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، رشدی هایویژگی بر آسپارتیک و اسید گلوتامیک اسید پاشی اوره،محلولتأثیر 

 (Agastache foeniculum)  و بیوشیمیایی گیاه آگاستاکه فیزیولوژیکی
 

 3، عباس صمدی2، عباس حسنی1رحیمه جهانی

 

 (27/11/1395تاریخ پذیرش:         15/08/1395)تاریخ دریافت: 

 

 هچکید

 اسانس باشد.می (Lamiaceae) و متعلق به خانواده نعناع ، معطرهگیاهی علفی، چندسال  (Agastache foeniculum)آگاستاکه

تحقیق حاضر  .گیردمیقرار استفاده  مورد داروسازی و در صنایع غذاییدارای خواص ضدقارچی و ضدباکتریایی بوده و این گیاه 

یک صورت به ،لوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آگاستاکهفیزیورفووآمینه بر خصوصیات م اسیدهای ی اوره وپاشبرگمنظور بررسی به

 هایدر غلظتپاشی اوره )محلولتکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل  4آزمایش گلدانی در قالب طرح کامالً تصادفی با 

 هایدر غلظت) گلوتامیکاسیدگرم در لیتر(، میلی 300و  200، 100های در غلظت) اسیدآسپارتیک  ،گرم در لیتر( 2و  1، 5/0

 اوره و اسیدهای آمینه برگی کاربردنتایج نشان داد که  بودند. (پاشیبدون محلول) شاهدگرم در لیتر( و میلی 300و  200، 100

تعداد و سطح برگ، قطر بیشترین و کمترین ارتفاع بوته،  .ندداشتو بیوشیمیایی فیزیولوژیکی  ،داری بر صفات رشدیتأثیر معنی

پاشی اوره و اسیدهای آمینه محلول دست آمد.هگرم در لیتر اوره و شاهد ب 2ترتیب در تیمار ساقه و وزن خشک برگ و ساقه به

ها را در مقایسه با شاهد و نیتروژن برگ پروتئین کلپرولین، قندهای محلول کل، های فتوسنتزی، محتوی دانهمقادیر رنگ

 ، محتوی نیتروژن و کلروفیلپرولین ،های محلول کلمقادیر پروتئین کل، قندآمینه با افزایش غلظت اسیدهای  افزایش داد.

در  تأثیرشترین یاگرچه در مورد اکثر صفات مورد مطالعه، ب های این تحقیق نشان داد کهدر مجموع یافتهافزایش یافت. ها برگ

-توانند بههای رشدی و فیزیولوژیکی میواسطه بهبود ویژگیبهنیز اسیدهای آمینه  گرم در لیتر اوره مشاهده گردید اما 2تیمار 

 در تغذیه گیاهان مورد استفاده قرار گیرند.عنوان منابع جدید نیتروژن 
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  مقدمه

 ،گیاهی علفی  (Agastache foeniculum)گاستاکهآ

 (Lamiaceae)خانواده نعناع  متعلق به، چندساله

(Omidbaigi & Mahmoodi, 2010)  بومی ایاالت  و

 ;Charles et al., 1991)باشدمتحده و کانادا می

Mallavarapu et al., 2004)  . آگاستاکه در شمال و جنوب

شود. عطر و بوی اسانس اروپا و ناحیه مدیترانه کشت می

شبیه  شودمیها سنتز ها و گلکه اساساً در برگاین گیاه 

ن این گیاه یآذو گل هابرگ. باشداسانس گیاه آنیسون می

صورت ها، ساالدها، دسرها و بهها، شیرینیکیکتهیه در 

ها در همچنین برگ .گیرددم کرده مورد استفاده قرار می

های قلبی، درد قفسه سینه، القای عرق درمان ناراحتی

 کاربرد داردبرای کاهش تب و ضماد بر روی محل درد 

(Mallavarapu et al., 2004) .در موجود مؤثره ادوم 

-می ساخته ژنتیکی هدایت تحتاگرچه  گیاهان دارویی

و شرایط کشت و  رویش محل عوامل اقلیمی ولی شوند

این  کیفیت و کمیت در سزاییهب تأثیرها نیز پرورش آن

  .دارند مواد

-نه تنها نقش عمده عناصر غذایی مناسب و صحیح کاربرد

 در دارند، بلکهگیاهان دارویی ای در افزایش عملکرد 

 دهستن مؤثر نیز هاآن مؤثره مواد کیفیت و کمیت

(Omidbaigi, 2014). همترین م جزو یترکیبات نیتروژن

ویشی و زایشی رشد ر که در دنباشعناصر غذایی می

باعث تغییراتی در  طبعا گذارند وتأثیر می گیاهان دارویی

کمیت و کیفیت  در نتیجه شوند وعملکرد محصول می

 Ameri et) دهندقرار می تأثیرمواد موثره آنها را نیز تحت 

al., 2007). برای ضروری غذایی عنصر رینتمهم نیتروژن 

 کربن، نظیر عناصری با و گرددمی محسوب گیاهان

 در و شده ترکیب گوگرد حتی و هیدروژن اکسیژن،

-پروتئین نظیر دارزشمن بسیار های موادمولکول ساختمان

 هاسیتوکروم و نوکلئیک اسیدهای ها،کوآنزیم ها،، آنزیمها

 بر عالوه نیتروژن (Salisbury & Ross 1992). دارد نقش

 مولکول الزم جزء ،اهنپروتئی تشکیل در نقش یایفا

اخیراً تمایل به استفاده از ترکیبات  .باشدمی هم کلروفیل

عنوان بهطبیعی یا ارگانیک از جمله اسیدهای آمینه 

های رشدی رو به افزایش است. اسیدهای تنظیم کننده

ها واحد سازنده پروتئین و نیتروژنه آمینه از ترکیبات آلی

ها در ریبوزوم از پلیمریزه شدن باشند. ساخت پروتئینمی

در بیوسنتز آنها نین گیرد. همچاسیدهای آمینه صورت می

ها، ، آلکالوئیدهاها، ویتامینمانند رنگیزه سایر ترکیبات آلی

پورین و  ها، بازهایترپنوئیدها، کوآنزیمها، آنزیم

.  (Kamar & Omar, 1987)پیریمیدین نقش دارند

توانند به دهد که اسیدهای آمینه میمطالعات نشان می

صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد و نمو گیاهان را تحت 

در  اسیدگلوتامیک و اسیدآسپارتیک .قرار دهندتأثیر 

انتقال و ذخیره نیتروژن و اساساً در گرده افشانی و میوه 

در سنتز اکسین هم  اسیدگلوتامیکبندی اهمیت دارند. 

