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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر محلولپاشی سولفات آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گشنیز آزمایشی بهصورت طرح بلوکهای کامل
 محلولپاشی آهن (در، تیمارها شامل شاهد. در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرند اجرا شد1394 تصادفی در سه تکرار در سال
+  گلدهی و مرحلههای ساقهدهی، محلولپاشی روی (در مرحلۀ ساقهدهی،) گلدهی+  گلدهی و مرحلههای ساقهدهی،مرحلۀ ساقهدهی
 محلولپاشی، نتایج نشان داد. گلدهی) بودند+  گلدهی و مرحلههای ساقهدهی، محلولپاشی آهن و روی (در مرحلۀ ساقهدهی،)گلدهی
 کاربرد آهن و روی ویژگیهای گیاه را در مقایسه با.بر همۀ صفات مورد بررسی بهجز شمار شاخههای فرعی تأثیر معنیدار داشت
 عملکرد دانه و عملکرد اسانس از، وزن هزاردانه، وزن خشک کل، شمار شاخۀ فرعی، باالترین ارتفاع.تیمار شاهد بهبود داد
 محلولپاشی آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و.محلولپاشی ترکیبی آهن و روی در هر دو مرحلۀ ساقهدهی و گلدهی به دست آمد
1/11  و3/31(  بیشترین و کمترین عملکرد اسانس.گلدهی در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد دانه را بیش از دو برابر افزایش داد
کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از کاربرد تیمارهای محلولپاشی آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی و تیمار شاهد به دست
 محلولپاشی ترکیبی آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی میتواند عملکرد کمی و کیفی گیاه، در کل نتایج نشان داد.آمد
.گشنیز را بهبود داده و بهعنوان یک راهکار مدیریتی مناسب استفاده شود
. مرحلههای رشد رویشی و زایشی، متابولیتهای ثانویه، گشنیز، عملکرد اسانس:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to investigation of effect of iron and zinc sulfate on quantitative and qualitative yield of coriander, an experiment
was conducted as randomized complete block design with three replications during 2015 on the Research Field of Payam
Noor University of Marand. Treatments consisted of control, foliar application of iron (in stem elongation, flowering and
stem elongation + flowering stages), foliar application of zinc (in stem elongation, flowering and stem elongation +
flowering stages) and foliar application of iron and zinc (in stem elongation, flowering and stem elongation + flowering
stages). Results showed that foliar application had significant effect on all studied traits except number of lateral branches.
The application of iron and zinc improved plant traits in comparison to control. The highest values of plant height, number
of lateral branch per plant, total dry weight, 1000-seed weight, seed yield and essential oil yield were gained of foliar
application of iron and zinc in both stem elongation and flowering stages. Foliar application of Fe +Zn in stem elongation
and flowering stages more than twice increased grain yield compare to control treatment. The highest and the lowest
essential oil yield (3.31 and 1.11 kg/ha) was gained in application of Fe + Zn (in stem elongation and flowering stages) and
control treatments respectively. In general, results showed that simultaneous foliar application of iron and zinc in stem
elongation and flowering stages can be improved quantitative and qualitative yield of coriander which could be used as a
suitable management strategy.
Keywords: Coriander, essential oil yield, secondary metabolites, vegetative and reproductive stages.
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مقدمه
تغذیۀ کانیها همگام با دسترسی به آب ،رقم مناسب،
کنترل بیماری ،حشرات و علفهای هرز نقش مهمی در
بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارند .در این میان،
اگرچه عنصرهای غذایی ریزمغذی در میزان بسیار کم
مورد نیاز گیاه هستند ،ولی نقش اساسی در واکنشهای
فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و فرآیندهای سوختوساز
(متابولیکی) گیاهان دارند و منجر به افزایش کمی و
کیفی محصول آنها میشوند (.)Kamkar et al., 2011
آهن یکی از عنصرهای ضروری ،کممصرف و کمتحرک
برای گیاهان است .این عنصر بخشی از گروه کاتالیزوری
بسیاری از آنزیمهای اکسایش (اکسیداسیون) و احیاء بوده
و برای ساخت سبزینه )کلروفیل) مورد نیاز است ( Kafi,
 .)2008در شرایط کمبود آهن ،میزان نورساخت
(فتوسنتز) و سرعت تثبیت دیاکسید کربن در واحد
سطح برگ کاهشیافته و در نتیجه از ذخیرة نشاسته و
قند در برگها کاسته میشود که این امر موجبات کاهش
وزن هزاردانه و عملکرد دانه را فراهم میسازد ( Ravi et
 .)al., 2008عنصر روی نیز از عنصرهای کممصرف بوده
که در ساخت (سنتز) تریپتوفان ،پیش مادة اکسین ،طول
عمر رنگدانههای سبزینه و پیری برگ ،سوختوساز
کربوهیدراتها ،تقسیم یاختهای ،طویل شدن یاخته و
ساخت پروتئینها در گیاهان اثرگذار است ( Hemant
 .)Ranjan, 1996عنصرهای ریزمغذی بهویژه روی و آهن
بهطور گستردهای در خاکهای مناطق خشك و
نیمهخشك به دلیل تثبیت آنها توسط خاک ،باال بودن
 pHو درصد باالی کربنات کلسیم این خاکها ،بهسرعت
به شکل غیرقابل جذب برای گیاه تبدیل میشوند و
کمبود آنها در گیاهان ظاهر میشود ( Malakooti et al.,
 .)2008بنابراین برای برطرف کردن نیاز گیاه به
عنصرهای غذایی و افزایش عملکرد و کیفیت محصول در
این مناطق ،به دلیل کارایی پایین مصرف خاکی ،تغذیۀ
برگی سودمند و مؤثر است ( .)Marschner, 1995تغذیۀ
برگی ،روشی برای کاهش تثبیت کودهای شیمیایی در
خاک و در نتیجه کاهش خطرهای زیستمحیطی از
جمله کاهش آلودگی خاک و آب است ( Kannan,
 .)2010با این روش تغذیه میتوان عنصرهای ریزمغذی را
در سریعترین زمان در اختیار گیاه قرار داد و همچنین

