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بررسی تأثیر محلولپاشی آهن بر برخی فراسنجههای بیوشیمیايی و نورساختی
(Ocimum sanctum) گیاه ريحان مقدس
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چكیده
 بهمنظور بررسی تأثیر محلولپاشی آهن بر.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی تیرۀ نعناعیان استOcimum sanctum( ریحان مقدس
 در1332-31  آزمایشی در سال زراعی، سبزینه (کلروفیل) و فراسنجههای نورساختی (فتوسنتزی) ریحان مقدس،میزان آهن جذبشده
 دانشگاه شهید چمران اهواز بر پایۀ طرح بلوکهای کامل تصادفی در شش تیمار و سه تکرار انجام،مزرعۀ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی
1 ،0/5(  گرم در لیتر) و نانوکالت آهن1/5  و1(  محلولپاشی با کالت آهن،) شاهد (بدون محلولپاشی: تیمارهای آزمایشی شامل.شد
، نرخ هدایت روزنهای، کاربرد محلولپاشی کود آهن بر صفات میزان آهن و سبزینه برگ، نتایج نشان داد. گرم در لیتر) بودند1/5 و
، هدایت روزنهای، بیشترین میزان آهن جذبشده. درصد معنیدار بود1  نورساخت خالص و کارایی مصرف نور در سطح احتمال،تعرق
، همچنین بیشترین میزان سبزینه. گرم در لیتر نانوکالت آهن مشاهده شد1 نرخ تعرق و کارایی مصرف نور در تیمار محلولپاشی
 کمترین میزان صفات یادشده. گرم در لیتر نانوکالت آهن بهدست آمد1/5 کاروتنوئید و نرخ نورساخت خالص در تیمار محلولپاشی
 برای، بر پایۀ نتایج بهدستآمده. سینئول و متیلکاویکول بود-1،1 ، ترکیب غالب اسانس گیاه شامل اوژنول.در تیمار شاهد مشاهده شد
. گرم در لیتر نانوکالت آهن پیشنهاد میشود1  محلولپاشی،بهبود صفات یادشده
. نورساخت، کود آهن، سبزینه، ریحان مقدس:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Holy basil (Ocimum sanctum) is one of the important medicinal plant belongs to Lamiaceae family. In order to
evaluate the effect of foliar application of iron on iron and chlorophyll contents and photosynthetic parameters of
holy basil, an experiment was conducted at research farm of Department of Horticultural Science, Shahid Chamran
University of Ahvaz based on randomized complete block design, with six treatments and three replications. The
treatments were control, nano iron chelate (0.5, 1 and 1.5 g.l-1) and iron chelate (1 and 1.5 g.l-1) fertilizers. The results
showed that the effect of foliar application of iron fertilizers was significant on iron and chlorophyll contents,
stomatal conductance, transpiration, net photosynthesis and quantum yield. The highest iron content, stomatal
conductance, transpiration and quantum yield were observed in plant sprayed with 1 g.l-1 nano iron chelate. The
highest values of chlorophyll, cartenoid and net photosynthesis were obtained in plant sprayed with 1.5 g.l-1 nano iron
chelate. The lowest values of mentioned traits were observed in control treatment. Eugenol, 1,8-cineol and methyl
chavicol were the main oil components. Overall, in regard to obtained results, for increasing mentioned traits of holy
basil, foliar application of nano iron chelate with 1 g.l-1 is recommended.
Keywords: chlorophyll, Holy basil, iron, net photosynthesis.
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مقدمه
ریحان مقدس ( )Ocimum sanctumگیاهی چندساله
و متعلق به تیرة نعناعیان است که بهصورت بوتهای
رشد کرده و ارتفاع آن بسته به شرایط اقلیمی محل
رویش بین  36-06سانتیمتر است ،این گیاه
شاخههای پرشمار با برگهای کوچک ،ساده و کرکدار
گذاریهای دارویی

دارد ( .)Pojjanapimol, 2004از اثر
این گیاه میتوان به درمان بیماریهای پوستی ( Harsa
 ،)et al., 2003زخم معده ،ورم مفاصل ،درمان دیابت
( ،)Mondal et al., 2009چربی خون ( Kalyankumar
 )et al., 2012و تنگی نفس ()Harsa et al., 2003
اشاره کرد .اسانس ریحان مقدس بهوفور در صنایع
آرایشی و بهداشتی ،صنایع غذایی و عطرسازی کاربرد
دارد ( .)Kakaraparthi et al., 2013همچنین این گیاه
گستردهای از فعالیتهای زیستی (بیولوژیکی)

طیف
مانند کنترل آفات ( ،)Sharma, 2010خواص ضد
باکتری ،ضدقارچی و ضدمیکروبی ( & Prakash
 )Gupta, 2005دارد .وجود این خواص منحصربهفرد
سبب شده نام ملکۀ گیاهان دارویی به این گیاه نسبت
داده شود (.)Kibler, 2014
گسترة زیادی از خاک ایران به دلیل آهکی بودن
ویژگیهای

دچار کمبود آهن هستند .از مهمترین
خاکهای آهکی میتوان به مادة آلی کم،
 pHباال و غلظت زیاد بیکربنات اشاره کرد
( .)Khoshgoftarmanesh, 2007در این خاکها آهن
ممکن است برای گیاه غیرمتحرک و غیرقابلدسترس
شود .یکی از روشهای تأمین عناصر کانی موردنیاز
گیاهان ،تغذیۀ برگی است .در این روش عناصر
موردنیاز گیاه بهسرعت و با کارایی نسبی باالیی
میشود .کالتهای آهن
بهوسیلۀ گیاه استفاده 