پیش  اسیدگلوتامیک . (Taiz & Zaiger, 2006)نقش دارد

 Szabados)د باشساز مشترک برای کلروفیل و پرولین می

& Savoure, 2009).  و همکاران الدین جمال(Gamal El-

Din et al., 1997)   دریافتند که تیمار گیاهCymbopogon 

 citrates   آالنین و اورنیتین فنیل گرم در لیترمیلی 100با

طور قابل در مقایسه با شاهد بهرا ها محتوای کربوهیدرات

با  ریحانگیاه پاشی برگی محلول .دهدمیتوجهی افزایش 

لیزین، اورنیتین و تریپتوفان سبب افزایش  آمینه اسیدهای

 & Talaat)رشد رویشی و ترکیبات شیمیایی شده است

Youssef, 2002)  .و  100، 50های با غلظت پاشیمحلول

ی اورنیتین، پرولین و اهگرم در لیتر اسیدآمینهمیلی 150

 (.Matricaria chamomila L)گیاه بابونه  درآالنین فنیل

داری بر افزایش ارتفاع گیاه، تعداد ساقه، تعداد معنی تأثیر

 خشک گیاه و افزایش عملکرد گل در هر گیاه، وزن تر و

تیمار  .(Karima et al., 2005)رویشی گیاه داشته است 

با فرآوردهای  (.Matricaria recutita L)ه بابونه گیا

، 125 هایهای مختلف در غلظتتجاری شامل اسید آمینه

طور قابل توجهی ارتفاع به گرم در لیترمیلی 370و  250

ل، پرولین، فن ، میزانaها، مقدار کلروفیلگیاه، تعداد شاخه

باالترین  و و کاروتن را افزایش داد bناچیز کلروفیل مقداربه

-میلی 370در تیمار   bو aکاروتن، مقادیر کلروفیل  میزان

منظور به .(Omer et al., 2013)گرم در لیتر حاصل شد 

 نیتروژنهای مختلف مصرف بررسی تأثیر مقادیر و روش

 های کمی و کیفی گیاه مرزهبر تعدادی از ویژگی

(Satureja hortensis L.)،   خاکی آزمایشی شامل کاربرد

کیلوگرم  150و  100، 50سطح صفر،  4در  نیتروژن

 4پاشی در در هکتار و همچنین بصورت محلول نیتروژن

خالص صورت  نیتروژندرصد  5/7و  6، 5/4سطح صفر، 

 100 کاربرد که شد مشخص آزمایش این گرفت. در

 خاکی مصرف صورتبه هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم

 پاشی،لمحلو صورتبه خالص نیتروژن درصد 5/4بههمراه 
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 تولید گلدار را سرشاخه و بذر بیولوژیک، عملکرد بیشترین

 نیتروژن مصرف افزایش با که است حالی در این نمود.

 که طوریبه یافت، اسانس گیاه مرزه کاهش درصد

 محلول درصد 6 کاربرد به مربوط اسانس درصد بیشترین

 بود خاکی مصرف صورتبه کود کاربرد عدم و مصرفی

(Alizadeh Sahzabi et al., 2007). با  پاشیثیر محلولأت

گرم  2و  75/1، 5/1، 25/1 ،1) های متفاوت اورهغلظت

 Cymbopogan)برای هر گیاه( در گیاه علف لیمو 

flexuosus L.) ه قرار گرفته و مشخص گردید عمورد مطال

گرم اوره  2که بیشترین ارتفاع و عملکرد مربوط به تیمار 

در حالی که بیشترین محتوی اسانس و سطح  ،باشدمی

حاصل شده م اوره برای هر گیاه گر 5/1برگ با تیمار 

هدف از این تحقیق   (Singh & Singh, 2014).است

 گلوتامیکو  آسپارتیکاوره و اسیدهای آمینه  تأثیرمطالعه 

 ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییبر برخی از پارامترهای رشدی

 د. بوگیاه آگاستاکه 

 

 هامواد و روش

هوای آزاد و در  ،آزمایش گلدانییک صورت این تحقیق به 

باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه علوم گروه در 

، هت بررسی وضعیت خاک مورد استفادهاجرا گردید. ج

ی خاک نتایج حاصل از تجزیه و تتجزیه خاک صورت گرف

-هدر این آزمایش ب نمایش داده شده است. 1در جدول 

به ازای گرم میلی 6/43انمیز ،خاکدر دلیل کمبود فسفر 

 هر گلدان سوپر فسفات به خاک خاک، کود کیلوگرم هر

-سازی خاک، بذرها در داخل گلدانبعد از آماده .اضافه شد

ها کاشته شده و پس از سبزشدن در طی چندین مرحله 

-بوته نگه 7تنک گردیدند و در نهایت در داخل هر گلدان 

 10صورت طرح کامالً تصادفی با آزمایش به داری گردید.

 4هر واحد آزمایشی شامل  تکرار اجرا گردید. 4تیمار و 

گلدان بود.  160از گلدان و در مجموع آزمایش متشکل 

 پاشیمحلولمورد استفاده شامل شاهد ) تیمارهای کودی

 2و  1، 5/0)اوره در سه سطح پاشی محلول ،با آب مقطر(

 و میکاسیدگلوتاپاشی محلولو  (گرم در لیتر

  300و  200، 100)در سه سطح هرکدام تیک آسپاراسید

پاشی گیاهان د. اولین مرحله محلولندبو (گرم در لیترمیلی

های بعدی پاشیمحلولو انجام شد برگی  6تا  4در مرحله 

صفات مورد بار( تکرار گردید.  4روز یک بار )جمعاً  20هر

در و بیوشیمیایی ، فیزیولوژیکی نظر شامل صفات رویشی

-مورد اندازهها( بوته)مرحله به گل رفتن  پایان آزمایش

 قرار گرفتند. گیری

 رشدی گیاه صفات

به تصادف  بوته 5از هر واحد آزمایشی برای این منظور 

سپس ارتفاع گیاه )توسط خط کش(،  ه وانتخاب گردید

و  قطر ساقه )توسط کولیس دیجیتالی( و وزن خشک برگ

گرم(  001/0)ترازوی دیجیتالی با دقت اندازه گیری  ساقه

ی سطح برگ مدل ها )توسط دستگاه اندازهو سطح برگ

AM200 ) برای اندازه گیری وزن خشک، شداندازه گیری .