تغذیۀ برگی میتواند در رشد و افزایش عملکرد گیاهان
نیز مؤثر باشد .بررسی انجام شده روی گیاه اسفرزه نشان
داد ،تأثیر محلولپاشی عنصرهای ریزمغذی (آهن ،روی و
منگنز) بر عملکرد زیستتوده (بیوماس) و دانه ،عملکرد
لعاب (موسیالژ) ،شمار دانه در سنبله و وزن هزاردانه
معنیدار بود ( .)Ramroudi et al., 2011در بررسی
دیگری محلولپاشی آهن عملکرد مادة خشك و تر و
همچنین درصد اسانس نعنا فلفلی ( Mentha piperita
 )L.را در چین اول نسبت به شاهد افزایش داد (Zehtab-
 .)Salmasi et al., 2008محلولپاشی گشنیز با روی و
آهن در مرحلههای رشد رویشی و گلدهی و تشکیل میوه
سبب افزایش معنیدار وزن تر و خشك ساقه و عملکرد
دانه شد و کاربرد همراه آهن  +روی نقش بیشتری بر این
افزایش داشت ( .)Said-Al Ahl & Omer, 2009محققان
در نتایج بررسیهای خود بیان کردند ،محلولپاشی
سولفات آهن و روی عملکرد دانه ،تورم دانه و درصد لعاب
را در گیاه اسفرزه افزایش داد ( Zehtab-Salmasi et al.,
 (2015) Nasiri & Najafi .)2012در نتایج آزمایش
دیگری در گیاه بابونه مشاهده کردند ،محلولپاشی آهن و
روی کیفیت و کمیت عملکرد گیاه را افزایش داد.
یافتههای محققان نشان داد کاربرد آهن ،روی ،بر و
منیزیم بهطور معنیداری شمار چتر در بوته را در گیاه
گشنیز افزایش داد .در این تحقیق کاربرد عنصر روی در
مقایسه با تیمار شاهد موجب افزایش معنیدار عملکرد
بذر ،وزن خشك ساقه و برگ شد ( Rahimi et al.,
 .)2009در نتایج پژوهشی دیگر محلولپاشی آهن در گیاه
گشنیز میزان نورساخت خالص و ویژگیهای رشدی آن
را بهطور معنیداری افزایش داد (.)Sinta et al., 2015
گشنیز با نام انگلیسی  Corianderو نام علمی
 Coriandrum sativum L.گیاهی است یكساله از
خانوادة چتریان  Apiaceaeبه ارتفاع  60تا 100سانتیمتر
و با طول دورة رشد  100تا  120روز که در بسیاری از
کشورها بهعنوان گیاهی بهاره و در برخی کشورهای
مدیترانه و جنوب شرقی آسیا بهصورت گیاهی زمستانه
کشت میشود ( .)Omidbeyghi, 1994سرشاخههای آن
بهصورت تازه در ساالد و سوپ و اسانس میوة آنکه 50
درصد ترکیب لینالول دارد ،در صنایع غذایی ،دارویی،
آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد .در طب سنتی از خواص
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گشنیز بهعنوان هضمکنندة غذا ،ضد نفخ ،اشتهاآور،
برطرفکنندة دردهای عضالنی و آرامبخش استفاده
میشود ( .)Sefidkon, 1999با توجه به اهمیت گشنیز
بهعنوان یك گیاه دارویی و همچنین تأثیر آهن و روی بر
تغذیه ،سوختوساز و رشد و نمو گیاهان ،هدف از این
تحقیق بررسی و ارزیابی تأثیر محلولپاشی آهن و روی
در مرحلههای رویشی و زایشی بر ویژگیهای کمی و
عملکرد اسانس گشنیز است.
مواد و روشها
این آزمایش بهصورت صحرایی در سال  1394در
مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرند با عرض
جغرافیایی  38درجه 22 ،دقیقه و طول جغرافیایی 45
درجه 46 ،دقیقه و ارتفاع  1500متر از سطح دریا
انجام شد .بر پایۀ آمار هواشناسی ،این منطقه با
میانگین  357میلیمتر بارندگی ساالنه رژیم آب و
هوایی نیمهخشك سرد داشته و میانگین دمای سالیانۀ
آن  11/3درجۀ سلسیوس است .ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی خاک در جدول  1نشان داده شده
است .این آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل
تصادفی در سه تکرار اجرا شد .تیمارها شامل شاهد،
محلولپاشی آهن (در مرحلۀ ساقهدهی ،گلدهی و
مرحلههای ساقهدهی  +گلدهی) ،محلولپاشی روی (در
مرحلۀ ساقهدهی ،گلدهی و مرحلههای ساقهدهی +
گلدهی) ،محلولپاشی آهن و روی (در مرحلۀ ساقه
دهی ،گلدهی و مرحلههای ساقهدهی  +گلدهی) بودند.
هر کرت آزمایشی دارای پنج ردیف کاشت بافاصلۀ
ردیف  40سانتیمتر و فاصلۀ بین هر بوته  10سانتیمتر
بود .طول هر کرت  2متر و فاصلۀ بین کرتها  1متر در
نظر گرفته شد .بذرهای مورد استفاده از تودة محلی
موجود در بازار شهرستان مرند تهیه شد .بذرهای گیاه با
تراکم باالتر از مطلوب در تاریخ  31اردیبهشت بهصورت
شیاری و به عمق  1-2سانتیمتر کشت شد .در مرحلۀ
چهار برگی بوتههای اضافی تنكشده و قویترین