مؤثرترین کود برای برطرف کردن کمبود آهن در
خاکهای آهکی هستند ( Khoshgoftarmanesh,
 .)2007گزارش شده کاربرد کود آهن در گیاه سیاهدانه
( )Kakaraparthi et al., 2003باعث افزایش غلظت
آهن گیاه میشود .در تحقیق دیگری تأثیر کاربرد
خاکی و محلولپاشی آهن بر گیاه زینتی اسپاتیفیلیوم
بررسی و نتایج نشان داده است که بیشترین میزان
سبزینۀ (کلروفیل) برگ با محلولپاشی کالت آهن

بهدست میآید (.)Mohammadi poor et al., 2013

همبستگی مثبت و معنیداری بین میزان عنصر آهن
مصرفی و میزان سبزینه و میانگین کارایی
فتوشیمیایی نظام نورساختی (فتوسنتزی)  IIدر گل رز
مشاهده شده است ( .)Kiani, 2012با توجه به نقش
عنصر آهن در تغذیه ،سوختوساز (متابولیسم) و رشد
گیاهان و همچنین شرایط اقلیمی و خاکی (ادافیکی)
استان خوزستان و همچنین به دلیل اهمیت گیاه
دارویی ریحان مقدس و نبود اطالعات کافی دربارة
تغذیه آن ،این پژوهش با هدف بررسی تغذیۀ گیاه با
آهن و تأثیر آن روی سبزینه ،فراسنجههای نورساختی
و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس طراحی و
اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش در مزرعۀ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی
دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 5335-35
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و
سه تکرار طراحی و اجرا شد .تیمارهای آزمایشی
شامل :شاهد (محلولپاشی با آب مقطر) ،محلولپاشی
نانوکالت آهن با غلظتهای  5 ،6/1و  5/1گرم در لیتر
و کالت آهن با غلظتهای  5و  5/1گرم در لیتر بودند.
نانوکالت آهن از شرکت خضرا خریداری و  3درصد
آهن داشت .کود کالت آهن از نوع ( Fe-EDTAشرکت
سیبا ،انگلستان) و  53/5درصد آهن داشت .بدین
منظور پس از شخم عمیق قطعه زمین آزمایشی،
دیسکزنی و تسطیح کامل انجام گرفت .پیش از
کاشت گیاه ،نمونۀ مرکب از عمق  36-6سانتیمتری
خاک بهطور تصادفی تهیه و برخی ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی آن اندازهگیری شد (جدول  .)5پس از
ایجاد ردیفهای موردنظر ،زمین به سه بلوک که هر
بلوک شش واحد آزمایشی را در بر داشت تقسیم و در
هر واحد آزمایشی چهار پشته به طول  5متر قرار داده
شد .پس از تهیۀ زمین ،بذرها بافاصله روی ردیف 51
سانتیمتر و بین ردیف  76سانتیمتر کشت شدند.
بیدرنگ پس از کشت بذر انجام شد.
نخستین آبیاری 
مراقبتهای زراعی الزم ازجمله وجین علفهای هرز
در زمانهای الزم و بهصورت دستی انجام گرفت .پس

محمودی سورستانی و همکاران :بررسی تأثیر محلولپاشی آهن بر برخی فراسنجههای بیوشیمیایی و ...

از استقرار کامل گیاه ،نخستین محلولپاشی در مرحلۀ
شش تا هشت برگی انجام و تا مرحلۀ تمام گل در
فاصلههای زمانی پانزده روز تکرار و بهطورکلی گیاهان

در طول دورة یادشده سه مرتبه محلولپاشی شدند.
برای اندازهگیری میزان آهن قابلجذب برگ ،از روش
خاکستر خشک برای هضم نمونهها استفاده شد
( .)Lindsay & Norvell, 1978سپس میزان آهن
عصارة بهدستآمده با استفاده از دستگاه جذب اتمی با
طولموج  572/3نانومتر خوانده شد .بهمنظور
اندازهگیری میزان سبزینۀ  b ،aو کاروتنوئید ،پس از

پایان دورة رویشی گیاه نمونههایی از برگهای بالغ و
توسعهیافتۀ جفت برگ ششم و هشتم برداشت و

بسیار
از روش آرنون ( )Arnon, 1967استفاده شد .میزان
جذب نمونهها در سه طولموج  071 ،003و746
نانومتر (به ترتیب برای سبزینۀ  b ،aو کارتنوئید)
توسط دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر)
خوانده شد .برای اندازهگیری نرخ نورساخت خالص،
نرخ تعرق ،نرخ هدایت روزنهای و غلظت  CO2زیر
روزنهای از دستگاه تجزیهگر فروقرمز دیاکسیدکربن
مدل  LCA4استفاده شد .کارایی مصرف آب و عملکرد
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کوانتومی نورساخت با توجه به رابطههای زیر محاسبه
شدند (:)Mahmoodi, 2013
WUE = Pn/ E
()5
QYP = Pn/ PAR
()5
در رابطههای باال  :WUEکارایی مصرف آب:Pn ،
نورساخت خالص :E ،تعرق :QYP ،عملکرد کوانتومی
نورساخت و  :PARمیزان تابش فعال نور خورشید
هستند.
گیاه ریحان مقدس در مرحلۀ تمام گل برداشت و
در سایه ،با رطوبت پایین و در دمای اتاق ( 36درجۀ
سلسیوس) خشک و اسانس آن به مدت سه ساعت با
استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد .برای تعیین
کمیت و کیفیت ترکیبهای تشکیلدهندة اسانسها از
دستگاه فامنگار (کروماتوگرافی) گازی ( )GCو فامنگار
گازی متصل به طیفسنج جرمی ( )GC/MSاستفاده
شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SAS
تجزیهوتحلیل شد .سپس میانگین دادهها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شد و همبستگی
آنها نیز با نرمافزار  SPSSتعیین شد.