درجه  70ساعت در آون  48مدت های رویشی بهقسمت

 داری شدند.نگه سلسیوس

 
  های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفادهاز ویژگیبرخی  -1جدول 

Table 1. Some physical and chemical characteristics of the used soil 

 بافت خاک

Soil Texture 

 شن

Sand 

 رس

Clay 

 سیلت

Silt 

 کربن آلی

Organic 

Carbon 

SP 

کربنات 

 کلسیم
Calcium 

carbonate 

 بیکربنات

Bicarbonate 

نیتروژن 

 کل

Total 

Nitrogen 

P K pH EC 

 % 1-meq l 1-mg kg  1-dS m 

 لومی شنی
Sandy loam 

60 20 20 0.28 25 14.63 4 0.48 0.85 232.84 8.31 0.56 

 

 

 بیوشیمیایی  های فیزیولوژیکی وویژگی

  کلروفیل و کاروتنوئید

 به روشهای فتوسنتزی گیری رنگدانهاستخراج و اندازه

برای این انجام گرفت.  (Lichtenthaler, 1987) تنتالرچلی

لیتر میلی 5 با گرم از ماده تر گیاهی 1/0مقدار منظور 

شد. و له سابیده هاون چینی داخل در درصد  100استون 

دور در  2500)در دستگاه سانتریفیوژ  عصاره حاصل شده

دقیقه قرار داده شد. پس از سانتریفیوژ  10مدت به (دقیقه
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را برداشته و با دستگاه اسپکتروفتومتر، میزان  یمحلول روی

نانومتر  470و  663، 646های جذب آن در طول موج

و کل و  a ،bئت گردید و نهایتاٌ غلظت کلروفیل اقر

گرم در گرم وزن تر نمونه( با کاروتنوئید )بر حسب میلی

 ابط زیر محاسبه شد.استفاده از رو

(1) (663OD 1/5) _ (664OD 21/21کلروفیل =)b 

(2) (664OD 79/2)  _(663OD 25/12 کلروفیل =)a 

 = کلروفیل کل aکلروفیل  + bکلروفیل  (3)

(4) 8/1)  _( 470OD 1000کاروتنوئید =) 

 a )کلروفیل _  (b  02/85/ )کلروفیل 198

 پروتئین کل

گرم میلی 100 ،پروتئین محلولبرای تعیین میزان 

درصد  95لیتر اتانول میلی 50را با  1کومایسی بریلیانت بلو

لیتر اسید میلی 100اضافه نمودن  ازپس و  ،حل نموده

لیتر رسانیده و از کاغذ  1درصد به حجم  85فسفریک 

برای تهیه محلول استاندارد از  .صافی عبور داده شد

استفاده شد. جهت تهیه  2(BSA)آلبومین سرم گاوی 

لیتر بافر تریس میلی 5گرم بافت برگ با  5/0 ،عصاره برگی

سپس در دستگاه سانتریفیوژ با  در هاون کوبیده شد.

دقیقه قرار داده  15مدت دور در دقیقه به 10000سرعت 

لیتر از میلی 5/2 ابتدا های آزمایششد. در داخل لوله

میکرولیتر عصاره برگی از هر  100کومایسی بلو و سپس 

ها با نهایت میزان جذب نمونهنمونه اضافه شد و در 

نانومتر قرائت  595در طول موج  وفتومترردستگاه اسپکت

 . (Bradford, 1976) گردید

  محلول کل هایپرولین و قند

با الکل اتیلیک  تازه گرم از برگ 5/0، ابتدا برای این منظور

و  کوبیدهدر داخل هاون چینی دقیقه  3مدتدرصد به 95

تفاله باقی مانده و برداشته را سپس محلول رویی  .شدله 

دست آمده هو عصاره ب شستشو گردیددرصد  70با الکل 

مدت به) کردن فیوژیبعد از سانتر .روی قبلی ریخته شد

و  برداشته ( فاز مایع رویی راrpm3500دقیقه با دور  10

ها در داخل گیریدست آمده تا زمان اندازههعصاره ب

 .(Irigoyen et al., 1992) داری گردیدیخچال نگه

                                                           
1- Comassie Brilliant Blue 

2- Bovine serum albumin 

تهیه  لیتر از عصاره الکلیمیلی 1 گیری پرولین،اندازه برای

-میلی 5سپس  ،لیتر آب مقطر رقیق شدهمیلی 10با  شده

پس  لیتر معرف نین هیدرین به محلول حاصل اضافه شد.

گالسیال استیک لیتر اسید میلی 5 ،از افزودن نین هیدرین

و درون حمام  شد مخلوط حاصل به هم زدهو به آن اضافه 

-دقیقه نگه 45مدت بهگراد( درجه سانتی 100)آب جوش 

و  جوشاز حمام آب ها نمونه. بعد از درآوردن گردیدداری 

ها نمونهلیتر بنزن به هر کدام از میلی 10ها، آن سرد شدن

شدت تکان داده شد تا پرولین وارد فاز بنزن اضافه و به

ها نمونهمیزان جذب دقیقه سکون  30بعد از  نهایتاً .شود

نانومتر قرائت  515فتومتر در طول موج تروبا دستگاه اسپک

 .(Paquin & Lechasseur, 1979)د گردی

لیتر میلی 1/0 ،نیز قندهای محلول کلگیری جهت اندازه 

لیتر آنترون تازه تهیه میلی 3عصاره الکلی را برداشته و از 

 10مدت های آزمایش را بهبه آن افزوده شد. لوله  شده

قرار داده تا ماده رنگی  جوشدرون حمام آب  هدقیق

ها میزان جذب آنها بعد از خنک شدن نمونه .تشکیل شود

قرائت  با دستگاه اسپکتروفتومتر نانومتر 625در طول موج 

 .(Irigoyen et al., 1992)گردید 

 نیتروژن

گرم از برگ خشک شده را 3/0 ،گیری نیتروژنبرای اندازه

مخلوط اسید )اسید  میلی لیتر 3/2ه آن وزن کرده و ب

بعد  .سیلیک و آب مقطر( اضافه شدیید سالسولفوریک، اس

از یک شبانه روز در روی هیتر عمل هضم با آب اکسیژنه 

-عصاره حاصل بهمیزان نیتروژن سپس  .صورت گرفت

  .(Page, 1982) وسیله دستگاه تقطیر مشخص گردید

  هاداده یآمار هیتجز

 2/9 نسخه  SASاز نرم افزار آماری هایبرای انجام تجزیه

گیری شده های صفات اندازهمیانگین . مقایسهاستفاده شد

)در سطح ای دانکن با استفاده از آزمون چند دامنهنیز 

 انجام گرفت. ( درصد 5احتمال 

 

