
 25 و 3NHA3U ،3AH3U تیمارهای با که ودب (متر مربعسررانتی 450) 3U تیمار به مربوط برگ میزان سررطح ترینبیش

3NHA در واقع، . نداشررت داریمعنی تفاوتHA ویژه به وNHA  26میزان  از این طریمو ثر بوده های گیاه مؤبرگرشررد در 
صرف کود اوره را کاهش دادند. فراهانی و مدنی )   27را  HA+U( اثرات مابت تیمار تلفیقی Farahani and Madani, 2014م
 28 مشاهده ( متر مربعسانتی  209) برگ سطح  میزان ترینکم نیز شاهد  تیمار دربر شاخ  سطح برگ گیاه مرزه گزارش کردند.   

 29 وندرکی برگ سرطح  میزان نیتروژن، سرطح  افزایش با نتایج نشران داد که . داری نداشرت تفاوت معنی 1HAکه با تیمار  شرد 
 30عظیم  ود.ب UNHAترین آن مربوط به تیمارهای کم و NHAترین شدت افزایش مربوط به تیمارهای  بیش .داشت  یافزایش 

 31کردند. نیتروژن با افزایش ( نیز افزایش سررطح برگ با افزایش سررطح نیتروژن را گزارش Azeem et al.,2015و همکاران )
 32 سطح  میانگین(. Zare et al., 2013شود ) های مریستمی سبب افزایش رشد رویشی گیاهان می    تقسیم و تورژسانس سلول   

 33 .بود( متر مربعسانتی 331) NHA از ترکم ولی شاهد از تربیش( متر مربعسانتی 3/297) HA سطح 3 در برگ
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 1 ریشه طول
 3NHA3U ،2NHA2U ،2ی با تیمارها شرررد که مشررراهده( مترسرررانتی 15) 3HA3U تیمار در ریشررره طول ترینبیش

1NHA1U ،3NHA ،3U  2وU شت. داری تفاوت معنی شه  طول ترینکم همچنین، ندا  3( مترسانتی  6/11) شاهد  تیمار در ری
شاهده  شت تفاوت معنی HAسطح   3ویژه که با برخی دیگر از تیمارها به شد  م  Farahani and 4فراهانی و مدنی ) .داری ندا

Madani, 20145تیمار کود دامی در  آن ران یتر( و بیشمترسررانتی 1/10ترین طول ریشرره مرزه را در تیمار شرراهد )( نیز کم 
 6که طوریبهداری نداشررت. تفاوت معنی HA+Uکود دامی و +HAمشرراهده کردند که با تیمار تلفیقی ( مترسررانتی 12/13)

سطح برگ،  تیمارها، ، شود مالحظه می ضعیف برخالف  شتند   اثر  شه دا  7ثرتر از مؤ UNHA. تیمارهای تلفیقیتری بر طول ری
 8تر از تیمارهای منفرد بیش مترسررانتی 2/1طور میانگین طول ریشرره در تیمارهای تلفیقی و به ندبود NHAتیمارهای منفرد 

 9 بود. 
 10 

 11 مرزهمورفولوژیک گیاه  هایبر ویژگیتجزیه واریانس اثر تیمارها  -4جدول 
Table 4-ANOVA analysis for the effect of treatments on the morphological characteristics of the savory plant 12 

 میانگین مربعات
Mean squares 

  

 قطر ساقه
Stem 

diameter 

 

حجم 

 ریشه
Root 

volume 

وزن 

خشک 

بخش 

 هوایی
Shoot 

dry 

weight 

زن تر و

بخش 

 هوایی

Shoot 

dry 

weight 

وزن 

خشک 

 ریشه
Root dry 

weight 

وزن تر 

 ریشه
Root 

fresh 

weight 

ارتفاع 

 گیاه

plant 

height 

طول 

 ریشه
Root 

length 

 سطح برگ

Leaf 

surface 

 

درجه 

 آزادی
Df 

 

 منابع تغییر
S.O.V 

0.08*** 0.34*** 0.38*** 22.68*** 0.02*** 1.40*** 18.12*** 3.49* 18753.1*** 15 
 تیمار

Treatment 

0.008 0.04 0.002 0.13 0.003 0.17 2.41 1.71 141.75 22 
 خطا

Error 

6.44 13.24 3.43 3.40 13.37 13.34 6.77 10.33 3.39 - 
 ضریب تغییرات

C.V (%) 

 13 باشد.درصد می 5 و1/0ی در سطح احتمال داربیانگر معنی به ترتیب: * و***
***and*: significant at p≤0.001 and p≤0.05, respectively 14 

 15 
 16 ارتفاع گیاه

شترین ارتفاع گیاه در تیمار  شد که با تیمارهای    ( مترسانتی  7/26) 3NHA3U بی شاهده   17تفاوت  3HA3Uو  2NHA2Uم
 18در  NHAتیمارهای ارتفاع گیاه در . بود( مترسررانتی 3/16) داری نداشررت. کمترین ارتفاع گیاه متعلم به تیمار شرراهد معنی

 19توسررک مرزه بر ارتفاع گیاه  HAاثر مابت حال،  این تر بود. بابیش مترسررانتی 1/2 طور میانگینبه HAمقایسرره با تیمارهای 
 20در مورد ارتفاع گیاه نیز همانند دو صفت قبلی، دو  (. Farahani and Madani, 2014وهشگران گزارش شده است )   ژسایر پ 

 21با ارتفاع گیاه عالوه، هبتری را در مقایسرره با سررایر تیمارها نشرران دادند.  اثر مابت بیش 3HA3Uو  3NHA3Uتیمار تلفیقی 
 Alizadeh 22) و همکاران یسررهزاب یزادهعل. یافت شیافزا یداریمعنطور به ی تلفیقیتیمارهافقک در  نیتروژن افزایش سررطح

Sahzabi et al., 2007) 23شرد  ر یشو علت آن را افزا هکردرا گزارش  یتروژننسررطح  یشمرزه با افزا یاهارتفاع گ یشافزا یزن 
 24 کردند. یانب یستمیمر یهاو تورژسانس سلول یستمیمر یهاسلول یمتقس یشافزا  یبه دل یشیرو