جدول  .5ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق  6-36سانتیمتری)
)Table 1. Physical and chemical properties of field soil (0-30 cm
Cu

Mn

0.6

2.6

Fe
Zn
mg.kg-1
1.8
1.6

K

P

355

34

Total N
)(%
0.03

نتايج
نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس نشان داد
محلولپاشی آهن اثر معنیداری بر غلظت آهن گیاه،

میزان سبزینۀ  ،b ،aکاروتنوئید و فراسنجههای
نورساختی مانند نرخ هدایت روزنهای ،نرخ نورساخت
خالص ،نرخ تعرق و کارایی مصرف نور داشت ولی اثر
معنیداری بر میزان کارایی مصرف آب و میزان CO2
زیر روزنهای گیاه نداشت (جدول .)5
میزان آهن

جدول تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر غلظتهای
مختلف کود آهن بر میزان آهن گیاه در سطح احتمال
 5درصد معنیدار شد (جدول  .)5بیشترین میزان آهن

Organic matter
)(%
0.93

EC
)(ds.m-1
7.0

pH

Texture

7.85

Loam Sandy

برگ ( 356/73میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک) در
تیمار  5گرم در لیتر نانوکالت آهن مشاهده شد.
تیمارهای  5/1گرم در لیتر نانوکالت آهن (521/03
میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک) و  5/1گرم در لیتر
کالت آهن ( 543/70میلیگرم بر کیلوگرم وزن
خشک) در یک گروه قرار گرفتند و با دیگر تیمارها
اختالف معنیداری نشان دادند .پس از تیمارهای
یادشده ،تیمار  6/1گرم در لیتر نانوکالت آهن
( 567/73میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک) و  5گرم
در لیتر کالت آهن ( 525/23میلیگرم بر کیلوگرم
وزن خشک) افزایش میزان آهن را در برگ نسبت به
تیمار شاهد در پی داشت .کمترین غلظت آهن برگ
( 566/63میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک) در تیمار
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شاهد مشاهده شد (جدول  .)3نتایج همسانی در رابطه
با تأثیر کود آهن بر غلظت آهن دیگر گیاهان وجود
دارد .در تحقیقی کاربرد سولفات آهن سبب افزایش
غلظت عنصر آهن بابونۀ آلمانی شده است ( Nasiri et
 .)al., 2013نتایج تجزیۀ خاک (جدول  )5نشان داد
میزان  pHو شوری خاک منطقۀ مورد آزمایش باال
است .از سوی دیگر میزان آهن قابلجذب خاک کمتر
از حد بحرانی یعنی  1میلیگرم در کیلوگرم بود.
ازآنجاکه وجود میزان باالی  pHو شوری خاک از
جذب آهن از راه خاک جلوگیری میکند ،بنابراین به
دلیل نامساعد بودن شرایط جذب آهن توسط خاک،
محلولپاشی آهن بهترین و کارآمدترین راه برای تأمین
این عنصر در گیاه است ( Khoshgoftarmanesh,
 .)2007در این تحقیق مشاهده شد نانوکالت آهن
تأثیر بیشتری نسبت به کالت آهن معمولی بر جذب
آهن توسط گیاه داشت .دلیل این امر بهاحتمال
تحرکپذیری ،حاللیت و واکنشپذیری بیشتر و نیز
اندازة کوچکتر نانوکالت نسبت به کالت معمولی است
که این امر جذب آهن توسط گیاه را آسانتر میکند
( .)Mazaherinia et al., 2010همچنین نانوکالت آهن
میتواند آسانتر و به میزان بیشتری در برگ گیاه نفوذ

کند و از راه پوستک (کوتیکول) و روزنهها جذب و با
طی کوتاهترین مسیر ممکن وارد دستههای آوندی،
یاختههای میانبرگ (مزوفیل) و آپوپالست شود و
تأثیر بیشتری بر گیاه بگذارد .در نتیجه غلظت آهن
بافت گیاه را به میزان بیشتری نسبت به کالتهای
معمولی افزایش میدهد (.)Mazaherinia et al., 2010

میلیگرم بر گرم وزن تر) اختالف معنیداری نشان داد.
تیمارهای  5/1گرم در لیتر کالت آهن ( 6/04میلیگرم
بر گرم وزن تر) و  6/1گرم بر لیتر نانوکالت آهن (6/45
معنیداری با هم

میلیگرم بر گرم وزن تر) اختالف
نداشتند .کمترین میزان سبزینۀ  6/1( aمیلیگرم بر گرم
وزن تر) در تیمار شاهد و  5گرم در لیتر کالت آهن
( 6/15میلیگرم بر گرم وزن تر) مشاهده شد.
میزان سبزینۀ b

جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان داد تأثیر
غلظتهای مختلف کود آهن بر میزان سبزینۀ  bدر
سطح احتمال  5درصد معنیدار شد .با توجه به
مقایسۀ میانگین تیمارها ،با افزایش غلظت آهن ،میزان
سبزینۀ  bنیز افزایش یافت .بهطوریکه بیشترین
میزان سبزینۀ  6/32( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) در
گیاهان تیمار شده با  5/1گرم در لیتر نانو کالت آهن
به دست آمد .این تیمار با دیگر تیمارها بهجز  5گرم
در لیتر نانو کالت آهن ( 6/30میلیگرم بر گرم وزن
تر) اختالف معنیداری نشان داد .دو تیمار  6/1گرم در
لیتر نانوکالت آهن ( 6/3میلیگرم بر گرم وزن تر) و
 5/1گرم در لیتر کالت آهن ( 6/51میلیگرم بر گرم
وزن تر) اختالف معنیداری با هم نداشتند .کمترین
میزان سبزینۀ  6/5( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) در
تیمار شاهد مشاهده شد .بین این تیمار و تیمار  5گرم
بر لیتر کالت آهن ( 6/57میلیگرم بر گرم وزن تر)
اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول .)3
میزان سبزینۀ کل

میزان سبزینۀ a

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد تأثیر غلظتهای
مختلف کود آهن بر میزان سبزینۀ  aدر سطح احتمال
 5درصد معنیدار شد (جدول  .)5مقایسۀ میانگین
تیمارها (جدول )3نشان داد تیمار  5/1گرم در لیتر
نانوکالت آهن سبب افزایش دو برابری میزان سبزینۀ a
نسبت به تیمار شاهد شد .بیشترین میزان سبزینۀ a
( 5/65میلیگرم بر گرم وزن تر) در تیمار  5/1گرم بر
لیتر نانوکالت آهن به دست آمد .این تیمار با دیگر
تیمارها بهجز  5گرم در لیتر نانوکالت آهن (6/35

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس نشان داد تأثیر
محلولپاشی آهن بر میزان سبزینۀ کل در سطح
احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول  .)5بیشترین
میزان سبزینۀ کل ( 5/33میلیگرم بر گرم وزن تر) به
گیاهان تیمارشده با  5/1گرم در لیتر نانوکالت آهن و
کمترین میزان ( 6/45میلیگرم بر گرم وزن تر) به
تیمار شاهد تعلق داشت .تیمار  5گرم در لیتر نانوکالت
آهن ( 5/52میلیگرم بر گرم وزن تر) اختالف
معنیداری با تیمار  5/1گرم در لیتر نانوکالت آهن

نشان نداد .همچنین تیمارهای  6/1گرم در لیتر
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نانوکالت آهن و  5/1گرم در لیتر کالت آهن اختالف
معنیداری با هم نداشتند (به ترتیب  5/65و 6/35
میلیگرم بر گرم وزن تر) .بین تیمار  5گرم در لیتر
کالت آهن ( 6/45میلیگرم بر گرم وزن تر) و تیمار
شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول .)3
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افزایش میزان سبزینۀ برگ در نتیجه افزایش میزان
انجامشده توسط دیگر

آهن مصرفی با تحقیقات
محققان روی ریحان همخوانی دارد ( Peyvandi et al.,
 .)2011نتایج آزمایش دیگری روی مرزه نشان داد،
کاربرد نانوکالت آهن و کالت آهن سبب افزایش میزان
سبزینۀ کل و کاروتنوئید گیاه دارویی مرزه میشود
( .)Peyvandi et al., 2011نتایج همسانی در تحقیق
روی گیاه چغندرقند گزارش شده است ( Larbi et al.,
 .)2001آهن در ساختار سبزینه نقش بسیار مهمی
دارد ،در این فرآیند در آغاز ترکیبهایی هم ساخته
میشود که مولکول آن بهطورکلی همسان سبزینه
است با این تفاوت که بهجای منیزیم در مرکز آن،
عنصر آهن قرار میگیرد .جابهجایی این عناصر سبزینه
را میسازد و به همین دلیل کمبود آهن در گیاه سبب
کاهش سبزینه میشود افزایش میزان سبزینه در
نتیجه افزایش میزان کاربرد آهن ،به دلیل نقش مهم
آهن در ساخت سبزینه است .از سویی عنصر آهن
نقش مهمی در نظامهای آنزیمی مانند کاتاالز،
پراکسیداز ،سیتوکروم اکسیداز و سیتوکروم دارد.
بنابراین در شرایطی که گیاه تحت تأثیر تنشهای
محیطی قرار میگیرد ،از تجزیۀ سبزینه جلوگیری
میکند (.)Marscher, 2011

میزان کاروتنوئید

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد تأثیر غلظتهای
مختلف کود آهن بر میزان کاروتنوئید در سطح
احتمال  5درصد معنیدار شد .بیشترین میزان
کاروتنوئید ( 6/52میلیگرم بر گرم وزن تر) در تیمار
 5/1گرم در لیتر نانوکالت آهن مشاهده شد .این تیمار
با دیگر تیمارهای کود آهن بهجز  5گرم در لیتر
نانوکالت آهن ( 6/51میلیگرم بر گرم وزن تر) و 5/1
گرم در لیتر کالت آهن ( 6/53میلیگرم بر گرم وزن
تر) اختالف معنیداری داشت و سبب افزایش دو
برابری میزان کاروتنوئید نسبت به تیمار شاهد شد .دو
تیمار  5گرم در لیتر کالت آهن ( 6/5میلیگرم بر گرم
وزن تر) و  6/1گرم در لیتر نانوکالت آهن (6/55
میلیگرم بر گرم وزن تر) اختالف معنیداری با هم
نداشتند .کمترین میزان کاروتنوئید ( 6/62میلیگرم
بر گرم وزن تر) در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول.)3