519

گیاهچهها حفظ شدند .عملیات وجین علفهای هرز نیز
در چهار مرحله و بهصورت دستی انجام شد .پس از
کاشت یك مرحلۀ آبیاری برای استقرار بوتهها صورت
پذیرفت و تا زمان استقرار بوتهها هر سه روز یكبار
آبیاری انجام شد .پس از آن به فاصلۀ هر شش روز یكبار
آبیاری تکرار شد .در اول مردادماه در مرحلۀ ساقهدهی و
در هجدهم مردادماه در اوایل گلدهی گیاهان با سولفات
روی و سولفات آهن که در آب مقطر حل شده بودند
(تهیهشده از شرکت آرمان سبز آدینه با نام تجاری Van
 Iperenمحصول کشور هلند) با غلظت  4در هزار در
مرحلههای ساقهدهی و گلدهی در اوایل صبح
محلولپاشی شدند .تیمار شاهد با آب مقطر
محلولپاشی شد .پس از هر محلولپاشی ،مزرعه
آبیاری شد .پس از اینکه بذرهای گیاهان به مرحلۀ
رسیدگی کامل رسیدند ،در تاریخ هشتم شهریور
برداشت از مزرعه انجام شد .در این بررسی صفاتی
مانند ارتفاع بوته ،شمار شاخۀ فرعی در بوته ،شمار
چتر در بوته ،وزن خشك کل ،وزن هزاردانه ،عملکرد
دانه ،درصد و عملکرد اسانس ارزیابی شدند .برای
اندازهگیری وزن هزاردانه پنج نمونۀ دویست بذری از
هر کرت شمارش و وزن شدند .آنگاه میانگین آنها در
عدد  5ضرب شد .بهمنظور تعیین عملکرد دانه در
واحد سطح ،از خطوط میانی هر کرت معادل 1
مترمربع ،بوتهها به روش دستی برداشت و پس از جدا
کردن چترهای حاوی بذر از آنها ،دانهها جدا شدند
(.)Darzi et al., 2009
بهمنظور تعیین میزان اسانس از بذرهای گیاه ،از
هر کرت آزمایشی یك نمونۀ  50گرمی تهیه و با
استفاده از روش تقطیر با آب بهوسیلۀ دستگاه کلونجر
اسانسگیری به عمل آمد .عملکرد اسانس از
حاصلضرب عملکرد دانه و درصد اسانس به دست
آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از برنامۀ آماری  SASو
برای مقایسۀ میانگین تیمارها از آزمون  LSDدر سطح
احتمال  5درصد ،استفاده شد.