 25 وزن تر و خشک ریشه
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های  در ت یشرررهروزن تر  مار لدان  3U ( 4و  2U ی با ت   ترینیشب( گرم در گ که  های  بود  مار  2NHA2U ،3NHA3U ،1 ی

3HA3U  3وNHA 2( بود گرم در گلدان 9/1شاهد )  یمارمتعلم به ت یشه وزن تر ر ینعالوه، کمترهنداشت. ب  دارییتفاوت معن 
 3 کهیطوربود، به یشه مشابه وزن تر ر  یباًتقر یشه وزن خشک ر  یجنشان نداد. نتا  دارییمعن تفاوت برخی دیگر از تیمارهاکه با 
 4های تر و وزن .بود ترینکم( گرم در گلدان 25/0شررراهد ) یمارتو در  ترینیشب( گرم در گلدان 52/0) 3Uو  2U یمارهایت در

سطح نیتروژن     شه با افزایش  سوم  خشک ری شان   گلدانگرم در  14/0و  1 بیبه ترت NHAدر تیمارهای  از اول به   5افزایش ن
ند، در  های    حالی داد مار تایج ، حال نیباا دار نبود. معنی HAکه این افزایش در مورد تی مدنی )   ن هانی و   Farahani and 6فرا

Madani, 2014 ) دار معنیمابت و حاکی از اثرHA 7منش و همکاران زارع بود. در مقایسه با شاهد بر وزن خشک ریشه مرزه 
(Zaremanesh et al., 2022) شه گیاه مرزه با میانگین   بیش  8در باالترین سطح  را  گرم در گلدان 08/1ترین وزن خشک ری

HA (100 گرم در کیلوگرم در خاک میلی)  آورند  به دسرررت . ( عزیزی و همکارانAzizi et al., 2020)  9ترین وزن بیشنیز 
 10 مشاهده کردند. کمپوستورمی+HAر تیمار تلفیقی خشک ریشه مرزه را د

 11 بخش هواییوزن تر و خشک 
 3HA3U 12 با تیمار   که  بود( گرم در گلدان  7/13) 3NHA3U و 3U مربوط به تیمارهای    بخش هواییترین وزن تر بیش

 1HA 13 با تیمار بود که( گرم در گلدان 2/5) مربوط به تیمار شرراهداین صررفت نیز ترین مقدار کم. داری نداشررتتفاوت معنی
 14گرم در  3NHA3U (77/1 و 3Uتیمارهای  در هواییبخشترین وزن خشک بیش مشابه با وزن تر، .داری نداشتمعنی تفاوت
 15 با افزایش سطح نیتروژن در همه ، مشاهده شد. مشابه سطح برگ    ( گرم در گلدان 68/0) تیمار شاهد  آن درترین و کم (گلدان
 16ترین شدت افزایش مربوط به تیمارهای بیش. ددنروند افزایشی نشان دا بخش هواییتر و خشک  های، وزنیتیمارهای گروه

NHA ترین آن مربوط به تیمارهای و کمUNHA  .17در از سطح اول به سطح سوم  بخش هواییوزن خشک که، طوریبهبود 
 18نیز پایین بوده و فقک  Uدرصررد افزایش یافت. این افزایش در تیمارهای  20و  5/49 بیبه ترت، UNHAو  NHAتیمارهای 

 19مرزه گزارش شرده و   یاهگ بخش هواییوزن تر و خشرک   یشدر افزا یتروژناثر ن یزن پیشرین  هایپژوهشدر درصرد بود.   22
 Makkizadeh et al., 20) شده است   یانب یاهطول دوره رشد گ  یشماده خشک و افزا  یدتول یشدر افزا یتروژنعلت آن نقش ن

 HA 21 تیمارهایتر از درصررد بیش 3/21 زانیبه م NHA تیمارهایدر  بخش هواییوزن خشررک میانگین همچنین،  (.2012
شان  سبت به   NHA دهنده برتریبود که ن شد یم HAن ست،       .با سریع گیاه ا شد  ساقه رفتن که مرحله ر  22ز ا NHAدر مرحله 

 23 یادگارینتایج  (.Patti et al., 1992)شود  های رشدی گیاه می طریم افزایش فراهمی عناصر غذایی سبب افزایش شاخ    
(Yadegari, 2022   در بررسرری اثر تیمارهای کودی مختلف شررام  کود کام )NPK بوتامیسررول و ،HA 24های بر ویژگی 

 HA 25وی حا هایوزن خشک گیاه مرزه در تیمار  متوسک که نشان داد   مورفوفیزیولوژیک گیاه مرزه تحت شرایک تنش خشکی  
 26 باعث افزایشفتوسنتز  ا تحریکب HA بود.( گرم در مترمربع 23/22) HA بدون های( بیشتر از تیمارگرم در مترمربع 61/26)

 27 .(Azizi et al., 2020) شودمیوزن خشک گیاه مرزه 
 28 ریشه حجم

 29 دارییمعن تفاوتتعدادی از دیگر تیمارها که با بود ( مترمکعبسرررانتی 1/2) 3Uمربوط به تیمار  ترین حجم ریشرررهبیش
شت  شه  کم .ندا شاهد  1HAدر تیمارهای نیز ترین حجم ری شد   مترمکعبسانتی  1) و  شاهده   30تعدادی از دیگر تیمارها با که ( م
 31 .وزن ریشه هماهنگی داشتنتایج حجم ریشه با نتایج  .نداشت دارییمعن تفاوت

 32 قطر ساقه
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ساقه  بیش شد که با تیمارهای    مترمیلی 3NHA3U (7/1در تیمار ترین قطر  شاهده   1داری تفاوت معنی 3HA3Uو  3U( م
 2داری معنی تفاوت 2HAو  1HA( بود که با تیمارهای مترمیلی 1/1متعلم به تیمار شرراهد )نیز ترین قطر سرراقه نداشررت. کم
 3 نشان نداد. 