جدول  .5تجزیۀ واریانس صفات غلظت آهن ،سبزینه و فراسنجههای نورساختی گیاه دارویی ریحان مقدس ()Ocimum sanctum
تحت تیمارهای کود آهن
Table 2. Analysis of variance of Fe content, chlorophyll and photosynthesis parameters of holy basil
(Ocimum sanctum) under Fe fertilizer treatments
MS
CO2 under stomatal

Water Use Efficency

Light Use Efficency

Transpiration

Net photosynthesis

Stomatal
conductance

Carotenoid

Total chlorophyll

Chlorophyll b

Chlorophyll a

Fe content

2031.8ns
592.23ns
993.47
17.19

1.00ns 0.59ns 0.058ns 1.25ns
0.85** 0.05** 23.30** 0.22ns
1.07
0.05
0.485
0.38
10.79 11.03 10.78 13.65

0.03ns
**0.006
0.004
14.99

0.0004ns
**0.004
0.0007
17.38

0.23ns
**0.029
0.014
13.87

0.01ns 0.003ns
**0.13** 0.014
0.007 0.001
11.9
18.67

39.15ns
**19742.03
140.64
5.2

df

2
5
10

Source of variation

Block
Treatment
Error
)CV (%

 * ،nsو ** :به ترتیب نبود تفاوت معنیدار و معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد.
ns, * and **: non significant, significant at 5% and significant at 1% , respectively.

میزان هدایت روزنهای

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان
داد محلولپاشی گیاهان با کود آهن اثر معنیداری بر

میزان هدایت روزنهای گیاه در سطح احتمال  5درصد
دارد .بیشترین میزان هدایت روزنهای ( 765میلیمول
آب بر مترمربع در ثانیه) با محلولپاشی  5گرم در لیتر
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تعرق با هم نداشتند .تیمار  5گرم در لیتر کالت آهن
( 5/35میلیمول بر مترمربع در ثانیه) با شاهد اختالف
معنیداری نداشت (جدول .)3

نانو کالت آهن به دست آمد .گیاهان تیمارشده با 5/1
گرم در لیتر نانوکالت آهن ( 537میلیمول آب بر
مترمربع در ثانیه) 6/1 ،گرم در لیتر نانوکالت آهن
( 525میلیمول آب بر مترمربع در ثانیه) و  5/1گرم
در لیتر کالت آهن ( 501میلیمول آب بر مترمربع در
ثانیه) اختالف معنیداری از نظر میزان هدایت روزنهای
با هم نداشتند .کمترین میزان هدایت روزنهای در
تیمار شاهد ( 547میلیمول آب بر مترمربع در ثانیه)
مشاهده شد .این تیمار با تیمار  5گرم در لیتر کالت
آهن ( 540میلیمول آب بر مترمربع در ثانیه) اختالف
معنیداری نشان نداد (جدول .)3

میزان نورساخت خالص

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس نشان داد
محلولپاشی گیاهان با کود آهن اثر معنیداری بر

میزان نورساخت گیاه در سطح احتمال  5درصد دارد
(جدول  .)5بر پایۀ مقایسۀ میانگین تیمارها (جدول )3
محلولپاشی گیاهان با کود آهن سبب افزایش 5/1
برابری میزان نورساخت خالص شده است .بیشترین
میزان نورساخت خالص ( 55میکرومول دیاکسید
کربن بر مترمربع در ثانیه) به گیاهان تیمارشده با 5/1
گرم در لیتر نانوکالت آهن و کمترین میزان (4/65
میکرومول دیاکسیدکربن بر مترمربع در ثانیه) به
تیمار شاهد تعلق داشت .تیمار  5گرم در لیتر نانوکالت
آهن ( 55/77میکرومول دیاکسیدکربن بر مترمربع در
ثانیه) اختالف معنیداری از نظر میزان نورساخت
خالص با تیمار  5/1گرم بر لیتر نانوکالت آهن نشان
نداد .بین تیمارهای  6/1گرم در لیتر نانوکالت آهن و
 5/1گرم در لیتر کالت آهن اختالف معنیداری وجود
نداشت (به ترتیب  3/45و  3/04میکرومول دیاکسید
کربن بر مترمربع در ثانیه) .تیمار  5گرم در لیتر کالت
آهن ( 2/57میکرومول دیاکسیدکربن بر مترمربع در
ثانیه) اختالف معنیداری با تیمار شاهد نداشت.

شدت تعرق

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان
داد محلولپاشی گیاهان با کود آن اثر معنیداری بر
شدت تعرق گیاه در سطح احتمال  5درصد دارد.
بیشترین شدت تعرق ( 3/56میلیمول بر مترمربع در
ثانیه) به گیاهان تیمارشده با  5گرم در لیتر نانوکالت
آهن و کمترین شدت تعرق ( 5/51میلیمول بر
مترمربع در ثانیه) به تیمار شاهد تعلق داشت.
تیمارهای  5/1گرم در لیتر نانو کالت آهن (5/07
میلیمول بر مترمربع در ثانیه) 6/1 ،گرم در لیتر
نانوکالت آهن ( 5/40میلیمول بر مترمربع در ثانیه) و
 5/1گرم در لیتر کالت آهن ( 5/41میلیمول بر
مترمربع در ثانیه) اختالف معنیداری از نظر شدت

