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  چکیده
 Echinaceaسـرخارگل (  خصوصـیات مورفولـوژي و فیزیولـوژي    بـر برخـی   اسـیدهیومیک  تـنش خشـکی و   اثر بررسی منظور به    

purpurea( و کشاورزي علوم مزرعه دانشگاه در تصادفی با سه تکرار و چهار واحد آزمایشیهاي کامل  بلوك طرح قالب در آزمایشی 
: D1صـورت   سـطح بـه   چهـار  در خشـکی  تنش شامل بررسی مورد انجام شد. تیمارهاي 1393-1394گرگان در سال  طبیعی منابع

 شـرایط :  D4 و اي مزرعـه  ظرفیـت  درصـد  60شرایط: D3 اي، مزرعه ظرفیت درصد 80شرایط: D2 اي، مزرعه یتظرف درصد 100 شرایط
گـرم بـر    میلـی  H2 :250 گـرم،  کیلـو گرم بـر   میلی صفر: H1در چهار سطح (عامل اصلی) و اسیدهیومیک  اي مزرعه ظرفیت درصد 40

م بر کیلوگرم یه عنوان تیمار فرعی در دو زمان بعـد از انتقـال نشـا و    گر میلی H4 :1000 وگرم بر کیلوگرم  میلی H3 :500 کیلوگرم،
و در آخر طول ریشه، طول اندام هوایی، تعداد برگ، وزن تر و خشک ریشـه و انـدام هـوایی     اعمال شد ي گلدهندهظهور ظهور ساقه
 ریشـه  طول جز به شده گیري اندازه اتخصوصی تمامی روي بر داري معنی اثر خشکی تنش داد نشان آزمایش نتایج. اندازه گیري شد

بـر   هیومیـک  اسیدو  ی. اثر متقابل تنش خشکشد درصد یک سطح در مورفولوژي خصوصیات افزایش باعث نیز هیومیک اسید. داشت
گرفـت کـه    یجـه نت تـوان  یم بنابراین .شد دار معنی ییو اندام هوا یشهو وزن خشک ر یشهتعداد برگ، وزن تر ر یلاز قب یاتیخصوص

 کـاهش  منجـر  تیجه در و گیاهی سطح باعثحفظ آب  يها برا و بسته شدن روزنه یکاهش ترژوسانس سلول یقاز طر  ینش خشکت
  .شود می عملکرد

  یومیک، تنش خشکی، سرخارگل، عملکرده اسید کلمات کلیدي:
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  مقدمه

 کمبـود  انـدازه  و دوام زمان، مدت به آبی تنش راث. باشد می بارندگی میزان تأثیر تحت که است ایران در کمیاب منابع از یکی آب    
 بنـابراین  است، ضروري ها روزنه بودن باز گازي تبادالت و فتوسنتز انجام براي که آنجایی از). et al, 2001  Pandey( دارد بستگی آن
 و گیـرد  مـی  قـرار  اهـان گی دسـترس  در کمتري اکسیدکربن دي یافته، کاهش گازي تبادالت ها روزنه شدن بسته و آب کمبود اثر در

 ,Reddy et al( بـود  خواهـد  گیاهـان  در تولیـدي  عملکـرد  و رشـد  کـاهش  با همراه فتوسنتز کاهش. یابد می کاهش فتوسنتز شدت

2004(.  
 هـاي  مکـان ( فنلـی  و بنزوئیک کربوکسیل اسیدي هاي عامل به مربوط H+ مواضع داراي که است طبیعی پلیمر یک اسیدهیومیک،   

 گیـاه  رشـد  بـر  مثبتـی  هـاي  اثـر  مسـتقیم  طور به تواند می اسیدهیومیک ).1386 ،مقدم محمدیانسردشتی و ( است) یکاتیون تبادل
 حجـم  اسـت،  تـر  برجسـته  ریشـه  روي بر آن اثر ولی شود، می تحریک اسیدهیومیک توسط گیاه ریشه و هوایی قسمت رشد. بگذارد
 بـا  فولویـک  اسـید  و هیومیـک  اسید ).1388 ،سبزاري و همکاران( گردد می ریشه سیستم بهتر اثربخشی باعث و داده افزایش را ریشه
 Liu and(دهنـد  مـی  افـزایش  را گیاهـان  در تولیـد  و خـاك  و بـاروري  شده عناصر جذب افزایش سبب ضروري عناصر کردن کالت

cooper, 2000(.  