 4( ولی تیمارهای تلفیقی 3HA3Uقک در سطح سوم )ف UHA تلفیقی هاییمارپژوهش نشان داد که ت ینا یجنتا ی،کلطوربه
UNHA     سطح سه  شد رو  یشسبب افزا در هر  شی ر صرف کود  یجهمرزه و در نت یاهگ ی شد  کاهش م  5ا بهبود ب HA .نداوره 
 6شود گیاه سبب افزایش رشد گیاه میعناصر غذایی برای  یفراهمخاک، ظرفیت نگهداری آب در خاک و افزایش  pHوضعیت 

(El-Ghamry et al., 2009 .)،یمارهایاز اثرات بهتر ت یپژوهش حاک ینا یجنتا همچنینNHA یمارهایسرربت به تن HA 7 
 8از نظر  HAنسرربت به  NHAی یمیایشرر یتمطالعات نشرران داده اسررت که فعال  مرزه بود. یاهگ یکمورفولوژ هاییژگیو بر

 9 یتفعال حریکت یی،بهبود سرراختمان خاک، حفع عناصررر غذا  یبرا تواندیم NHAو  بوده یشررترب CECک  و  یدیتیاسرر
 10های عاملی کربوکسی  و هیدروکسی    گروه (.Patti et al., 1992) مفید باشد خاک  یبافر یتخاک و بهبود ظرف یزجاندارانر

شان می  1جدول . نتایج (Malcolm and Vaughan, 1979) فنلی نقش مهمی در تعیین فعالیت مواد هیومیک دارند  11دهد ن
 12تر بیش HAتولید شده در مقایسه با  NHAکه به واسطه افزایش هر دو گروه کربوکسی  و هیدروکسی  فنولی، اسیدیتی ک  

سوی دیگر، ژانگ و همکاران ) بود شاهده کردند که کاربرد  Zhang et al., 2019. از  صرف   HA( م  13در کنار اوره، کارایی م
شان دادند که  نیز ( Liang et al., 1999تروژن را افزایش داده و هدررفت نیتروژن را کاهش داد. لیانگ و همکاران )کود نی  14ن

 15، اوره را از HAارد. ترکیب اوره با د HA-U( اوره نقش مهمی در تشکی  کمپلکس بسیار پایدار   C=O–N) 7آمینوگروه آسی  
 16شرررده اوره و تأمین تدریجی و مداوم نیتروژن برای گیاه حفع کرده و در نتیجه منجر به رهاسرررازی کنترل هیدرولیز سرررریع

 17 (.Dong and Yuan, 2009) شودمی
 18 

 19 مرزههای مورفولوژیک گیاه مقایسه میانگین اثر تیمارها بر ویژگی -5جدول 
Table 5-Mean comparisons of the effect of treatments on the morphological characteristics of the savory plant 20 

 قطر ساقه
Stem 

diameter 

(mm) 

 حجم ریشه

Root 

volume 

(cm3) 

زن خشک و

بخش 

 هوایی
Shoot dry 

weight 

(g pot-1) 

وزن تر 

بخش 

 هوایی

Shoot dry 

weight 

(g pot-1) 

وزن خشک 

 ریشه
Root dry 

weight 

(g pot-1) 

وزن تر 

 ریشه
Root fresh 

weight 

(g pot-1) 

 ارتفاع گیاه
Plant 

height 

(cm) 

 طول ریشه

Root 

length 

(cm) 

 سطح برگ

Leaf area 

(cm2) 

 تیمار
Treatment 

1.1i 1g 0.68i 5.2i 0.25g 1.9g 16.3e 11.6c 209g شاهد 

1.4defg 1.7abcd 1.45cd 11.2cd 0.45abc 3.5abc 22.6c 11.7c 351c U1 
1.5bcd 2ab 1.60b 12.3b 0.52a 4a 24abc 12.7abc 395b U2 

1.59ab 2.1a 1.77a 13.7a 0.52a 4a 22.7c 13.3abc 450a U3 

1.16hi 1g 0.71i 5.6i 0.26fg 2g 19.3d 12bc 219g HA1 
1.21ghi 1.1fg 0.95h 7.3h 0.27efg 2.1gf 22.7c 11.7c 295e HA2 

1.3fgh 1.2efg 1.22f 9.4f 0.31defg 2.4egf 22.7c 11.7c 378b HA3 

1.38cdefg 1.6bcd 1.32e 10.1e 0.37cde 2.8cdef 22.3c 12bc 309de U1HA1 
1.41cdef 1.43def 1.59b 12.3b 0.42bc 3.2bcd 23c 11.7c 393b U2HA2 

1.54abc 1.9abc 1.74a 13.4a 0.48ab 3.7ab 26ab 15a 433a U3HA3 

1.3efgh 1.36defg 1.11g 8.6g 0.35cdef 2.7defg 22.7c 12bc 241f NHA1 
1.4cdef 1.4efg 1.38de 10.6de 0.37cde 2.8cdef 23.3bc 12.3bc 324d NHA2 

1.51bcd 1.9abc 1.66b 12.8b 0.49ab 3.7ab 25abc 13.3abc 429a NHA3 

1.4defg 1.5cde 1.47c 11.3c 0.39bcd 3bcde 22.5c 13abc 355c U1NHA1 
1.47bcde 1.7abcd 1.61b 12.4b 0.44abc 3.4abcd 25abc 14.2ab 391b U2NHA2 

1.7a 1.7abcd 1.77b 13.7a 0.43abc 3.3abcd 26.7a 14abc 449a U3NHA3 

 21 باشند.دار میفاقد اختالف معنی (p≤.0.05)بر اساس آزمون مقایسه میانگین دانکن در هر ستون دارای حرف مشترک اعداد
Values withthe same letter in each column have no significant difference based on the Duncan's mean comparison test (p≤0.05). 22 