جدول  .3مقایسۀ میانگین صفات میزان آهن ،سبزینه و فراسنجههای نورساختی گیاه دارویی ریحان مقدس
( )Ocimum sanctumتحت تیمارهای کود آهن
Table 3. Comparison means of Fe content, chlorophyll and photosynthesis parameters of holy basil
(Ocimum sanctum) under Fe fertilizer treatments
Light Use
efficency
(μmol CO2.μmol
)photon-1

Transpiration
)(mmol H2O.m-2s-1

Net photosynthesis
)(μmol CO2.m-2s-1

Stomatal
conductance
)(mmol H2O.m-2s-1

Carotenoid
)(mg.g-1

Total chlorophyll
)(mg.g-1

Chlorophyll b
)(mg.g-1

Chlorophyll a
)(mg.g-1

Fe content
)(mg.kg-1

4.80c
4.86c
5.71b
5.53b
6.86a
6.78 a

2.25c
2.31bc
2.75ab
2.76ab
3.10a
2.64 abc

7.02c
8.24c
9.67b
9.72b
11.44a
12 a

174b
176b
265ab
281ab
401a
294 ab

0.08c
0.1bc
0.13abc
0.12bc
0.15ab
0.18 a

0.71c
0.71c
0.92bc
1.01bc
1.28a
1.39 a

0.20c
0.21c
0.25bc
0.30ab
0.36a
0.38 a

0.51c
0.50c
0.67b
0.71b
0.92a
1.01 a

Fe Treatment
)(g.L-1

Control 0 100.03e
Chelate 1 182.83d
fertilizer 1.5 273.46b
Nano
0.5 204.43c
Chelate 1 320.43a
fertilizer 1.5 285.63a
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عملكرد کوانتومی نورساخت

بهواسطۀ حضور پروتئینهای حاوی آهن مانند

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان

سیتوکرومها و فرودکسینها نقش دارد .سیتوکرومها از

داد محلولپاشی گیاهان با کود آهن اثر معنیداری بر

شناختهترین پروتئینهای هم هستند که در

عملکرد کوانتومی نورساخت در سطح احتمال  5درصد

واکنشهای اکسایش و احیا در کلروپالستها و


دارد .بر پایۀ نتایج بهدستآمده از مقایسۀ میانگین

میتوکندریها نقش داشته و بهعنوان گروههای

تیمارها (جدول  )3بیشترین عملکرد کوانتومی

دهنده-گیرندة الکترون در واکنشهای نورساخت و

نورساخت ( 0/20میکرومول دیاکسیدکربن بر

تنفس شرکت میکنند .فرودکسینها مهمترین

میکرومول فوتون) به تیمار  5گرم در لیتر نانوکالت

پروتئینهای حاوی آهن-گوگرد هستند که در

آهن تعلق داشت ،این تیمار با دیگر تیمارها بهجز

جابهجاکنندة الکترون نقش دارند.
نورساخت بهعنوان 

تیمار 5/1گرم در لیتر نانوکالت آهن ( 0/42میکرومول

در اثر کمبود آهن ،انتقال الکترون نورساختی

اختالف

کاهش یافته که این امر موجب کاهش تثبیت

معنیداری نشان داد .تیمارهای  6/1گرم در لیتر


دیاکسید کربن و کاهش غلظت نشاسته و

دیاکسیدکربن بر
نانوکالت آهن ( 1/13میکرومول 

کربوهیدراتهای محلول در گیاهان طی دورة رشد

میکرومول فوتون) و  5/1گرم بر لیتر کالت آهن

رویشی شده و از این راه موجب کم شدن تولید مادة

( 1/45میکرومول دیاکسیدکربن بر میکرومول فوتون)

خشک گیاهی یا کاهش رشد سبزینهای گیاه میشود

اختالف معنیداری با هم نداشتند .همچنین تیمار 5

( .)Marscher, 2011بنابراین با توجه به موارد باال،

گرم بر لیتر کالت آهن ( 7/20میکرومول

کمبود آهن میتواند منجر به ایجاد محدودیت در

اختالف

ظرفیت چرخۀ انتقال الکترون و به دنبال آن کاهش

معنیداری از نظر عملکرد کوانتومی نورساخت با تیمار


کارایی فتوشیمیایی نظام نورساختی  IIشود .از سوی

شاهد ( 7/26میکرومول دیاکسیدکربن بر میکرومول

انجامشده روی چغندرقند نشان داده

دیگر تحقیقات

فوتون) نداشت.

است که کمبود آهن باعث کاهش سبزینه و نورساخت

دیاکسیدکربن بر میکرومول فوتون)

دیاکسیدکربن بر میکرومول فوتون)


کمبود آهن منجر به کاهش غلظت رنگدانههای

خالص میشود .افزون بر نقش آهن در ساخت (سنتز)

نورساختی مانند سبزینه و کاروتنوئید در واحد سطح

سبزینه ،این عنصر فعالیت دو آنزیم مهم در نورساخت

برگ گیاه چغندر شده که به دنبال آن میزان

یعنی روبیسکو در گیاهان  C3و فسفو اینول پیروات

نورساخت برگ به دلیل کاهش شمار واحدهای

کربوکسیالز در گیاهان  C4را تحت تأثیر قرار میدهد.