 ولـی  اسـت  شـمالی  آمریکـاي  بـومی  کـه  ستا )Asteraceae( میناسانان تیره گیاهان از یکی) Echinacea purpurea(سرخارگل   
 و لثـه  هـاي  بیماري مارگزیدگی، درمان براي را گیاه این گذشته در. شود می کشت ایران همچنین و آسیا و اروپا نقاط اکثر در امروزه
یـاه داراي  هـا و ریشـه ایـن گ    بـرگ کـه   جـایی  آناز  Gladisheva, 1995).( نمودند می استفاده گلودرد و سرفه سرماخوردگی، دهان،

 برخـی  بـر  اسـیدهیومیک  و خشـکی  تـنش  تـاثیر  بررسـی  حاضر، پژوهش از هدف باشد، هاي ثانویه با ارزش دارویی باال می متابولیت
    .باشد میسرخارگل  براي برآورد عملکرد اندام هاي دارویی مورفولوژي صفات

    مواد و روش
 سـه  در هیومیـک  اسـید  تیمـار  چهار و خشکی تیمار چهار با دفیتصا بلوك طرح قالب در گلدانی آزمایش یک صورت به تحقیق این

بذر مورد نیاز بـراي   شد. انجام گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه در 1394-1393 سال در آزمایشی واحد چهار و تکرار
ی کشـت شـدند. پـس از گذشـت     ماه به منظور تهیه نشا در شاسـ اسفندانجام آزمایش از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید. در 

به گلدان منتقل شدند. تیمارهاي آبیاري مورد استفاده جهت اعمـال تـنش آبـی     ي سه تا چهار برگی در مرحله نشاها، حدود سه ماه
ــد از  درصــد 60شــرایط: D3 اي، مزرعــه ظرفیــت درصــد 80شــرایط: D2 اي، مزرعــه ظرفیــت درصــد 100 شــرایط: D1 عبــارت بودن

گـرم بـر    میلـی  صـفر : H1در چهـار سـطح   (عامل اصلی) و اسـیدهیومیک   اي مزرعه ظرفیت درصد 40 شرایط:  D4 و اي مزرعه ظرفیت
 گرم بر کیلوگرم یه عنـوان تیمـار فرعـی    میلی H4 :1000 وگرم بر کیلوگرم  میلی H3 :500 گرم بر کیلوگرم، میلی H2 :250 گرم، کیلو

تعداد  ، صفات مرفولوژي نظیر ارتفاع بوته، آزمایشدر پایان  لدهنده اعمال شد.ي گدر دو زمان بعد از انتقال نشا و ظهور ظهور ساقه
ها بیرون آورده، شسته گیري شد. همچنین ریشه گیاه را بعد از قطع قسمت هوایی از گلدان اندازه اندام هوایی خشک و برگ، وزن تر

 مـورد   SASآمـاري  برنامـه  از اسـتفاده  بـا  حاصـل  هاي هداد گیري شد. اندازهو عاري از خاك نموده و وزن تر و خشک و طول ریشه 
   .شدند مقایسه LSD روش به ها میانگین و گرفت قرار تحلیل و تجزیه
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    نتایج و بحث
 یخشـک  برهمکنش یداشت، ول داري یمعن اثر ییبر طول اندام هوا هیومیک اسیدو  یخشک تنش یانسوار یهبه جدول تجز باتوجه    
 یافـت  کـاهش  هـوایی  اندام طول خشکی تنش افزایش با داد نشان میانگین سهمقای جدول). 1(جدول شدندار  معنی هیومیکاسیدو 

 آمـد  بدسـت  یدهیومیکو شـاهد اسـ   یتـر بـر ل  گرم یلیم 1000 یماردر ت یببه ترت ییاندام هوا لطو کمترین و بیشترین). 2(جدول
و اثـر متقابـل آن بـا     یشـد و خشـک   دار یمعنـ  درصد یک کرد در سطح ییرتغ اسیدهیومیک اثر در فقط ریشه طول صفت). 2(جدول

 تعـداد  بـر  اسـیدهیومیک  و خشـکی  متقابل اثر و اسیدهیومیک و خشکی تنش اثر). 2(جدول نداشت داري معنی تاثیر هیومیک اسید
ـ   یتـنش خشـک   یشنشـان داد بـا افـزا    یـانگین م یسـه ). جدول مقا1جدول( داشت داري معنی اثر برگ و بوتـه کـاهش    رگتعـداد ب
ـ  تعـداد  بیشـترین  کـه  نحـوي  بـه  شـد  برگ تعداد اقزایش و بهبود باعث دیده تنش گیاهان در هیومیک اسید  1000 تیمـار  در گرب
  .شد حاصل شاهد تیمار در آن کمترین و برلیتر گرم میلی