جدول  .1ویژگیهای فیزیكوشیمیایی خاک
Table 1. Soil physical and chemical properties
Mn
)(mg/kg
16.21

Cu
)(mg/kg
0.92

Zn
)(mg/kg
0.34

Fe
)(mg/kg
10.05

K
)(mg/kg
491

P
)(mg/kg
129

N
)(%
0.14

Organic carbon
)(%
1.79

pH
7.71

Ec
)(dSm-1
1.20

Soil
texture
Sandy loam
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ساقهدهی در مقایسه با مرحلۀ گلدهی ارتفاع گیاهان را
افزایش دادند.
به نظر میرسد آهن به دلیل افزایش ساخت
سبزینه و بهبود نورساخت ،مواد نورساختی بیشتری را
به نقاط مختلف گیاه از جمله ساقهها فرستاده و در
نتیجه ارتفاع گیاه را افزایش داده است .همچنین به
دلیل نقش عنصر روی در تولید هورمون اکسین،
تقسیم یاختهای و طویل شدن یاخته ،کاربرد آن ارتفاع
گیاه را افزایش داده است (.)Broadley et al., 2007
عنصرهای روی و آهن در کنار همدیگر تأثیر مثبتی در
افزایش ارتفاع داشتند .تأثیر مثبت کاربرد روی و آهن
در گیاه همیشهبهار ) (Calendula officinalis L.و
گیاه شوید ( (Anethum graveolens L.گزارش شده
است ( Rezaee Chianeh et al., 2015; Miransari et
 .)al., 2015در نتایج بررسی دیگری گزارش شد،
کمبود روی به علت تأثیر سو بر زیستساخت
(بیوسنتز) اکسین ،میتواند باعث کاهش ارتفاع ساقه و
عملکرد گیاه شود (.)Ghaffari-Malayeri et al., 2012

نتایج و بحث
نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشان داد ،تیمار
محلولپاشی آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و
گلدهی بر ارتفاع بوته و وزن هزاردانه در سطح آماری
 5درصد و بر شمار چتر ،مادة خشك گیاه ،عملکرد
بذر ،درصد و عملکرد اسانس در سطح آماری  1درصد
تأثیر معنیداری داشت .شمار شاخههای فرعی
تحت تأثیر تیمارهای محلولپاشی قرار نگرفت
(جدول.)2
ارتفاع بوته

بیشترین ارتفاع بوته از محلولپاشی همزمان آهن و
روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی (38/23
سانتیمتر) به دست آمد .بدون محلولپاشی آهن و
روی (تیمار شاهد) کمترین ارتفاع بوته (28/71
سانتیمتر) را در گیاهان تولید کرد (جدول  .)3کاربرد
تیمارهای روی و آهن بهطور همزمان در مرحلههای
گلدهی و ساقهدهی و کاربرد روی و آهن در مرحلۀ

جدول  .2تجزیۀ واریانس صفات کمی و کیفی گشنیز تحت تأثیر کودهای سولفات آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی
Table 2. Analysis of variance of quantitative and qualitative traits of coriander affected by iron and zinc sulfate
fertilizers in stem elongation and flowering stages
Mean squares
Essential
oil yield

Essential
oil content

Seed
yield

1000-seed
weight

Total
dry weight

0.13
**1.25
0.09
14.65

0.2
**0.002
0.0002
8.64

108882.35
**10264.28
15627.55
11.99

0.56
*1.51
0.61
8.8

179341.42
**981387.94
202126.26
14.02

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح  5و  1درصد.

Number
of umbels
per plant
0.22
**2.1
0.54
9.85

Number of
lateral branch
per plant
3.54
1.35
0.64
12.42

Plant
height

df

12.59
*33.17
12.72
10.97

3
10
18

SOV
Replication
Treatment
Error
CV

.*, **: Significantly differenc at 1 and 5% probability levels, respectively

جدول  .3مقایسۀ میانگین صفات کمی و عملکرد اسانس گشنیز تحت تأثیر کودهای سولفات آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی
و گلدهی
Table 3. Mean comparison of quantitative and essential oil yield of coriander affected by iron and zinc sulfate
fertilizers in stem elongation and flowering stages
Essential
oil yield
)(Kg/ha
1.11g
1.71f
1.89de
2.3c
1.7f
1.97d
2.73b
1.74ef
2.72b
3.31a

Essential
oil content
)(%
0.156f
0.192d
0.195d
0.208c
0.177e
0.19d
0.228b
0.173e
0.24a
0.233ab

Seed
Yield
)(Kg/ha
708.4g
886.8f
970e
1092.1cd
967.9e
1037.6de
1204.8b
1005.7e
1130.7c
1419.4a

1000-seed
weight
)(g
8.03c
8.25c
9.49a
9.76a
8.24c
9.01b
8.8b
8.06c
9.47a
9.77a

Total
dry weight
Kg/ha
2027.3f
3116.7de
2884.1e
3318.2cd
3389.9bc
2920.5e
3627.4b
3442bc
3094de
4240.2a