نورساختی و همچنین کاهش کارایی فتوشیمیایی

انجامشده روی چغندرقند میزان هدایت

در تحقیق

سامانۀ نورساختی واحدهای باقیمانده دچار کاهش

روزنهای و تعرق گیاه تحت تأثیر میزان آهن قرار

میشود ( .)Morales et al., 1998در بررسی تأثیر آهن

نگرفتند که این نشان میدهد که تأثیر آهن روی گیاه

بر میزان نورساخت برگ گیاه انبه مشخص شد که

بهصورت هیدرولیکی و باز شدن روزنهها نیست و

افزایش میزان آهن سبب افزایش میزان نورساخت در

بیشتر نورساخت گیاه را از راه اثر روی مسیرهای

گیاه میشود ( .)Balakrishnan et al., 2000همچنین

بیوشیمیایی تحت تأثیر قرار میدهد .کاهش

انجامشده روی ریحان مقدس نشان داده

تحقیقات

فعالیت آنزیمهای دخیل در تثبیت منجر به افزایش یا

ژنوتیپهایی از ریحان مقدس که توانایی بیشتری در


تغییر نیافتن میزان  CO2زیر روزنهای میشود

جذب آهن خاک دارند ،میزان نورساخت و همچنین

( .)Rombolet al., 2007نتایج این تحقیق هم نشان

اسانس بیشتری دارند ( .)Misra et al., 2007عنصر

داد که  CO2زیر روزنهای گیاه تحت تأثیر تیمارهای

آهن در واکنشهای اکسایش (اکسیداسیون) و احیا

کود آهن قرار نگرفت .نتایج جدول همبستگی
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(جدول )7نشان داد که بین میزان آهن گیاه با

افزایش میزان سبزینۀ گیاه ،ظرفیت نورساختی گیاه

صفات سبزینۀ  ،b ،aکاروتنوئید ،هدایت روزنهای،

افزایش یافته و در مجموع گیاه از تابش فعال

نورساخت و کارایی مصرف نور گیاه همبستگی مثبت و

تابیدهشده به برگ بیشترین بهره را برده و

نورساختی

معنیداری در سطح 5درصد وجود دارد .بنابراین

عملکرد کوانتومی آن افزایش یافته است که نتیجۀ

تیمار ریحان مقدس با آهن منجر به افزایش آهن بافت

آن افزایش وزن خشک بوته و اسانس گیاه خواهد

برگ و سپس افزایش سبزینۀ گیاه شده است .با

بود.

جدول  .7همبستگی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس ()Ocimum sanctum
)Table 4. Correlation between physiological traits of holy basil (Ocimum sanctum
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
**0.63

1
-0.92 ns
-0.40 ns

1
-0.41 ns
**0.64
**0.97

1
*0.45
*0.45
-0.38 ns
0.42 ns

1
**0.94
*0.45
**0.53
-0.33 ns
0.40ns

1
0.49 ns
0.45 ns
**0.71
-0.19 ns
0.36 ns
**0.68

1
**0.74
0.41 ns
0.43 ns
**0.83
-0.29 ns
*0.49
**0.83

1
**0.96
**0.66
0.36 ns
0.40 ns
**0.79
-0.27 ns
*0.46
**0.79

1
**0.93
**0.99
**0.76
0.42 ns
0.43 ns
**0.83
-0.30 ns
*0.49
**0.82

1
1
**0.74
**0.69
**0.75
**0.73
*0.55
**0.60
**0.74
-0.03 ns
0.26 ns
**0.73

Traits
Fe content
Chlorophyll a
Chlorophyll b
Total chlorophyll
Carotenoid
Stomatal conductance
Transpiration
Net photosynthesis
CO2 under stomatal
Water Use Efficency
Light Use Efficency

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 * ، nsو ** :به ترتیب نبود تفاوت معنیدار و معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد.
ns, * and **: non significant, significant at 5 and 1% , respectively.

اجزای اسانس

تجزیهوتحلیل اسانس بهوسیلۀ دستگاه

(جدول  )1نشان داد بیش از سی ترکیب مختلف در
اسانس ریحان مقدس وجود داشت .ترکیب غالب
اسانس گیاه شامل اوژنول -5،2 ،سینئول و
متیلکاویکول بود که بر پایۀ تجزیۀ نتایج بهدستآمده
از دستگاه  GCبیش از  01درصد اسانس ریحان
مقدس را به خود اختصاص دادند .محلولپاشی آهن
سبب افزایش نسبی میزان اوژنول و کاهش میزان
 -5،2سینئول شد .بیشترین (33/54درصد) و
کمترین ( 53/53درصد) میزان اوژنول به ترتیب در
تیمارهای  5گرم در لیتر نانوکالت آهن و تیمار 5/1
گرم در لیتر نانوکالت آهن مشاهده شد .میزان
متیلکاویکول در همۀ تیمارهای محلولپاشی بهجز

تیمار  5گرم در لیتر نانوکالت آهن ،نسبت به شاهد
اندکی افزایش یافت .همچنین بیشترین (55/55
درصد) میزان متیلکاویکول با محلولپاشی  5/1گرم
در لیتر نانوکالت آهن به دست آمد و کمترین (55/63
درصد) میزان این ترکیب با محلولپاشی  5گرم در
GC/MS

لیتر نانو کالت آهن به دست آمد .با توجه به جدول 1
با افزایش غلظت آهن در کود ،میزان  -5،2سینئول در
اسانس کاهش یافت .بهطوریکه بیشترین (57/43
درصد) و کمترین (56/13درصد) میزان  -5،2سینئول
به ترتیب در تیمارهای شاهد و  5/1گرم در لیتر نانو
کود کالت آهن مشاهده شد .در این آزمایش،
اوژنول بیشترین درصد اسانس را تشکیل داد.
فنیلپروپانوئیدها از فنیلآالنین مشتق میشوند که در
آغاز در اثر آمینزدایی ( )deaminatبهوسیلۀ
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ( )PALبه اسید
ترانس سینامیک تبدیل میشوند .سپس توسط
سینامات 7-هیدروکسیالز ،اسید  -pکوماریک
بهوجود میآید .اسید  -pکوماریک در طی
مراحلی به متیل کاویکول و اوژنول تبدیل میشود
( .)Gang et al.,2001اگر مسیر در برای ساخت
اوژنول هدایت شود میزان متیل کاویکول در ترکیب
اسانس کاهش مییابد که این ،دلیل کاهش متیل-
کاویکول در ترکیب اسانس ریحان مقدس در این
تحقیق است.
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( تحت تیمارهای محلولپاشی کود آهنOcimum sanctum)  اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس.1 جدول
Table 5. Essential oil components of holy basil (Ocimum sanctum) under Fe treatments
No.