                                                 
7. Acylamino 
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 1 
 2 

 3 های فیزیولوژیک ویژگی

 4درصررد   1 در سرررطح احتمال مرزهگیاه های فیزیولوژیک بر همه ویژگی هانتایج تجزیه واریانس نشررران داد که اثر تیمار
 5 (.6جدول دار بود )معنی
 6 

 7 مرزهگیاه  فیزیولوژیک هایویژگیتجزیه واریانس اثر تیمارها بر -6جدول 
Table 6- ANOVA analysis for the effect of treatments on the physiological characteristics of the savory plant 8 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 پتاسیم
Potassium 

 نیتروژن
Nitrogen 

 فسفر
Phosphorus 

 نیترات
Nitrate 

 نیترات ردوکتاز
NR 

 کلروفیل
Chlorophyll 

درجه 

 آزادی
Df 

 

 منابع تغییر
S.O.V 

 ریشه
Root 

بخش 

 هوایی
Shoot 

 ریشه
Root 

بخش 

 هوایی

Shoot 

 ریشه
Root 

بخش 

 هوایی
Shoot 

 ریشه
Root 

 بخش هوایی
Shoot 

 ریشه
Root 

بخش 

 هوایی
Shoot 

0.17** 0.13** 0.41** 4.11** 0.001** 0.0003** 59776.6** 81705.9** 0.046** 2.09** 6.90** 15 
 تیمار

Treatment 

0.0001 0.0008 0.003 0.002 0.0000009 0.000001 63.85 64.29 0.0002 0.0004 0.03 32 
 خطا

Error 

0.76 0.87 3.46 1.7 0.48 0.57 2.62 2.29 0.87 0.92 1.11 - 
 ضریب تغییرات

C.V (%) 
 9 .باشدمی درصد 1ی در سطح احتمال دارمعنی: بیانگر **

**: significant at p≤0.01 10 
 11 

 12 شهیر و هوایی بخش در تراتین و میپتاس فسفر، تروژن،ین غلظت
 13 شود. مشاهده می  2شک   در  مرزه هوایی بخشاثر تیمارهای مورد مطالعه بر غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم و نیترات در   

صد نیتروژن های تیماردر همه گروه سطح نیتروژن   بخش هوایی ی، در شان داد.     روندکیگیاه مرزه با افزایش  شی را ن  14افزای
صد نیتروژن  ترین و کمبیش صد  3U  (5/4ی هامربوط به تیمار به ترتیبترین در شاهد  (در صد  0/1) و   15بود. بعد از تیمار   (در

3U3 هاینیتروژن متعلم به تیمارترین درصد  ، بیشNHA3U (2/4  درصد )  3وNHA (5/3  درصد)  .16ی تلفیقتیمار برتری بود 
UNHA   سبت به سطوح دوم و اول نیتروژن نیز دیده می  NHAن ساس،   این برشود.  در  سته با اوره تلفیم در  NHAا  17 توان

صرف ن  ییکارا شد )  یتروژنم سوم و دوم نیتروژن، اوره بر     این با (.Mazumdar et al., 1988را بهبود بخ سطوح   18حال، در 
سطح اول نیتروژن نیز تفاوت معنی    UNHAتیمار تلفیقی  شته و در  صد نیتروژن به. نبوددار برتری دا  19 اییبخش هو عالوه، در

 20نجفی وفا و حال،  این با(. a-2شرررک  ود )ب ( درصرررد 33/1) HAی هااز تیمار تربیش ( درصرررد 35/2) NHAهایدر تیمار
 21به   HA در باالترین سرررطح را گیاه مرزه   هوایی بخش غلظت نیتروژن ترین بیش( Najafi Vafa et al., 2020) همکاران 

 22 و همکاران ریزکمشاهده کردند. درصد وزن تر  023/0 زانیبه متیمار شاهد  آن را درترین کمو وزن تر رصد د 121/0 زانیم
(Rizk et al., 2013)  ی زمینی را در تیمار تلفیقغلظت نیتروژن برگ سیبنیزHA+U (61/1 درصد )23تر از تیمار اوره بهبیش 

 24تا  1/20حاکی از افزایش  (Song et al., 2022)همچنین، نتایج سررانگ و همکاران  کردند. گزارش (درصررد 34/1) تنهایی
 25 بود.  تنهاییدر مقایسه با اوره به HA+Uتلفیقیدرصدی نیتروژن ک  گیاه ذرت با اعمال تیمار  4/28

 26 فسفر مربوط ترین درصد  بیش .شان داده شده است   ن b-2شک   در تیمارهای مختلف در  مرزه هوایی بخشدرصد فسفر   
 27 19/0) ترینتیمار شاهد نیز کمعد از این تیمار قرار داشتند. ب 3Uو  3HA3Uتیمارهای ود. ب (درصد 23/0) 3NHA3Uبه تیمار 
 28 زمینی را در تیمار تلفیقیغلظت فسفر برگ سیب   (Rizk et al., 2013) و همکاران ریزک درصد فسفر را نشان داد.     (درصد 
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HA+U  (36/0 درصررد )1سررطح سرروم افزایش جذب فسررفر در  گزارش کردند. (درصررد 25/0) تنهاییتر از تیمار اوره بهبیش 
سه با تیمار   UHAو  UNHAتیمارهای  شی از  می اورهدر مقای سفر در خاک و  در  HAنقش تواند نا  2یا جلوگیری از تابیت ف

 3(. Raina and Goswami, 1988د )نشررومی وسرریله گیاه جذبهراحتی بباشررد که به 8های هیوموفسررفوتشررکی  کمپلکس
 4 هک نیز افزایش پیدا کردمرزه با افزایش سررطح نیتروژن، درصررد فسررفر گیاه  شررود،الحظه میم b-2شررک  در  طور کههمان
 5 (.Rietra et al., 2017روابک سینرژیستی بین نیتروژن و فسفر باشد ) به دلی تواند می