  و بحث نتایج
 صفات رویشی

پاشی اوره و ، محلول2نتایج تجزیه واریانس جدول براساس

 1داری )در سطح احتمال اسیدهای آمینه تأثیر معنی

گیری داشته درصد( بر کلیه صفات رشدی مورد اندازه

 است.
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 هارتفاع بوت

 75/31و 25/46 ترتیببیشترین و کمترین ارتفاع گیاهان به 

گرم در لیتر اوره و تیمار  2ترتیب در تیمار به ،مترسانتی

و تفاوت تیمار شاهد با سایر تیمارها از  شاهد مشاهده گردید

داری بین اختالف معنیدار بود. همچنین این نظر معنی

های نیز بین غلظتو  یکاسیدآسپارتهای مختلف غلظت

  (.3)جدول  مشاهده نگردید میکگلوتامختلف اسید

 قطر ساقه

پاشی محلول ،3ها جدول نتایج مقایسه میانگین براساس 

دار قطر ساقه اوره و اسیدهای آمینه باعث افزایش معنی

بیشترین و کمترین طوری که به ،نسبت به تیمار شاهد شد

ترتیب در ( بهمترسانتی 32/0 و 4/0ب ترتیقطر ساقه )به

با ده گردید. تیمار شاهد مشاهگرم در لیتر اوره و  2 تیمار

ها قطر ساقه نیز افزایش یافت پاشیافزایش غلظت محلول

گرم در لیتر و  5/0تیمار اوره بین  که البته اختالف

 وتیک پاشی با اسیدآمینه آسپارتیمارهای محلول

  .(3)جدول  دار نبودمعنی میکگلوتا

 تعداد برگ

ها برگ پاشی باعث افزایش تعداداگرچه انجام محلول

پاشی گردید اما اختالف بین تیمار شاهد و تیمار محلول

بیشترین و کمترین تعداد دار نبود. اسید آسپارتیک معنی

ترتیب در تیمار محلول ( به12و  5/15 ترتیببرگ )به

 ه گردید.گرم در لیتر اوره و تیمار شاهد مشاهد 2پاشی با 

 و البته افزایش یافت هابا افزایش غلظت اوره تعداد برگ

 گرم در لیترمیلی 100 تیمار با هگرم در لیتر اور 2تیمار 

 نداشتاز این نظر داری اختالف معنی یکآسپارت اسید

  .(3)جدول 

 سطح برگ

، بیشترین مقدار 3جدول ها مقایسه میانگیننتایج  طبق 

-محلولدر تیمار متر مربع( سانتی 78/173)سطح برگ 

-مشاهده گردید که تفاوت معنیاوره  گرم در لیتر 2 پاشی

کمترین مقدار گرم در لیتر اوره نداشت.  1داری با غلظت 

شاهد  متر مربع( نیز در تیمارسانتی 7/122سطح برگ  )

گرم در لیتر میلی 300و  200های که با غلظت شد حاصل

گرم در لیتر اسیدگلوتامیک میلی 100اسیدآسپارتیک و 

  نداشت.داری معنیاختالف 

 وزن خشک برگ

پاشی ، محلول3ها جدول براساس نتایج مقایسه میانگین

دار وزن خشک اوره و اسیدهای آمینه باعث افزایش معنی

میزان وزن  بیشترینها در مقایسه با شاهد گردید. برگ

گرم  2پاشی با در تیمار محلول ،گرم 327/1ها خشک برگ

در تیمار  ،گرم65/0مقدار آن )در لیتر اوره و کمترین 

اختالف بین سطوح همچنین شاهد مشاهده گردید. 

از این گرم در لیتر  5/0و اوره اسید آمینه هر دو مختلف 

  .دار نبودنظر معنی

 وزن خشک ساقه

ین یشترب ،3 جدول هامقایسه میانگینبر اساس نتایج 

-در تیمار محلول ،گرم 039/1 ساقه میزان وزن خشک

کمترین وزن خشک ساقه و گرم در لیتر اوره  2ا پاشی ب

اختالف که  شاهد مشاهده گردید در تیمارنیز  ،گرم436/0

در بین همچنین . بوددار معنیبا سایر تیمارها  هاآن

و  100های گلوتامیک، غلظتهای مختلف اسیدغلظت

های غلظتنیز و  تیکآسپارگرم در لیتر اسیدمیلی 200

از نظر وزن خشک ساقه تفاوت گرم در لیتر اوره  1و  5/0

 وجود نداشت.داری معنی

کاربرد منابع مختلف  دهد،نشان میطور که نتایج همان

نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی گیاه آگاستاکه شده 

گرم در لیتر اوره  2تیمار از نظر پارامترهای رشدی . است

 در نیتروژن نقش آن علت که ت،بیشترین مقدار را داش

-می رشد دوره طول افزایش و خشک ماده تولید افزایش

 های محققانی مانندبا یافته نتایج این پژوهش باشد.

 Atropa) شابیزک گیاه در  (Salonen, 1980) سالونن

belladonna) ،  همکارانو مورسی  (Moursy et al., 

طلعت و  ،(Datura stramonium)تاتوره گیاه  در (1988

 ریحان گیاهدر  (Talaat & Youssef, 2002)  یوسف
سایر صفات رویشی و  بوته ارتفاع افزایش .مطابقت دارد

حاوی  کود مصرف با که است توجیهقابل  گونهینا

 و داشته دسترسی غذایی عناصر به آسانتر گیاه ،نیتروژن

 ریشه حجم که ندارد نیازی بنابراین یابد.یم استقرار بهتر

 توسعه برای یبیشتر انرژی نتیجه در و دهد افزایش را

 .(Meawad et al., 1984) کندمی صرف هوایی هایبخش

 و تعداد هابرگ سطح رویشی، رشد نیتروژن، مصرف با

-یم افزایش باعث این و یابدمی افزایش فرعی هایشاخه

 نتیجه درو یافته  افزایش گیاه در کربن گیری سطح شود

د یاب عملکرد افزایش و شده ساخته غذایی مواد میزان

(Guler et al., 2006). والر و ناواکی (Waller & 
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Nowacki, 1978) کنندگی منقش تنظی ،اندبیان داشته