 انـدام  و ریشـه  خشـک  و رتـ  وزن بـر  داري معنی اثر ها آن متقابل اثر و هیومیک اسید خشکی تنش داد نشان واریانس   تجزیه نتایج   
درصد ظرفیـت زراعـی و اسـیدهیومیک     80تر و خشک ریشه در تیمار خشکی  بیشترین وزن )1 جدول( داشت داري اثر معنی هوایی
. )3درصد ظرفیت زراعی و اسیدهیومیک شاهد بدست آمـد (جـدول    40گرم برکیلوگرم و کمترین آن در تیمار خشکی  میلی 1000
 یافـت  افـزایش  هوایی اندام و ریشه خشک و تر وزن زراعی ظرفیت درصد 80 سطح به خشکی افزایش با میانگین مقایسه به باتوجه

 ظرفیـت  درصـد  40 و 80 تیمارهـاي  در ترتیب به وزن کمترین و بیشترین که نحوي به یافت کاهش خشکی تنش افزایش با بعد به
 آزمـایش  این در داشت، مطابقت) 1393 ،همکاران و رسام( همکاران و رسام بانتایج آزمایش این نتایج). 2 جدول( آمد بدست زراعی

 بـا . داد نشـان  کـاهش  هـا  انـدام  ایـن  خشک وزن شدید و متوسط تنش در ولی یافت افزایش ریشه و هوایی اندام ساقه، خشک وزن
 1000 تیمـار  در ترتیـب  بـه  وزن  حـداقل  و حداکثر یافت، افزایش هوایی اندام و ریشه خشک و تر وزن اسیدهیومیک سطح افزایش

  ).2جدول( آمد بدست شاهد و کیلوگرم بر گرم میلی

   و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژي سرخارگل خشکی تنش تاثیر واریانس تجزیه  -)1( جدول
 درجه  تغییرات منابع

  آزادي
 اندام طول

 تعداد  ریشه طول  هوایی
 اندام تر وزن  ریشه تر وزن  برگ

  هوایی
 خشک وزن

  ریشه
 خشک وزن
  هوایی اندام

87/2  2  بلوك ns 43/54 ns 89/1 ns 1/4 ns 69/1 ns 336/0 ns 05/0 ns 
72/84  8/128  **  3  خشکی تنش  ns **13/33  **21/791  **25/70  **58/43  **14/3  
  26/3**  38/17**  75/22**  15/331**  36/21**  7/614**  24/11**  3  هیومیک اسید
2/3  9  هیومیک ×خشکی ns 68/41 ns **92/23 **  10/66  63/4 ns **59/5  **39/0  

  41/0 34/0  46/2 16/5 03/2  41/31  27/2  30  خطا
 09/12  09/7  47/6 48/5 19/13  84/14  86/5  - آزادي درجه

  داريمعنی عدم و درصد 1 و 5  سطح در دار معنی ترتیب به:  ns و** ،*

  سرخارگل یات مورفولوژيمقایسه میانگین تاثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر  خصوص  -)2(لجدو

  تیمار
 

طول اندام 
 هوایی

)cm(  
  طول ریشه

(cm)  
  ریشه تر وزن  تعداد برگ

(g) 

تر اندام  وزن
 هوایی
(g) 

 خشک وزن
  ریشه
(g) 

خشک  وزن
  اندام هوایی

(g) 
  )زراعی ظرفیت درصد( خشکی تنش

D1 a19/28  b58/34  a75/11  b79/43  b79/24  b72/8  a65/5  
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D2 a19/28  ab  16/37  a41/12  51a a93/26  a64/10  a77/5  

D3 b3/25  41a b33/10  c52/39  b04/24  c57/7  b19/5  
D4 c16/25  ab45/38  c66/8  d55/31  c01/21  d13/6  c65/4  

  )کیلوگرم بر گرم میلی( هیومیک اسید

H1 
 

b16/25  b66/35  b33/9  d94/35  c69/22  c2/7  b5  

H2 b47/25  a16/48  b10  c51/38   cb69/23  c47/7  b87/4  

H3 b14/25  b83/31  a75/10  b57/43  ab  82/24  b56/8  b38/5  
H4 a17/27  b33/35  a03/12  a73/47  a78/25  a83/9  a02/6  