سیم در تیمارهای  بیش صد  3NHA (71/3ترین غلظت پتا صد  3NHA3U (65/3و  (در  6 شاهد ترین آن در تیمار و کم (در
 HA (10/3 7 تیمارهای تر ازیشب (درصد  55/3) NHA هایغلظت پتاسیم در تیمار (. c-2شک   مشاهده شد )   (درصد  99/2)

 8جفی وفا و نبا افزایش سطح نیتروژن در تیمارها، درصد پتاسیم گیاه نیز افزایش پیدا کرد.    همانند فسفر،   همچنین ود.ب( درصد 
 9 7/53 زانیم به HAدر باالترین سررطح در گیاه مرزه را ترین غلظت پتاسرریم بیش( Najafi Vafa et al., 2020همکاران )

سیم در کیلوگرم وزن  میلی شاهد   ترین آن را درو کم گیاه ترگرم پتا سیم  گرممیلی 95/41 زانیبه متیمار   10 در کیلوگرم وزن پتا
یاه  تر ند.    گ هده کرد تاسررریم برگ سررریب    ( Rizk et al., 2013و همکاران )  ریزک مشرررا مار  نیز غلظت پ  11زمینی را در تی

 12 گزارش کردند. (درصد 455/0) تر از تیمار اوره به تنهاییبیش (درصد 565/0) HA+Uتلفیقی
ست.      ن d-2شک   مرزه در  بخش هوایینیترات  غلظت شده ا شابه با  شان داده   13ترتیب تیمارها در غلظت نیترات تقریباً م

 14( و خشررکدر کیلوگرم وزن  نیتروژنگرم میلی 9/765) 3Uتیمارهای مشررابه با نیتروژن،  (.a-2شررک  غلظت نیتروژن بود )
 15با  نیترات را نشرران دادند. غلظتترین ترین و کمبیش به ترتیب( خشررکدر کیلوگرم وزن  نیتروژنگرم میلی 7/148شرراهد )

سوم   دیگر،  سوی  از. نیترات نیز افزایش پیدا کرد غلظتدر تیمارهای مختلف  نیتروژنافزایش سطح    16 هایتیمارسطوح دوم و 
 17طوریبهشدند.   مرزه هوایی بخشبب تجمع کمتری از نیترات در س  اوره هایتیمار این سطوح در  سبت به ن UNHA تلفیقی
 18 رابر تیمارهای  ب 77/1ه اور در تیمارهای   با افزایش سرررطح نیتروژن  بخش هواییشررردت افزایش غلظت نیترات  میانگین  که  

شان دادند با  Haghighi and Kafi, 2010های حقیقی و کافی )این نتایج با یافتهود. ب UNHA تلفیقی  19( مطابقت دارد که ن
ستفاده از   سیدیتی   بخش هواییتجمع نیترات در  HAا  HA 20گیاه کاهو کاهش یافت. میزان جذب نیترات به وزن مولکولی و ا

 21 (. Haghighi and Kafi, 2010بستگی دارد )
سی   های با وزن مولکولی کم و گروهHAدر واقع،  سیله گیاه می هسبب افزایش جذب نیترات ب زیاد های کربوک  22شوند  و

(Piccolo et al., 1992 ؛Cacco et al., 2000 .)( کواگیوتی و همکارانQuaggiotti et al., 2004 غلظت نیترات در )23 
 24گزارش  گرم نیتروژن در کیلوگرم وزن خشرررکمیلی 8/148با وزن مولکولی کم را  HAشرررده با  های گیاه ذرت تیمار  برگ

 25  از تیمار شاهد بود.تر بیشدرصد  50کردند که حدود 
 26 

                                                 
8. Humophospho complexes  
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 1 

 2 
 3های دارای حرف . ستونمرزه بخش هوایی( در d( و نیترات )c(، پتاسیم )b(، فسفر)aبر غلظت نیتروژن ) آزمایشیاثر تیمارهای  -2شکل 

 4 باشند.دار میفاقد اختالف معنی(p≤0.05)مشترک بر اساس آزمون مقایسه میانگین دانکن 
Figure 2- The effect of the experimentaltreatments on the concentration of nitrogen (a), phosphorus (b), potassium (c) and 5 
nitrate (d) in the Shootof Savory plant. Columns with a same letter have no significant difference based on Duncan's mean 6 

comparison test (p≤.0.05). 7 
 8 

شه گیاه مرزه در     اثر تیمارهای مختلف بر غ سیم و نیترات در ری سفر، پتا ست     3شک   لظت نیتروژن، ف شده ا شان داده   9 .ن
 10داری ( تفاوت معنیدرصرررد 12/2) 3NHA3U( بود که با تیمار درصرررد 18/2) 3Uنیتروژن متعلم به تیمار  غلظتترین بیش

 11داری با تیمار معنی تفاوتکه از این نظر  مشاهده شد( درصد 1تیمار شاهد )عالوه، کمترین درصد نیتروژن ریشه در هنداشت. ب

1HA (03/1  3شک   ( نداشت ) درصد-aکم .) 12در تیمار  آنترین ( و بیشدرصد  19/0فسفر ریشه در تیمار شاهد )    درصد ترین 

3NHA3U (23/0  درصد )  شد. ب سایر تیمارها بود      همشاهده  شتر از   13(. b-3شک   )عالوه، درصد فسفر در تیمارهای ترکیبی بی
سیم    بیش صد پتا صد  3NHA (02/2در تیمار نیز ترین در شد   در شاهده  شاهد نیز کم c-3شک   ) ( م صد  (. در تیمار   14ترین در

سیم )  شد.   درصد  22/1پتا ش     مابتی ریتأث نیتروژنافزایش سطح   ،بخش هواییهمانند ( مشاهده  سیم ری  15ه بر افزایش درصد پتا
 16 باالتری برخوردار بودند.  ریشه ، از درصد فسفر و پتاسیمHAهایتیمار با ر مقایسهد NHA هایهمچنین، تیمار .نشان داد
شه  ترین و کمبیش  17( گرم نیتروژن در کیلوگرم وزن خشک میلی 669) 3Uمربوط به تیمار  به ترتیبترین غلظت نیترات ری
شاهد )  شک میلی 127و  شان د. ( بوگرم نیتروژن در کیلوگرم وزن خ شه با  نتایج همچنین ن  18دهنده افزایش غلظت نیترات در ری