صورت غیرمستقیم از طریق تواند بهاسیدهای آمینه می

عنوان تمامی آمینوها به ها باشد.تأثیر در بیوسنتز جیبرلین

منبع اسیدهای آمینه ممکن است نقش مهمی در 

متابولیسم گیاهی و تجمع پروتئین داشته باشند که این 

-سبب افزایش وزن تر و خشک گیاه می نوبه خودامر به 

آسپارتیک   Lگلوتامیک و L .(Shehata et al., 2011)شود 

. را دارندبه سایر اسیدهای آمینه قابلیت تبدیل اسید 

ها و ساز یا فعال کننده فیتوهورمونآمینه پیشاسیدهای 

چندین مسیر  .(Gross, 1991)مواد رشدی هستند 

 که جایگزین در بیوسنتز اکسین در گیاهان وجود دارد

سبب تحریک  وشود همه با اسیدهای آمینه شروع می

رسد نظر میبه .(Phillips, 1971)شود رشد گیاهان می

متابولیسمی  فرآیندهایمصرف نیتروژن با نقشی که در 

-می های رویشیفتوسنتز دارد، منجر به افزایش ویژگی

 وای دارد شود. البته باید اشاره نمود که این افزایش آستانه

های رویشی بیشتر از این مقدار منجر به کاهش ویژگی

 . (Mardaninejad et al., 2005) شودمی

 

 پاشی اوره و اسیدهای آمینه بر صفات رویشی گیاه آگاستاکهأثیر محلولتتجزیه واریانس  -2ولجد
 Table 2. Analysis of variance for the foliar application effect of urea and amino acids on growth parameters of 

Agastache foeniculum  

 تغییرات منابع

(Sources of variation) 

آزادی درجه  
df 

 MS میانگین مربعات

 وزن خشک ساقه
Dry weight of 

shoot 

 وزن خشک برگ
Dry weight of 

leaf 

 سطح برگ

Leaf area 

 تعداد برگ
Leaf 

number 

 قطر ساقه
Stem 

diameter 

هارتفاع بوت  

Plant 

height 
 **10 0.098** 0.12** 89010.2** 4.17** 0.95** 44.2 (Treatment) تیمار

 30 0.003 0.004 10798.35 0.86 0.01 2.58 (Error) آزمایشی خطای

 )%( ضریب تغییرات
(Coefficient of Variation) (%) 

 9.36 7.67 7.14 6.8 3.5 3.99 

 **Significant at 1% level :                                                                                                                               %1دار در سطح احتمال معنی: **

 پاشی اوره و اسیدهای آمینه بر صفات رویشی گیاه آگاستاکهتأثیر محلول -3جدول
 Table 3. Effect of foliar application of urea and amino acids on growth parameters of Agastache foeniculum  

 درصد ندارند. 5داری در سطح احتمال معنی اختالف دانکن ایچنددامنه آزمون براساس مشترک در هر ستون، حروف دارای هایمیانگین 

Means with similar letter(s) in each column are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range test. 

 

 ییبیوشیمیافیزیولوژیکی و صفات 

 های فتوسنتزیرنگیزه

پاشی اوره و براساس نتایج تجزیه واریانس، محلول

 1اسیدهای آمینه تأثیر معنی داری )در سطح احتمال 

 Parameter  صفت

 

 Treatment تیمار

 ارتفاع بوته

Plant height 

(cm) 

 قطر ساقه
Stem diameter 

(cm) 

 تعداد برگ

Number 

of leaf 

 سطح برگ

 Leaf area

)2(cm 

 وزن خشک برگ

Dry weight of 

leaf (g) 

 وزن خشک ساقه

Dry weight of 

shoot (g) 

 Control  d31.75 0.32d 12d 122.7f 0.652d 0.436d شاهد

 اوره

)1-(g l Urea 

 0.5 40.25bc c0.34 c13.5 146.9bcde 0.893bc 0.61bc 

1 bc40.25 0.38b bc13.75 159ab 0.924b 0.638bc 

2 a46.25 4a 15.5a 173.8a 1.327a 1.039a 

 اسیدآسپارتیک

Aspartic acid 

)1-(mg l 

100 bc41.25 0.36bc 15ab 153.52bc 0.85bc 0.619bc 

200 b42.5 0.37bc 13.5c 130.9ef 0.8c 0.593bc 

300 bc39.9 0.37bc 13.75bc 134.7def 0.81bc 0.662b 

 اسیدگلوتامیک

Glutamic acid 

)1-(mg l 

100 c38.5 0.36bc 12.75cd 137.2cdef 0.837bc 0.551c 

200 bc40.125 0.35c 13cd 143.4bcde 0.827bc 0.547c 

300 c39.75 0.35c 13.25cd 150.9bcd 0.89bc 0.61bc 
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های فتوسنتزی )کلروفیل و درصد( بر مقدار رنگیزه

 (.4)جدول ه استداشت آگاستاکهکاروتنوئید( گیاه 

 aکلروفیل 

اوره و اسیدهای آمینه باعث افزایش  پاشیانجام محلول

بیشترین و کمترین طوری که گردید، به aمیزان کلروفیل 

گرم در میلی 447/0و  06/1ترتیب )به  aمیزان کلروفیل

-میلی 300پاشی با تیمار محلولترتیب در وزن تر( بهگرم 

گلوتامیک و شاهد مشاهده گردید. مقدار اسیدگرم در لیتر 

گلوتامیک اسیدگرم در لیتر میلی 300در تیمار  a کلروفیل

 2 گلوتامیک وگرم در لیتر اسیدمیلی 200با تیمارهای 

داری نداشت. در خصوص گرم در لیتر اوره اختالف معنی

لوتامیک مشاهده گردید که با پاشی اسید آمینه گمحلول

افزایش  aاسیدآمینه، مقدار کلروفیل  این افزایش غلظت

سپارتیک چنین روندی آیافت. اما در مورد اسیدآمینه 

 .(5)جدول  مشاهده نگردیدبطور مشخص 

 آگاستاکهپاشی اوره و اسیدهای آمینه بر صفات رویشی گیاه تأثیر محلول -3جدول
 Table 3. Effect of foliar application of urea and amino acids on growth parameters of Agastache foeniculum  

 ندارند.درصد  5در سطح احتمال  داریمعنی اختالف دانکن ایچنددامنه آزمون براساس در هر ستون، مشترک حروف دارای هایمیانگین 

Means with similar letter(s) in each column are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range test.  

 

  b کلروفیل

پاشی اوره و در تیمارهای محلول bمیزان کلروفیل 

شتر از تیمار شاهد یداری بمعنیطور اسیدهای آمینه به

ب ترتی)به bکمترین میزان کلروفیل بیشترین وبود. 