Number
of umbels
per plant
6.28d
8.38a
7.38c
8.27ab
8.28ab
6.42d
7.95b
8.46a
7.14c
8.48a

Number
of lateral branch
per plant
5.35f
5.95de
6.42c
7.25a
6.61bc
6.61bc
6.19cd
5.71fe
7.04ab
7.42a

Plant
height
)(Cm
26.42f
33.19bc
28.71e
33.23bc
34.23b
32.09cd
34.28b
34.31b
30.33ed
38.23a

)Treatments (Foliar application
Control
Stem elongation
Fe
Flowering
Stem elongation + flowering
Stem elongation
Zn
Flowering
Stem elongation + flowering
Stem elongation
Fe+Zn Flowering
Stem elongation + flowering

در هر ستون میانگینهای دارای دستکم یك حرف مشترک ،اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد ندارند.
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level.
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شمار شاخۀ فرعی

بهرغم معنیدار نشدن جدول تجزیۀ واریانس نتایج
مقایسۀ میانگین نشان داد ،همسان با ارتفاع بوته
بیشترین و کمترین شمار شاخۀ فرعی به ترتیب از
محلولپاشی همزمان آهن و روی در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی و بدون محلولپاشی به دست آمد.
در این زمینه نتایج بررسیها نشان داد ،در گیاه
کاسنی ( )Cichorium inyubus L.کاربرد همزمان نانو
کود روی و آهن در مقایسه با کاربرد این کودها
بهصورت منفرد و بدون کاربرد آن (تیمار شاهد) شمار
شاخههای فرعی را بهطور معنیداری افزایش داد
( .(Sepehri & Vaziri Amjad, 2015در تحقیقی
دیگر کاربرد  1گرم در لیتر نانو کالت آهن در گیاه
ریحان مقدس ) (Ocimum sanctumشمار شاخههای
فرعی را نسبت به گیاهان شاهد ،دو برابر افزایش داد
( .(Moghaddam et al., 2015نتایج همسانی در گیاه
گشنیز نیز گزارش شد ( Said-Al Ahl & Omer,
 .)2009به نظر میرسد بهواسطۀ وجود آهن نورساخت
گیاه بهبود پیدا کرده و عنصر روی از راه تولید هورمون
اکسین رشد رویشی و شاخهدهی را افزایش داده است.
شمار چتر در بوته

محلولپاشی همزمان آهن و روی به ترتیب در مرحلۀ
ساقهدهی ،گلدهی +ساقهدهی و مرحلۀ گلدهی
بیشترین شمار چتر در بوته را تولید کردند .کمترین
شمار چتر در بوته در نتیجۀ بدون محلولپاشی روی و
آهن در گیاهان به دست آمد .با توجه به نتایج تأثیر
محلولپاشی روی و آهن در مرحلههای ساقهدهی،
ساقهدهی  +گلدهی در مقایسه با مرحلۀ گلدهی بیشتر
بود .به نظر میرسد روی از راه تولید هورمون اکسین
باعث افزایش رشد رویشی و شاخهدهی شده است و
آهن با افزایش نورساخت و تثبیت دیاکسید کربن
شمار چتر در بوته را افزایش داده است .در این زمینه
محققان در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند
محلولپاشی همراه کالت آهن و روی در گیاه کاسنی
شمار آکن در بوته را در مقایسه با تیمار شاهد بهطور
معنیداری افزایش داد ( Sepehri & Vaziriamjad,
 .)2015در تحقیقی دیگر کاربرد تیمار ترکیبی آهن و

521

روی در مقایسه با کاربرد آنها بهطور منفرد شمار
کاپیتول در بوته را در گیاه همیشهبهار بهطور
معنیداری افزایش داد ( Rezaee Chianeh et al.,
 .)2015نتایج همسانی نیز در سیاهدانه گزارش شده
است (.)Shabanzadeh et al., 2011
وزن خشک کل