Retention time

Retention index

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4.82
4.86
6.12
6.73
6.79
6.97
7.64
7.85
8.03
8.19
8.64
9.12
9.67
9.83
10.01
10.10
10.21
10.88
12.28
13.14
13.27
13.35
13.46
13.56
13.89
14.14
14.53
15.12
15.41
15.74
16.15

789.6
908.8
967.2
969.4
972.9
989.2
1039.2
1052.5
1064.7
1037.7
1104.0
1138.5
1174.8
1185.5
1198.5
1207.9
1210.8
1257.6
1375.9
1409.2
1439.0
1448.3
1455.3
1463.2
1500.8
1523.2
1568.3
1601.0
1605.1
1632.6
1673.6

Components
Isovaleric acid
α-pinene
β-phellandrene
Comphene
β-pinene
β-myrcene
1, 8-cineole
o-Cymene
Carene
Sabinene hydrate
Linalyl acetate
Limonene
Terpineol
Terpinene
α-Terpinyl
Methyl Chavicol
Casmene
Chavicol
Eugenol
Methyl eugenol
Caryophyllene
α-Farnesene
β-Sesquiphellandrene
β-Farnesene
Germacrene D
Bisabolene
α-Bisabolene
Phenole
Caryophyllene oxide
Cyclohexane
Spathulenol
Total

 گرم5  بهترین نتایج با محلولپاشی.متیلکاویکول بود
در لیتر نانوکالت آهن به دست آمد و در بیشتر موارد
 گرم در لیتر5/1 این تیمار با تیمارهای محلولپاشی
 گرم در لیتر کالت آهن اختالف5/1 نانوکالت آهن و
 بنابراین برای افزایش و بهبود.معنیداری نشان نداد
 گرم در لیتر نانوکالت5 صفات یادشده محلولپاشی
.آهن پیشنهاد میشود
سپاسگزاری
از مسئوالن محترم دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر
. تشکر و قدردانی میگردد،حمایت مالی از این تحقیق

Control
0.16
1.40
1.18
0.58
2.57
0.75
24.79
5.24
0.16
0.43
0.18
0.21
0.40
0.37
1.36
11.37
0.10
1.01
30.29
1.06
0.86
0.27
0.34
1.68
0.94
5.77
4.43
0.16
0.18
0.10
0.19
97.85

Fe Chelate fertilizer
1
1.5
0.14
0.10
1.28
0.98
0.98
1.01
0.51
0.50
2.21
2.25
0.67
0.67
22.12
22.19
5.02
5.14
0.12
0.15
0.36
0.45
0.13
0.17
0.25
0.21
0.34
0.30
0.28
0.32
1.28
1.25
11.82
11.89
0.13
0.10
0.87
1.04
32.71
32.17
1.02
1.15
0.93
0.97
0.30
0.31
0.39
0.36
1.62
1.83
0.91
0.99
6.85
6.66
4.59
4.79
0.25
0.19
0.29
0.21
0.09
0.09
0.22
0.18
98.68
98.62

Fe Nano chelate fertilizer
0.5
1
1.5
0.16
0.11
0.14
1.41
0.99
1.23
1.05
1.02
0.93
0.52
0.49
0.47
2.27
2.19
2.09
0.67
0.64
0.62
21.62
20.91
20.53
5.08
4.92
3.92
0.11
0.13
0.14
0.56
0.47
0.41
0.18
0.15
0.20
0.24
0.22
0.26
0.30
0.31
0.53
0.25
0.29
0.31
1.24
1.25
1.26
12.00
11.03
12.21
0.15
0.11
0.12
0.95
1.05
0.98
29.43
33.27
29.13
1.22
1.19
1.09
1.12
1.02
0.94
0.36
0.33
0.31
0.44
0.40
0.56
1.97
1.95
1.69
1.13
1.04
0.98
8.06
7.30
7.50
5.48
5.17
4.84
0.20
0.23
0.44
0.23
0.28
0.31
0.12
0.11
0.13
0.22
0.22
0.26
98.74
98.79
94.53

نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج تجزیۀ خاک منطقه و میزان کم عنصر
آهن در خاک و شرایط قلیایی حاکم بر منطقۀ مورد
 به نظر میرسد جذب و فراهمی،)5 آزمایش (جدول
روبهرو شده و محلولپاشی
 این عنصر از خاک با مشکل
بهطور مؤثری باعث افزایش جذب برگی این عنصر
 نتایج بهدستآمده نشان میدهد.شده است
محلولپاشی عنصر آهن بر گیاه دارویی ریحان مقدس

 کاروتنوئید، سبزینه،میتواند سبب افزایش میزان آهن
 ترکیب غالب.و فراسنجههای نورساختی این گیاه شود
 سینئول و-5،2 ،اسانس گیاه شامل اوژنول
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