ترتیب در وزن تر( بهگرم در گرم میلی236/0و 625/0

گرم در لیتر اوره و شاهد مشاهده  2 پاشیتیمار محلول

گرم در لیتر میلی 300و  200گردید. بین تیمارهای 

گرم در لیتر اوره  2 پاشیر محلولگلوتامیک با تیمااسید

. همچنین اختالف بین داری مشاهده نگردیداختالف معنی

-میلی 100پاشی اسیدآسپارتیک، سطوح مختلف محلول

-گرم در لیتر اوره معنی 5/0گرم در لیتر اسیدگلوتامیک و 

 .(5)جدول  دار نبود

 کل کلروفیل

پاشی اوره و محلولروند تغییرات کلروفیل کل تحت تأثیر 

 bو  a کلروفیل آمینه تقریباً مشابه روند تغییراتاسیدهای 

گرم در  2بیشترین مقادیر آن در تیمار طوریکه باشد. بهمی

گرم در لیتر و میلی 300و  200لیتر اوره و اسیدگلوتامیک 

دست آمد. همچنین هکمترین مقدار آن در تیمار شاهد ب

بین سطوح مختلف اسیدآسپارتیک،  اختالف

گرم در  5/0گرم در لیتر و اوره میلی 100اسیدگلوتامیک 

 (.5)جدول دار نبود لیتر معنی
 

 

 

 Parameter  صفت

 Treatment تیمار

 ارتفاع بوته

Plant height 

(cm) 

 قطر ساقه
Stem diameter 

(cm) 

 تعداد برگ

Number 

of leaf 

 سطح برگ

 Leaf area

)2(cm 

 وزن خشک برگ

Dry weight of 

leaf (g) 

 وزن خشک ساقه

Dry weight of 

shoot (g) 

 Control  d31.75 0.32d 12d 122.7f 0.652d 0.436d شاهد

 اوره

)1-(g l Urea 

0.5 40.25bc c0.34 c13.5 146.9bcde 0.893bc 0.61bc 

1 bc40.25 0.38b bc13.75 159ab 0.924b 0.638bc 

2 a46.25 4a 15.5a 173.8a 1.327a 1.039a 

 اسیدآسپارتیک

Aspartic acid 

)1-(mg l 

100 bc41.25 0.36bc 15ab 153.52bc 0.85bc 0.619bc 

200 b42.5 0.37bc 13.5c 130.9ef 0.8c 0.593bc 

300 bc39.9 0.37bc 13.75bc 134.7def 0.81bc 0.662b 

 اسیدگلوتامیک

Glutamic acid 

)1-(mg l 

100 c38.5 0.36bc 12.75cd 137.2cdef 0.837bc 0.551c 

200 bc40.125 0.35c 13cd 143.4bcde 0.827bc 0.547c 

300 c39.75 0.35c 13.25cd 150.9bcd 0.89bc 0.61bc 
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 بیوشیمیایی گیاه آگاستاکهفیزیولوژیکی و پاشی اوره و اسیدهای آمینه بر صفات تأثیر محلولبه تجزیه واریانس مربوط  -4جدول
 Table 4. Analysis of variance for the foliar application effect of urea and amino acids on physiological and 

biochemical characteristics of Agastache foeniculum  

 
 کاروتنوئید

اگرچه (، 5ها )جدول براساس نتایج مقایسه میانگین

پاشی اوره و اسیدهای آمینه باعث افزایش محتوی محلول

کاروتنوئیدها گردید اما با این حال اختالف بین تیمار 

 100پاشی اسیدآسپارتیک و شاهد با تمام سطوح محلول

دار نبود. بیشترین گرم در لیتر اسیدگلوتامیک معنیمیلی

مشاهده  گرم در لیتر اوره 2میزان کاروتنوئید نیز در تیمار 

  داری با سایر تیمارها بود.گردید که دارای اختالف معنی

که تغذیه نیتروژنی سبب  شودمی همشاهدنتایج  با توجه به

. چنین نتایجی های فتوسنتزی شده استهافزایش رنگدان

 شواال ،Menthaدو گونه از در  (Milad, 1998) میالد توسط

(Shoala, 2000) ر گیاه اسطوخودوسد (Lavandula 

multifida)  و حسنین(Hassanein, 2003)  گیاه رازیانه در 

(Foeniculum vulgare) بسیاری از  .نیز گزارش شده است

اند که تشکیل کلروفیل با تغذیه محققین گزارش کرده

 بر عالوه نیتروژنویژه نیتروژن مرتبط است. معدنی گیاه به

مولکول  از قسمتی ها،پروتئین ساختمان در شرکت

 اتم چهار و منیزیم اتم یک دهد.می تشکیل نیز را کلروفیل

-اند. اتمتهگرف جای کلروفیل درون هایحلقه در نیتروژن

 با دیگر یسو از و کربن هایاتم با سویی از نیتروژنهای 

 نیتروژن کمبود بنابراین د،ندار مشترک پیوند منیزیم اتم

 گیاه رشد توقف نهایت در و پیر هایبرگ شدن زرد سبب

همچنین نیتروژن  . (Govind & Prasad, 1982)شودمی

تواند تولید کلروفیل را یکی از اجزای کلروفیل است که می

. محتوی (Meek, 1974)بدون تأثیر در رشد تحریک کند 

عنوان شاخص که بهاز معیارهای مشخصی است  کلروفیل

 فعالیت فتوسنتزی در گیاهان مطرح است. با توجه به

های رویشی سبز اینکه غلظت نیتروژن موجود در بخش

طور گیاه با محتوی کلروفیل در ارتباط است بنابراین به

غیرمستقیم با یکی از فرآیندهای فیزیولوژیکی اساسی گیاه 

 ,Bojovic & Stojanovic) یعنی فتوسنتز ارتباط دارد

گزارش نمود که نیز  (Ashrafi, 2014)اشرفی باشد. . (2005

با  (.Tanacetum balsamita L)تیمار گیاه شاه اسپرم 

اسید گلوتامیک، اسید آسپارتیک و اوره سبب افزایش 

 در چرخهکه با توجه به این دار پرولین شده است.معنی

لذا د ناسید آمینه و اوره نقش دار سنتزی پرولین چندین

تز پرولین سنتواند توجیه کننده افزایش تأمین نیتروژن می

پاشی شده با اوره و اسیدهای آمینه در تیمارهای محلول

 (Ashrafi, 2014)اشرفی ویژه اسید گلوتامیک( باشد. )به

 Tanacetum)گزارش نمود که تیمار گیاه شاه اسپرم نیز 

balsamita L.)  با اسید گلوتامیک، اسید آسپارتیک و اوره

 دار پرولین شده است.سبب افزایش معنی

 

 منابع تغییرات
Sources of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

    MS  میانگین مربعات   

محتوی 

 نیتروژن
Nitrogen 

content 

پروتئین 

 کل
Total 

Protein 

 