بیشترین و کمترین وزن خشك گیاه ( 4240/2و
 2027/3کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از محلولپاشی
آهن  +روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی و بدون
محلولپاشی به دست آمد .بهطوریکه محلولپاشی
آهن  +روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی در
مقایسه با بدون محلولپاشی بیش از دو برابر وزن
خشك گیاه را افزایش داد .با توجه به نتایج
محلولپاشی همزمان در هر دو مرحله و محلولپاشی
منفرد در مرحلۀ ساقهدهی در مقایسه با مرحلۀ گلدهی
وزن خشك کل بیشتری را تولید کرد .به نظر میرسد
محلولپاشی در مرحلۀ ساقهدهی باعث افزایش وزن در
قسمتهای رویشی گیاه میشود .در مرحلۀ گلدهی
محلولپاشی با تأثیر بر پر شدن دانه ،وزن هزاردانه را
افزایش میدهد .افزایش عملکرد زیستتوده با کاربرد
عنصرهای ریزمغذی دالیل مختلفی میتواند داشته
باشد که از آن جمله میتوان به افزایش زیستساخت
اکسین در حضور عنصر روی ،افزایش نورساخت
بهواسطۀ افزایش غلظت سبزینه ،افزایش جذب
نیتروژن و فسفر ،افزایش فعالیت ریبولوز بی فسفات
کربوکسیالز اشاره کرد ( ;Kamkar et al., 2011
 .)Malakooti et al., 2008با توجه به نتایج،
همبستگی مثبت و معنیداری بین ارتفاع گیاه و وزن
خشك گیاه (** )r=0/83مشاهده شد (جدول .)4
محلولپاشی با آهن و روی با بهبود شرایط تغذیهای با
افزایش فراهمی مواد غذایی باعث افزایش ارتفاع ،شمار
چتر در گیاه و شمار شاخۀ فرعی در نهایت زیستتودة
گیاه را افزایش داده است .محققان گزارش کردند،
محلولپاشی گشنیز با روی و آهن در مرحلههای رشد
رویشی ،گلدهی و تشکیل میوه سبب افزایش معنیدار
وزن تر و خشك ساقه و عملکرد دانه شد و کاربرد
همراه آهن  +روی نقش بیشتری بر این افزایش داشت

رستمی و همکاران :تأثیر محلولپاشی سولفات آهن و روی بر ویژگیهای کمی و ...
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( .)Said-Al Ahl & Omer, 2009در تحقیقی دیگر
محلولپاشی با عنصرهای کممصرف (آهن ،روی و بُر)
باعث افزایش معنیدار عملکرد تر و خشك گیاه
دارویی نعناع فلفلی نسبت به تیمار شاهد (بدون
محلولپاشی) شد ( .)Zehtab-Salmasi et al., 2008به
نظر میرسد کمبود آهن با کاهش نورساخت رشد گیاه
را کاهش داده و باعث کاهش عملکرد زیستتوده و در
نهایت وزن خشك کل شده است .نتایج همسانی در
گیاه کاسنی مشاهده شد ( Sepehri & Vaziriamjad,
.)2015
وزن هزاردانه

با توجه به نتایج مقایسۀ میانگین ،کاربرد تیمار ترکیبی
آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی
بیشترین وزن هزاردانه را در گیاهان تولید کرد .این در
حالی بود که بین تیمارهای محلولپاشی آهن در
مرحلۀ گلدهی ،محلولپاشی آهن در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی و نیز محلولپاشی همراه آهن و
روی در مرحلۀ گلدهی اختالف آماری معنیداری
مشاهده نشد .به نظر میرسد محلولپاشی ترکیبی در
مرحلههای ساقهدهی و گلدهی و محلولپاشی منفرد
در مرحلۀ گلدهی در مقایسه با مرحلۀ ساقهدهی تأثیر
مطلوبی در افزایش وزن هزاردانه داشته است .کاربرد
ترکیبی آهن و روی بهطور همزمان در هر دو مرحله
باالترین ( 9/77گرم) وزن هزاردانه را تولید کرد.
بهاحتمال روی و آهن در کنار هم با اثر همافزایی،
باعث افزایش وزن هزاردانه شده است .بدون کاربرد
تیمارهای روی و آهن ( 8/30گرم) کمترین وزن

هزاردانه تولید شد .در شرایط کمبود آهن ،میزان
نورساخت و سرعت تثبیت دیاکسید کربن در واحد
سطح برگ کاهش یافته و در نتیجه از ذخیرة نشاسته
و قند در برگها کاسته میشود که این امر موجبات
کاهش وزن هزاردانه و عملکرد دانه را فراهم میکند
( .)Ravi et al., 2008عنصر روی در نورساخت ،تقسیم
یاختهای و طویل شدن یاخته ،حفظ ساختمان و
عملکرد غشای یاختهای و هورمون تحریكکنندة رشد
و باروری (گلدهی و میوه دهی) گیاهان شرکت دارد
( .)Oshodi et al., 1993در این زمینه نتایج تحقیقات
دیگری نشان داد ،در گیاهان محلولپاشی شده با آهن
در مقایسه با گیاهان شاهد وزن هزاردانه  30درصد
افزایش یافت ) .)Rezaee Chianeh et al., 2015در
بررسی دیگری محلولپاشی همزمان نانو کودهای آهن
و روی بیشترین وزن هزاردانه را در مقایسه با تیمار
شاهد در گیاه کاسنی تولید کرد ( Sepehri & Vaziri
 .)Amjad, 2015نتایج همسانی در گیاه سیاهدانه
( )Shabanzadeh et al., 2011و گیاه اسفرزه
( )Ramroudi et al., 2011گزارش شده است.
عملکرد دانه

محلولپاشی ترکیبی آهن و روی در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی در مقایسه با همۀ تیمارها بهطور
معنیداری عملکرد دانه را افزایش داد .همسان با وزن
خشك کل بدون محلولپاشی عملکرد دانه را در
مقایسه با محلولپاشی تیمار ترکیبی آهن و روی در
مرحلههای ساقهدهی و گلدهی بیش از دو برابر کاهش
داد.