سطح نیتروژن بود.   شه در تیمارهای  افزایش   NHA 19 و HAتر از تیمارهای یشب UNHAو  UHAتلفیقی غلظت نیترات ری
 Tomasi et 20؛ Quaggiotti et al., 2004) بود HAحاکی از افزایش جذب نیترات در ریشه در حمور    پیشین مطالعات بود. 

al., 2009.) شه و افزایش        هجذب نیترات ب ،در واقع ستم ری سی شه با بهبود  سیله ری مور   و نق و  21انتقاالت فعال در گیاه در ح
HA افزایش می( یابدHernandez et al., 2015.) 22 
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 1تواند ذب و انتقال عناصررر غذایی را افزایش داد که میج UNHA تلفیقیتیمار  ،بر اسرراس نتایج این مطالعه، یطورکلبه
 NHA 2در واقع، . و ظرفیت تبادل کاتیونی باشرررد     سررراختمان خاک  بر بهبود فعالیت میکروبی،    NHAناشررری از اثرات مفید   

 Patti et 3) شود تر در محلول خاک آهسته  هاآنرهاسازی  شود تا  رو سبب می این ازنگهداری عناصر غذایی را افزایش داده و  
al., 1992 .) 4 

 5 

 6 

 7 
 8های دارای حرف مشترک بر . ستونمرزه( در ریشه d( و نیترات )c(، پتاسیم )b(، فسفر)aبر غلظت نیتروژن ) آزمایشیاثر تیمارهای  -3شکل 

 9 باشند.دار میفاقد اختالف معنی (p≤0.05)اساس آزمون مقایسه میانگین دانکن
Figure 3- The effect of the experimentaltreatments on the concentration of nitrogen (a), phosphorus (b), potassium (c) and 10 
nitrate (d) in the root of savory plant. Columns witha same letter have no significant difference based on Duncan's mean 11 

comparison test (p≤.0.05). 12 
 13 
 14 

 15 شاخص کلروفیل
 3NHA3U 16ود که با تیمار ب3U (83/16 )ترین شاخ  کلروفی  مربوط به تیمار نشان داد که بیش تیمارها میانگینمقایسه 

شت معنی تفاوت( 8/16) شاخ  کلروفی   .(4شک   ) داری ندا شد.       (43/11) کمترین  شاهده  شاهد م  17در همه نیز در تیمار 
سطح تیمار  تیمارها  18داری معنی تفاوت 2HAو  1HAحال، تیمارهای این با. شاخ  کلروفی  نیز افزایش پیدا کرد ، با افزایش 

 19دهنده نشان که  ودبHA (1/13 )ی هاتر از تیماربیشNHA (7/14 ) یهابا هم نداشتند. همچنین، شاخ  کلروفی  در تیمار  
 20مبنای شاخ  کلروفی ، در سطح اول نیتروژن، هر    بر .بودگیاه مرزه  یفتوسنتز  بر عملکرد HAبه  نسبت  NHAاثرات بهتر 
شتند. در  Uبر UHAو  UNHAدو تیمار  سطح دوم نیتروژن، فقک تیمار  حالیبرتری دا شت.   Uبر  UNHAکه، در   21برتری دا

 22 برتری نداشتند.  Uیک از این دو تیمار بر  در سطح سوم نیتروژن، هیچ
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 Sabouri et al., 1) شررده اسررتگزارش  مرزه برگ کلروفی  میزان رب HAکاربرد اثرات مابت  پیشررینهای در پژوهش
 2ن دادند که تیمار انش  (Song et al., 2022) سانگ و همکاران (. Yadegari, 2022؛ Zaremanesh et al., 2022؛ 2018
سه با تیمار اوره به  U+HA تلفیقی شاخ  کلروفی  در مقای صد افزایش   3/24تا  0/5 میزان بهرا  برگ گیاه ذرت تنهایی   3در
 4رو سبب  این ازاکسینی بوده و  شبه خاصیت   اراید HAکه  کردندگزارش ( Da-Bing et al., 2012دابینگ و همکاران )داد. 

سکو می س  HA، عالوهبهشود.  گیاه خیار می کلروفی  در غلظتافزایش   5شود که وجودش در  بب افزایش فعالیت آنزیم روبی
ست )    واکنش ضروری ا سنتز   6( نیز Ferrara and Brunetti, 2010فررا و برونتی )(. Amini et al., 2018های تاریکی فتو

 7 اندازد.و یا تخریب آن را به تأخیر می کلروفی  را افزایش داده سنتز HAمعتقدند که 
 8 

 9 
 10( p≤0.05)های دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسه میانگین دانکن بر شاخص کلروفیل برگ. ستون آزمایشیاثر تیمارهای  -4شکل 

 11 باشند.دار میفاقد اختالف معنی
Figure 4-Effect of theexperimentaltreatments on the leaf chlorophyll index. Columns witha same letter have no significant 12 

difference based on Duncan's mean comparison test (p≤.0.05). 13 
 14 

 15 ردوکتاز تراتین میآنز غلظت
شه گیاه   بخش هواییاثر تیمارهای مختلف بر غلظت آنزیم نیترات ردوکتاز  ست.     ن 5شک   در  مرزهو ری شده ا  16شان داده 

یب   مرزه هوایی بخشآنزیم در  این ترین غلظت ترین و کمبیش یت در گرم وزن   07/1و  95/3 به ترت  17تازه  میکرومول نیتر
 18غلظت آنزیم  ترینیشب 3NHA3Uعد از تیمار ب 3U. تیمار شررراهد بود و 3NHA3Uمربوط به تیمارهای  ودر سررراعت  بافت 