 محلول هایقند

 کل
Total 

soluble 

sugars 

 پرولین
Prolin

e 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

 

لکلروفیل ک  

Total 

chlorophyll 

 b کلروفیل
Chlorophyll 

b 

 a کلروفیل
Chlorophyl

l a 

 تیمار
Treatment 

10 0.18** 0.0044** 278.5** 0.432*

* 0.006** 0.397** 0.06** 0.158** 

 خطای آزمایشی

Error 
30 0.005 0.00016 9.32 0.01 0.0002 0.0163 0.003 0.009 

  اتضریب تغییر

Coefficient 

of Variation 

(%) 

 7 9.49 4.89 3.64 2.67 10.26 12.16 12.48 
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 گیاه آگاستاکهو بیوشیمیایی فیزیولوژیکی پاشی اوره و اسیدهای آمینه بر صفات تأثیر محلول -5 جدول

Table 5. Effect of foliar application of urea and amino acids on physiological and biochemical characteristics of Agastache foeniculum 

 درصد ندارند. 5 داری در سطح احتمالمعنی اختالف دانکن ایچنددامنه آزمون براساس مشترک در هر ستون، حروف دارای هایمیانگین
Means with similar letter(s) in each column are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range test. 

 

 صفت
Parameter 

 

 تیمار

Treatment 

 

 aکلروفیل

Chlorophyll a 

(mg g-1 fresh 

weight) 

 bکلروفیل

Chlorophyll b 

(mg g-1 fresh 

weight) 

 کلروفیل کل

Total 

Chlorophyll 

(mg g-1 fresh 

weight) 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

(mg g-1 fresh 

weight) 

پرولین 
Proline 

(μmol g-1 

fresh 

weight) 

های محلول قند

 کل

Total soluble 

sugars 

(mg g-1 fresh 

weight) 

 کل پروتئین
Total protein 

(mg g-1 fresh 

weight) 

 نیتروژن

Nitrogen 

content (%) 

 Control  0.447g 0.236e 0.683d 0.524d 2.52c 44.6d 0.08g 0.63d شاهد

 Urea اوره

)1-l(g  

1-l g 0.5 0.611efg 0.508bcd 1.12b 0.591c 3.11a 59.76bc 0.11ef 1b 

g/l 1 0.575fg 0.52bc 1.095c 0.576c 3.16a 58.7bc 0.12f 1.29a 

g/l 2 0.947abc 0.625a 1.572a 0.64a 3.17a 61.2bc 0.13def 1.4a 

 اسیدآسپارتیک

)1-(mg l Aspartic acid 

1-l gM 100 0.734def 0.441cd 1.18b 0.528d 2.65b 58.7c 0.11ef 0.86c 
1-l gM 200 0.822bcd 0.447cd 1.27b 0.542d 2.55bc 63.4bc 0.14cd 0.95bc 
1-l gM 300 0.797cde 0.429d 1.23b 0.537d 3a 71.4a 0.17b 0.9bc 

 اسیدگلوتامیک

)1-(mg l Glutamic acid 

1-l gM 100 0.77cde 0.422d 1.2b 0.522d 2.74b 61.9bc 0.13def 1.04b 
1-lMg  200 1ab 0.573ab 1.6a 0.57c 2.72b 72.75a 0.15bc 1.04b 

 l gM 300 1.06a 0.579ab 1.64a 0.617b 3a 71.4a 0.2a 1.05b-1 اوره



 اسید گلوتامیک بر ... پاشی اوره، اسید آسپارتیک ومحلولتأثیر 

104 

 کل محلول هایقند
پاشی اوره و ، محلول4جدول طبق نتایج تجزیه واریانس

داری بر میزان قندهای محلول اسیدهای آمینه تأثیر معنی

اند. بیشترین و درصد داشته 1کل برگ در سطح احتمال 

و   75/72 ترتیب)به کل کمترین میزان قندهای محلول

 200در تیمار ترتیببه گرم در گرم وزن تر(میلی 6/44

شاهده شاهد م گرم در لیتر اسیدگلوتامیک و تیمارمیلی

گرم در میلی 200پاشی با گردید. بین تیمارهای محلول

گرم در لیتر میلی 300 یک وگلوتاملیتر اسید

داری معنی اختالف میکگلوتااسیدو  یکآسپارتاسید

همچنین اختالف بین سطوح مختلف مشاهده نشد. 

گرم در لیتر میلی 200و  100پاشی اوره، محلول

گرم در لیتر اسیدگلوتامیک از میلی 100اسیدآسپارتیک و 

در مجموع با افزایش غلظت اوره و  دار نبود.این نظر معنی

اسیدهای آمینه مقدار قندهای محلول افزایش نشان داد 

های گیاه برگ در محلول قندهای افزایش .(5)جدول 

پاشی اوره و اسیدهای آمینه که در آگاستاکه در اثر محلول

 مانند یدیگر محققان توسطدید تحقیق حاضر مشاهده گر

 ،.Iberis amara Lدر (Attoa et al., 2002) اتوا و همکاران

 ویحان ر در (Talaat & Yossef, 2002) طلعت و یوسف

 در (Abd El-Aziz & Balbaa, 2007) بالبا وعبدالعزیز 

Salvia farinacea  مثبت تأثیر. است شده گزارشنیز 

 از ناشی تواندمی کل محلول قندهای بر آمینه اسیدهای

 این در .باشد کلروفیل مولکول بیوسنتز در هاآن مهم نقش

 در که است داشته اظهار (Devlin, 1969) دولین مورد

 بیوسنتز القای سبب گالیسین اسیدآمینه ،کربس چرخه

 افزایش واسطه به آمینه اسیدهای. شودمی کلروفیل

 که فاکتوری هر و دهندمی افزایش را فتوسنتز کلروفیل،

 محتوای افزایش باعث شود فتوسنتز افزایش باعث

 . گرددمی هااترکربوهید

 پروتئین کل

پاشی اوره و اساس نتایج تجزیه واریانس، محلولبر

سطح در ) داراسیدهای آمینه باعث تغییرات معنی

(. 4ل)جدواند در میزان پروتئین کل شده (درصد 1احتمال

گرم میلی 08/0و  2/0) پروتئینبیشترین و کمترین میزان 

 گرم در لیترمیلی 300ترتیب در تیمار در گرم وزن تر( به

گردید. با افزایش غلظت  هو شاهد مشاهد یکگلوتاماسید

در اسیدهای آمینه میزان پروتئین کل افزایش یافت. 