جدول  .4همبستگی بین صفات کمی و عملکرد اسانس گشنیز تحت تأثیر کودهای سولفات آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی
و گلدهی
Table 4.Correlation between quantitative traits and essential oil yield of coriander affected by iron and zinc sulfate
fertilizers in stem elongation and flowering stages
Essential
oil yield

Essential
oil content

Seed
yield

Total
dry weight

1000-seed
weight

1

1
**0.65

1
**0.78
**0.50

1
0.16
0.37
0.29

* و ** :همبستگی معنیدار در سطح  5و  1درصد.

Number
of
umbels

Number
of lateral
branch

1
0.01
**0.54
0.29
0.17

1
-0.04
**0.47
0.25
0.28
0.37

Plant
height
1
-0.14
**0.56
0.29
**0.83
**0.63
0.30

Treatment
Plant height
Number of lateral branch
Number of umbels
1000-seed weight
Total dry weight
Seed Yield
Essential oil content

*, **: Correlation is significant at the 5 and 1% level.
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به نظر میرسد کاربرد همزمان این دو ریزمغذی
در دو مرحله بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد دانه
داشته است .کاربرد آهن و روی در مرحلۀ ساقهدهی با
افزایش رشد و افزایش نورساخت در گیاه و با بهبود پر
شدن دانه در مرحلۀ گلدهی منجر به افزایش عملکرد
دانه شده است .در این زمینه محققان در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردند ،تأثیر محلولپاشی
عنصرهای ریزمغذی (آهن ،روی و منگنز) بر عملکرد
دانه ،شمار دانه در سنبله و وزن هزاردانۀ اسفرزه
معنیدار بود و تیمار محلولپاشی با روی بیشترین
عملکرد دانه را تولید کرد ،بهطوریکه عملکرد آن 22
درصد بیشتر از شاهد بود (.)Ramroudi et al., 2011
در نتایج بررسی دیگری باالترین عملکرد دانه در گیاه
همیشهبهار از کاربرد ترکیبی عنصرهای روی و آهن به
دست آمد ،بهطوریکه در مقایسه با تیمار شاهد بیش
از  30درصد افزایش عملکرد به دست آمد ( Rezaee
 .)Chianeh et al., 2015با توجه به نتایج همبستگی
مثبت و معنیداری بین وزن خشك کل و عملکرد دانه
(** )r=0/87مشاهده شد (جدول  .)4به نظر میرسد
محلولپاشی آهن و روی با افزایش رنگدانههای
نورساختی ،میزان سبزینه ،سرعت تثبیت دیاکسید
کربن باعث افزایش نورساخت شده است .در نتیجه به
دلیل افزایش وزن خشك کل ،دوام سطح برگ ،تولید
کربوهیدارت در برگها و ذخیرهسازی آن در دانه باعث
افزایش وزن هزاردانه و عملکرد دانه شده است .نتایج
همسانی در گیاه اسفرزه ( Zehtab-Salmasi et al.,
 )2012و گیاه بابونۀ آلمانی ()Nasiri et al., 2015
گزارش شد.
درصد اسانس