 19شرررک   ود )ب HAاز تیمارهای    تربیش NHA تیمارهای  در نیترات ردوکتاز  عالوه، غلظت آنزیم  هب نیترات ردوکتاز را دارا بود.  
5-a .)شد که    تربیش، یطورکلبه شاهده   20-2ک ش ) دارا بودندغلظت نیترات را  ترینبیشین غلظت این آنزیم در تیمارهایی م
dاین موضوع توسک سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است ( که (Hernandez et al., 2015; Khan et al., 2019). 21 
 22 
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 1 
 2های دارای حرف مرزه. ستون (RNR) ریشه( b) و( SNR) بخش هوایی( a)آنزیم نیترات ردوکتاز در  بر غلظت آزمایشیاثر تیمارهای  -5شکل 

 3 باشند.دار میفاقد اختالف معنی (p≤0.05) مشترک بر اساس آزمون دانکن
Figure 5-Effect of the experimental treatments on the nitrate reductase (NR) enzyme concentration in the shoot (a) and 4 
root (b) of savory plant. Columns withthe same letter have no significant difference based on the Duncan's test (p≤0.05). 5 

 6 
 7میکرومول نیتریت در گرم وزن  15/1و  74/1 بیبه ترت مرزهنیترات ردوکتاز در ریشرره  ترین غلظت آنزیمترین و کمبیش

 8آنزیم نیترات غلظت ها، . بر اسرراس گزارش(b-5شررک  و شرراهد مشرراهده شررد ) 3NHAدر سرراعت بود که در تیمارهای  تر
 Taghavi and Babalar, 9نیتروژن اسررت ) 9سررازیتوانایی گیاه در همگون ردوکتاز ریشرره یک شرراخ  مهم برای تعیین

 10سبب افزایش غلظت   NHAویژه به و HA، ترکیبات یطورکلبهگیری کرد که توان نتیجهیم b-5شک   با توجه به  .(2007
شه   شان   مرزهاین آنزیم در ری سریع تبدی  دهنده نقش این مواد در شدند. این امر ن  11 نیترات به آمونیوم و ممانعت از تجمع آن ت

 12درصد   7/35ه مرز (. در مجموع، میانگین غلظت آنزیم نیترات ردوکتاز در ریشه Haghighi and Kafi, 2010در گیاه است ) 
ست )        هوایی بخشتر از کم شده ا شگران نیز گزارش  سایر پژوه سک   13غلظت  (.Mehta and Srivastava, 1980بود که تو

 14همین که،  حالی بود. در NHAتر از تیمارهای   برابر بیش 25/1میزان  به  Uی مرزه و در تیمارها   هوایی بخشاین آنزیم در 
 15 بود. Uی تر از تیمارهابرابر بیش 1/1 زانیبه م NHAغلظت در ریشه و در تیمارهای 

 16 
 17 آبشویی نیترات

 18ه است. نتایج  شان داده شد  ن 6شک   در  مختلف یمارهایت یبرا هاگلدان ییآبشو  مختلف مراح  در هیآبشو  تراتین غلظت
 19با افزایش  و اتفاق افتاد( در تیمارهای حاوی اوره گرم نیتروژن در لیترمیلی 7/183ن آبشررویی نیترات )ترینشرران داد که بیش

شد.   بر غلظت نیترا سطح نیتروژن  شویه افزوده  شویه      4با عبارت دیگر، بهت آب سطح نیتروژن، غلظت نیترات در آب شدن   20برابر 
شدن   4با گزارش کردند که نیز ( Liang et al., 2011. لیانگ و همکاران )یافت افزایش برابر 9/3  21سطح نیتروژن کود  برابر 

صرفی اوره  شویی نیترات   ،م شد بر 3/2آب شویی نیترات را  کم( NHAو  HAدر مقاب ، تیمارهای فاقد اوره ). ابر   22ترین میزان آب
 23غلظت نیترات در میانگین دیگر،  سوی  ازبود.  ی یاد شده برابر تیمارها 3/3، اورهداشتند. میانگین آبشویی نیترات در تیمارهای   

 24ژانگ و همکاران  هایکاهش یافت. این نتایج با یافته درصد  5/40حدود  3Uنسبت به تیمار   3NHA3U تلفیقیتیمار  آبشویه 
(Zhang etal., 2019  مطابقت دارد که نشران دادند تیمار )تلفیقی U+HA   25تنهایی سربب افزایش  بهدر مقایسره با کود اوره 
 26سررانگ و همکاران  عالوه، نتایجهب .درصرردی تلفات نیتروژن شررد 30تا  12درصرردی جذب نیتروژن و کاهش  5/29تا  5/11
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(Song et al., 2022 نشرران داد که کاربرد تیمار )تلفیقی U+HA  1درصررد  7/77و  7/44کارایی مصرررف نیتروژن را حدود 
شویی نیترات را با ا    44کاهش ( Shi et al., 2020شی و همکاران ) افزایش داد.  صدی آب  2بیو ار در -اورهستفاده از کود  در
 3 گزارش کردند.  تنهاییبه اورهمقایسه با 

 4 

 5 
 6 غلظت نیترات در آبشویه تیمارهای آزمایشی در مراحل مختلف آبشویی. -6شکل 

Figure 6-Nitrate concentration in the leachate of experimentaltreatments at different leaching steps. 7 
 8 

 9 گیری کلی نتیجه

 10های کربوکسرری  و گروهک  و  ه اسرریدیتشررده از لئوناردیت و نیز اسررتخراج HA، محتوای نیتروژن در پژوهش حاضررر
 11و مورفولوژیک های بر برخی ویژگی تولید شده NHAارتقا داده شد و اثر  از طریم فرآیند نیترودارکردن آن فنلیهیدروکسی  

 12ر سررطوح  دنیز تیمارهای تلفیقی و  تنهاییبه و آبشررویی نیترات در مقایسرره با تیمارهای اوره   مرزه دارویی گیاه کیولوژیزیف
 13یمار تلفیقی باالترین سطح ت  ،گیاه در مورد اغلب صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک  . نتایج نشان داد که گردیدمختلف بررسی  