با افزایش غلظت اوره میزان اگرچه خصوص اوره نیز 

داری بین اختالف معنیپروتئین کل افزایش یافت ولی 

نتایج  (.5)جدول  های مختلف اوره مشاهده نگردیدغلظت

اسیدهای اوره و پاشی نشان داد که محلول این تحقیق

گاستاکه شده آآمینه سبب افزایش میزان پروتئین در گیاه 

 ,.Youssef et al)ی یوسف و همکاران هایافتهکه با  است

 و همکاران کاریما ،Datura stramoniumدر (2004

(Karima et al., 2005)  طلعت و یوسف و بابونهگیاه در 

(Talaat &Youssef, 2002)  مطابقت دارد.  حانیرگیاه در

و گلوتامین در چرخه مهم متابولیکی  اتآسپارت اتصال

ها نیز بر میزان قند و و آن گذاشتهتأثیر  کربن و نیتروژن

  (Taiz & Zeiger, 2006).گذارندپروتئین تأثیر می

به هر صورتی که توسط گیاه جذب شود در داخل  نیتروژن

شود گیاه توسط جریان احیاء به اسیدهای آمینه تبدیل می

واحد سازنده و اساسی در بیوسنتز نیز  آمینههای اسید و

همین دلیل با به (Singh, 1999). باشندپروتئین می

افزایش غلظت اسیدهای آمینه میزان پروتئین افزایش 

-به گیاه در موجود نیتروژن مقدار بیشترینیافته است. 

 مهمی جزء نیتروژن .تاس پروتئین به شکل آلی و صورت

 عنصر این عرضه مقدار هرچه و است کلروفیل مولکول از

 نتیجه در و بیشتر شده تولید پروتئین مقدار شود بیشتر

نیز  گیریکربن برگ برای فعال و سطح شده بزرگتر برگها

 با هیدروکربنه مواد ساخت بنابراین یابد.می افزایش

 پروتئین ساخت برای آن مصرف و بیشتر نیتروژن، افزایش

 & Qranjik)یابدمی افزایش ثانویه هایمتابولیت تولید و

Galeshi, 2001) .  

 نیتروژن

پاشی اوره واریانس، تیمارهای محلولبراساس نتایج تجزیه 

را  آگاستاکهو اسیدهای آمینه محتوی نیتروژن بافت برگ 

درصد( تحت تأثیر  1داری )در سطح احتمال طور معنیبه

ی (. بیشترین و کمترین محتو4)جدول قرار دادند 

 ترتیب دربهدرصد(  63/0و  4/1ترتیب نیتروژن گیاه )به

گرم در لیتر اوره و تیمار  2پاشی شده با محلول گیاهان

های داری بین غلظت. اختالف معنیشاهد مشاهده گردید

گرم در میلی 300و  200مختلف اسیدگلوتامیک، تیمار 

گرم در لیتر اوره یافت  5/0لیتر اسیدآسپارتیک و تیمار 

تمامی اگرچه نتایج حاصل نشان داد که (. 5)جدول  نشد

تیمار در مقایسه با  سبب افزایش غلظت نیتروژن تیمارها
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و نوع  به غلظت اما میزان این افزایش است هشاهد گردید

بیشترین  .کار برده شده بستگی داردهب یکود نیتروژن

-میزان نیتروژن در تیمار اوره مشاهده گردید که این به

وره نسبت به دلیل نفوذ پذیری بیشتر غشاء کوتیکول به ا

سریع و موثر جذب و باشد که بسیار های غیرآلی مییون

 (Wojcik et al., 2004).گیرد مورد استفاده گیاه قرار می

-El)و همکارانالنجار های با یافته این تحقیق یهایافته

Naggar et al., 2013)  ن و همکاران ییاسو لیلیوم  در گیاه

(Yassen et al., 2010) مطابقت دارد.آنیسون  در گیاه  

 

 نتیجه گیری کلی

های کلی نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگیطور به

طور رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آگاستاکه به

پاشی اسیدهای آمینه و اوره محلول تأثیرداری تحت معنی

قرار گرفت. اگرچه تمام سطوح کاربرد اوره و اسیدهای 

های آمینه آسپارتیک و گلوتامیک باعث افزایش ویژگی

گرم در لیتر  2بیشترین تاثیر در تیمار  رشدی شدند اما

اوره مشاهده گردید و در مورد اکثر صفات اختالف بین 

 1و  5/0های غلظتپاشی اسیدهای آمینه و سطوح محلول

دار نبود. در مورد صفات گرم در لیتر اوره معنی

پاشی منابع فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز محلول

بت به تیمار شاهد گردید ها نسنیتروژنی باعث افزایش آن

که البته میزان تاثیر بسته به نوع صفت در تیمارهای 

در مجموع باتوجه به نقش مثبت  مختلف متفاوت بود.

های رشدی و اسیدهای آمینه در بهبود ویژگی

فیزیولوژیکی گیاه آگاستاکه که قابل قیاس با کاربرد اوره 

ایدار و به توان در راستای نیل به اهداف کشاورزی پبود می

منظور کاهش یا حذف مصرف کودهای شیمیایی حاوی 

   پاشی اسیدهای آمینه را توصیه نمود.  نیتروژن، محلول
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Abstract  

Anise Hyssop (Agastache foeniculum) is a perennial and aromatic herb plant, belonging to the 

Lamiaceae family. Its essential oil has antifungal and antibacterial properties and used in food and 

pharmaceutical industries. To study the effects of foliar application of urea and amino acids on some 

morpho-physiological and biochemical characteristics of anise hyssop, a pot experiment was 

conducted in completely randomized design with four replications. The treatments were foliar 

application of urea (0.5, 1 and 2 g/l), aspartic acid (100, 200 and 300 mg/l), glutamic acid (100, 200 

and 300 mg/l) and control (no nitrogen application). The results showed that foliar application of urea 

and amino acids had significant effects on growth, physiological and biochemical parameters. The 

highest and the lowest amounts of plant height, leaf number and area, stem diameter, fresh and dry 

weight of leaves and stems were obtained in 2 g/l of urea and control treatments, respectively. Foliar 

application of urea and amino acids increased photosynthesis pigments, proline, total soluble sugars, 

total protein and nitrogen content of leaves compared to control. Total protein, total soluble sugars, 

proline, leaf chlorophyll and nitrogen content increased as the concentration of amino acids increased. 

Overall, the findings of this study showed that foliar application of 2 g/l of urea was the most effective 

treatment for the studied characteristics however amino acids through improvement of growth and 

physiological characteristics can be used as new sources of nitrogen for plant nutrition. 
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