تیمارهای محلولپاشی همزمان آهن و روی در مرحلۀ
گلدهی و محلولپاشی همزمان آهن و روی در
مرحلههای ساقهدهی و گلدهی بیشترین درصد اسانس
را به خود اختصاص دادند .کمترین درصد اسانس از
بدون محلولپاشی به دست آمد .کاربرد تیمار ترکیبی
آهن  +روی در مرحلۀ گلدهی در مقایسه با تیمار
شاهد بیش از  50درصد اسانس را افزایش داد.
همسان با عملکرد دانه تأثیر کاربرد همزمان آهن و
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روی تأثیری مثبتی در افزایش درصد اسانس داشت.
نتایج بررسیها نشان داد ،کاربرد ریزمغذی آهن در
مقایسه با تیمار شاهد درصد و عملکرد اسانس را در
گیاه ریحان مقدس بهطور معنیداری افزایش داد
( .)Moghaddam et al., 2015در تحقیقی دیگر کاربرد
ریزمغذیهای آهن و روی درصد اسانس گیاه آنیسون
را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد ( Nategi et
 .)al., 2015عاملهای زیادی وجود دارد که سبب
تغییر در کمیت و کیفیت اسانس در گیاهان دارویی
میشود یکی از آنها کاربرد عنصرهای غذایی است.
گیاهان دارویی در طول دورة رشد برای تولید مناسب
اسانس و مواد مؤثره به میزان کافی عنصرهای
ریزمغذی نیاز دارند ،بهطوریکه تأمین این عنصرهای
میزان و عملکرد اسانس را تا حد زیادی افزایش
میدهند ( .)Shabanzadeh et al., 2011اسانسها از
گروه شیمیایی ترپنها هستند و یا منشأ ترپنی دارند.
نورساخت و تولید فراوردههای نورساختی رابطۀ
مستقیمی با تولید اسانس در گیاهان دارند .همبستگی
بین نورساخت و تولید اسانس نشان میدهد ،گلوگز
بهعنوان پیش مادة مناسب برای تأمین  NADPHو
 ATPدر ساخت اسانس بهویژه مونوترپنها عمل
میکند ( .)Dubey et al., 2003تثبیت ،CO2
متابولیتهای اولیه و سوختوساز ساکاروز ارتباط
نزدیکی با انباشت اسانس در گیاهان دارند .به دلیل
نقش عنصر روی در نورساخت و سوختوساز
ساکاریدها و نقش آهن در افزایش توان نورساختی و
پیش سازهای ترکیبهای فنولی مورد نیاز در ساخت
اسانسها میزان اسانس در نتیجۀ کاربرد این عنصرها
بهبود مییابد ( .)Dubey et al., 2003این دو عنصر در
کنار هم با بهبود شرایط رشدی گیاه باعث بهبود
درصد اسانس در گیاه شده است.
عملکرد اسانس

بیشترین و کمترین عملکرد اسانس ( 3/31و 1/11
کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از کاربرد تیمارهای
محلولپاشی ترکیبی آهن و روی در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی و تیمار شاهد به دست آمد.
بهطوریکه محلولپاشی همزمان آهن و روی در
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مرحلههای ساقهدهی و گلدهی در مقایسه با تیمار
شاهد نزدیك به دو برابر عملکرد اسانس را افزایش داد.
محلولپاشی روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی
با محلولپاشی همزمان روی و آهن در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی پس از تیمار محلولپاشی ترکیبی
آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی در گروه
آماری بعدی قرار گرفتند .هرچند اختالف آماری
معنیداری بین این دو تیمار مشاهده نشد .با توجه به
نتایج محلولپاشی ترکیبی روی و آهن در هر دو
مرحله و یا کاربرد منفرد این عنصرها در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی اثر بهتری در افزایش عملکرد
اسانس داشته است .همچنین به دلیل باال بودن بیشتر
ویژگیهای مورد بررسی و وجود ارتباط بین وزن
خشك کل ،عملکرد دانه و درصد اسانس در اثر کاربرد
تیمار محلولپاشی ترکیبی آهن و روی در مرحلههای
ساقهدهی و گلدهی باال بودن عملکرد اسانس منطقی
به نظر میرسد .بهطوریکه همبستگی مثبت و
معنیداری بین عملکرد دانه با درصد اسانس
(** )r=0/65و عملکرد دانه با عملکرد اسانس
(** )r=0/93مشاهده شد (جدول  .)4به نظر میرسد
محلولپاشی ترکیبی روی و آهن در مرحلههای

ساقهدهی و گلدهی یك اثر همافزایی در افزایش
عملکرد اسانس داشته است .بهعبارتدیگر با افزایش
فراهمی این عنصرها با بهبود نورساخت و تأثیر در رشد
و نمو با افزایش عملکرد دانه در نهایت عملکرد اسانس
افزایش یافته است .در این زمینه نتایج بررسیهای
دیگری نشان داد ،تیمار محلولپاشی آهن عملکرد
اسانس گیاه نعنا را تا دو برابر در مقایسه با تیمار شاهد
افزایش داد ( .)Pandel et al., 2011نتایج همسانی در
گیاه ریحان مقدس ( )Moghaddam et al., 2015و
گیاه شوید ( )Miransari et al., 2015نیز گزارش شد.
نتیجهگیری

نتایج نشان داد ،همۀ صفات مورد بررسی (بهجز شمار
شاخۀ فرعی) در این تحقیق تحت تأثیر محلولپاشی
با عنصرهای روی و آهن قرار گرفت .کاربرد تیمار
ترکیبی آهن و روی در مرحلههای ساقهدهی و گلدهی
در مقایسه با دیگر تیمارها همۀ ویژگیهای کمی و
عملکرد اسانس گیاه گشنیز را بهبود داد .بنابراین
محلولپاشی با عنصرهای روی و آهن میتواند بهعنوان
یك راهکار مدیریتی مناسب برای دستیابی به عملکرد
بهینۀ دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز استفاده شد.
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