UNHA هایو گاهی باالترین سررطح تیمار U  وUHA .تیمارهای  بهترین نتیجه را نشرران دادندNHA 14 ثرتر از نیز اغلب مؤ 
 15اوره به حدود نصف   هایدر مقایسه با تیمار  UNHAی هااین، میزان آبشویی نیترات در تیمار  بر عالوهبودند.  HAتیمارهای 

یافت.     ته  کاهش  به نیتروژن     های این پژوهش  یاف یاز مرزه  باال بودن ن باالتر از   حاکی از   16گرم نیتروژن در میلی 120 )حتی 
 17. همچنین، پاسخ صفات مختلف به تیمارهای آزمایشی قدری متفاوت بوده ولی در    در کشت گلدانی بود  (کیلوگرم وزن خشک 

سه با تیمارهای منفرد   UHAو  UNHAمجموع تیمارهای تلفیقی  شان دادند. علت   HAو  NHAنتیجه بهتری را در مقای  18ن
 19تنهایی باشد که نیاز به HAو  NHAاثر منفی کاربرد  تدریجی اوره و یاهیدرولیز بر  NHAیا  HAتواند اثر مابت این امر می
به   NHAعالوه، برخی اثرات مابت تلفیم  به تری دارد. های بیش به پژوهش   20و اوره بر عملکرد مرزه ممکن اسرررت مربوط 

 21که  شود پیشنهاد می همچنین،  اند.صفات گیاهی باشد که در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته  و یا  NHAهایی از ویژگی
 22 قرار گیرد. بررسیهای ثانویه گیاه مرزه مورد بر تغییرات اسانس و یا متابولیت NHAتأثیر 
 23 
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 2 

Effect of Nitrohumic Acid Application on some Morphological and Physiological 3 
Characteristics of Savory Plant (Satureja hortensis L.) 4 

 5 
Introduction 6 

Savory is considered one of the most important medicinal plants, which is used in various food and medical 7 
industries. Nitrogen (N) plays a major role in the growth and yield of medicinal plants. Therefore, an adequate supply 8 
of N is required for successful production of savory. However, the application of chemical N fertilizers is associated 9 
with many problems such as groundwater pollution, N enrichment of surface waters, and drop in the quality of 10 
plants. Accordingly, nowadays, great attention has been paid to organic fertilizers. In this regard, humic acid-based 11 
fertilizers have been shown promising results. Humic acids (HAs) could be converted into nitrohumic acids (NHAs) 12 
through the nitration process, in which nitro groups (NO2) are located on the aromatic rings. This process increases the 13 
N content of the HA. Thus, NHAs can be used as organic N fertilizers in the cultivation of medicinal plants in which 14 
being organic is a priority. However, the effects of these types of fertilizers on plant growth and physiological 15 
characteristics have not been well understood. Accordingly, the present study for the first time investigates the 16 
effectiveness of NHA on the morphological and physiological characteristics of savory, as well as N loss through 17 
leaching. 18 
Materials and Methods 19 

In the present study, HA was initially extracted from leonardite (purchased from Yazd Golsang Kavir Company) 20 
as a rich source of HA. Then, NHA was prepared through the nitration process using nitric acid (50% by volume). 21 
After that, using FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy) and CHNS analysis the extracted HA and NHA were 22 
characterized, and their N content was determined. Afterward a greenhouse experiment in a completely randomized 23 
design (CRD) with three replications was conducted to determine the effects of 16 treatments, including control 24 
(without urea, HA and NHA), urea (U1, U2 and U3), humic acid (HA1, HA2 and HA3), nitrohumic acid (NHA1, NHA2 25 
and NHA3), urea-humic acid (U1HA1, U2HA2 and U3HA3), and urea-nitrohumic acid (U1NHA1, U2NHA2 and U3NHA3) 26 
on the morphological and physiological characteristics of savory plant. The treatment levels were determined as 40 27 
mg N kg-1 for the first level, 80 mg N kg-1 for the second level, and 120 mg N kg-1 for the third level of the treatments. 28 
In the combined treatments of urea and HA or NHA, an equal fraction of the total N was considered. After the end of 29 
the experiment, using the standard methods, some characteristics, including root length, leaf area, plant height, root 30 
volume, wet and dry weights of shoot and root, leaf chlorophyll index, concentrations of phosphorus, potassium, 31 
nitrogen, nitrate, and nitrate reductase in both shoot and root were determined. Moreover, during the experiment and 32 
on given days, the savory pots were leached and the obtained leachate was collected for the nitrate measurement. 33 
Results and Discussion 34 

The results showed that using the nitration process, some characteristics of the NHA such as total acidity, the 35 
content of carboxylic and phenolic groups as well as N content improved as compared to the initial HA. Moreover, the 36 
results indicated that most of the morphological and physiological traits of savory plants, including leaf area, plant 37 
height, root length, fresh and dry weights of root and shoot as well as chlorophyll index, and the concentration of 38 
nitrogen, phosphorous, potassium, nitrate and nitrate reductase enzyme were significantly higher in the NHA 39 
treatments than those of HA. In addition, the highest shoot dry weight was obtained in the combined treatments of 40 
U3NHA3 and U3HA3 as well as in the U3 treatment alone. The average rate of nitrate concentration increase in the U 41 
treatments was 1.77 times higher than the UNHA treatments. According to the results, U3 treatment indicated the 42 
highest nitrate loss which by using the U3NHA3 treatment, the mean concentration of nitrate in the leachate decreased 43 
by about 40.5% as compared to the U3 treatment. 44 
Conclusions 45 

The findings of this research revealed that most of the morphological and physiological traits of savory plant 46 
showed better responses to the combined treatments of U3NHA3 and U3HA3 as well as to the U3 treatment alone. 47 
However, with regard to the lower accumulation of nitrate in the shoot of savory as well as to the lower nitrate leaching, 48 
the combined treatments were preferred. Accordingly, NHA can be a alternative nitrogen source in increasing the yield 49 
and growth indicators of savory. However, the reasons behind the fact of the better performance of combined nitrogen 50 
treatments than the individual ones require more research in the future. 51 
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