 معنادار داري معنی تفاوت داراي درصد  5 احتمال سط در LSD  آزمون براساس ستون هر در مشابه حروف داراي هاي میانگین
  .نیستند

  سرخارگل مورفولوژي خصوصبات بر اسیدهیومیک و خشکی متقابل راتاث میانگین مقابسه  -)3( جدول
  فنل ریشه  وزن خشک ریشه  وزن تر ریشه  تعداد برگ  تیمار

D1H1 66/15 a 83/30 hi 07/8 efghi 54/124 ijkl 
D1H2 66/13 abc 9/40 efghi 12/8 defgh 13/140 ghijkl 
D1H3 33/10 ef 66/49 b 78/9 b 18/147 ghijk 
D1H4 33/7 j 36/44 defg 9/8 bcde 87/157 ghi 
D2H1 66/15 a 78/44 de 84/8 b-f 17/136 hijkl 
D2H2 66/15 a 18/45 cd 26/9 bc 74/157 ghij 
D2H3 

 
33/10 efg 4/49 b 5/9 b 44/168 def 

D2H4 8ghij 62/64 a 97/14 a 23/165 efg 
D3H1 33/9 fghi 30l 1/6 k 44/209 bc 
D3H2 33/9 fghij 83/35 j 45/6 k 05/197 cd 
D3H3 66/10 ef 41/44 def 76/8 cdefg 77/162 gh 
D3H4 12bcde 85/47 bc 96/8 bcd 30/206 c 
D4H1 66/7 hij 14/29 l 73/5 k 53/253 a 
D4H2 33/8 fghij 15/32 jk 06/6 k 23/256 a 
D4H3 66/8 fghij 83/30 kl 21/6 k 05/196 cde 
D4H4 10efgh 08/34 j 51/6 fghijk 16/245 ab 

 دار معنی داري معنی تفاوت داراي درصد 5 احتمال سطح در LSD  آزمون براساس ستون ره در مشابه حروف داراي هاي میانگین
 H4 و H1، H2، H3 و زراعی ظرفیت درصد 40. 60 ،80 ،100 سطح در خشکی با است برابر ترتیب به D4 و D1 ، D2، D3.نیستند

  گرم کیلو بر گرم میلی 1000 و 500 ،250 ،0 سطح در هیومیک اسید
  

  گیري نتیجه
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توان این گونه نتیجه گرفت که گیاه سرخارگل تا حدي به تنش خشکی مقاوم است و نیز تنش خشکی باعث کاهش  بنابراین می   
  تواند تا حدي باعث بهبود اثرات منفی آن شود.  شود و تیمار اسیدهیومیک می این گیاه می  عملکرد

  
  

  فهرست منابع
اثر اسید هیومیـک بـر رشـد ریشـه و بخـش هـوایی ارقـام سـایونز و سـبالن گنـدم            .)1388( زواري، س.، خزاعی، ح. و کافی، م.سب .1

(Triticum aestivum) ،(علوم و صنایع کشاورزي) 87-94: 23مجله آب و خاك. 

. تعیین ظرفیـت تبـادلی کـاتیونی هیومیـک اسـید اسـتخراج شـده از خـاك جنگلـی          )1386( .سردشتی، ع. و محمدیان مقدم، س .2
به روش ناپیوسته ظرفی در محیط آبی. نشر شیمی و مهندسـی شـیمی    +Ni2و  +Pb2+  ،cd2بت به یون هاينهارخوران گرگان، نس
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Effect of Drought Stress and Humic Aacid on some Morphology Characteristics of Purple 
Coneflower (Echinacea purpurea L.) 

Abstract  

In order to investigate effect of drought stress and Humic acid on some morphology Characteristics of 
purple Coneflower (Echinacea purpurea) an experiment was conducted in laboratory of Horticultural 
sciences of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR) in block 
completely randomized design in three replications with four level of drought (100, 80, 60 and 40 percent 
field capacity) and Humic acid (0, 250, 500 and 1000 mg.-l). Results showed that, drought stress have 
been significant in total mentioned traits just length root. Humic acid increase morphology Characteristics 
too. Influence reciprocal humic acid and drought stress were significant on leave number, fresh weight 
root and dried weight root and air members.        

Keywords: Drought stress, Echinacea purpurea, Humic acid, Yield 
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