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تأثیر محلولپاشی کالت آهن و نانوکالت آهن بر صفات مورفولوژیکی و
میزان اسانس ریحان مقدس ()Ocimum sanctum
5

امل مقدم ،1محمد محمودی سورستانی ،*٢احمد فرخیان فیروزی ،3زهرا رمضانی 4و فرخنده اسكندری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 .٢استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 .3استادیار گروه علوم خاك ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 .4دانشیار گروه شیمی دارویی ،دانشكدۀ داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور،
اهواز ،ایران
 .5کارشناس ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/06/09 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/10/06 :

چكيده
بهمعظور بررسی اثر محوولپاشی نانواالت آهن و االت آهن بر خصوصیات مورفولوژیكی ،آنگاتومیكی و مقگدار اسگانس گیگا ریحگان
مقدس ،آومایشی برپای طرح بوو های اامل تصادفی در شش تیمار و سه تكرار ،در مارل تحقیقاتی گرو لووک باغبانی دانشگا شهید
چمران اهواو طی سالهای  1391-92انجاک گرفت .تیمارهای آومایشی شامل شاهد (محوولپاشی با آب مقطر) ،نانواالت آهگن (1 ،0/5
و  1/5گرک در لیتر) و محوولپاشی با االت آهن ( 1و  1/5گرک در لیتر) بودند .محوولپاشی در مرحو شش تا هشتبرگی انجاک گرفگت
و در فواصل ومانی  15روو تا مرحو گودهی اامل تكرار شد .صفات مورد نظر در مرحو گودهی اامل انداو گیری شد .نتایج نشان داد
اه اثر محوولپاشی اودهای آهن بر صفات مورفولوژیكی شامل ارتفاع گیا  ،تعداد شاخههای جانبی ،تعداد برگ ،سطح برگ و وون تگر
و خشك (برگ ،ساقه و انداک هوایی) و همنعین مقدار اسانس مععادار شگد .بیشگترین و امتگرین مقگدار صگفات مگذاور بگهترتیگب در
تیمارهای محوولپاشی  1گرک در لیتر نانواالت آهن و تیمار شگاهد مشگاهد شگد .بگا توجگه ایعكگه تفگاوت مععگاداری بگین تیمارهگای
محوولپاشی  1و  1/5گرک در لیتر نانواالت آهن و همنعین  1/5گرک در لیتر االت آهن وجود نداشگت ،بگرای بهبگود صگفات مگذاور
محوولپاشی  1گرک در لیتر نانواالت آهن پیشعهاد میشود.
كلیدواژهها :اسانس ،ریحان مقدس ،االت آهن ،اوروفیل ،نانواالت آهن.

* نویسعد مسئول
مقاله مستخرج او بخشی او نتایج پایان نامه نویسعد اول می باشد.

Email: m.mahmoodi@scu.ac.ir

امل مقدم و همکاران

 .1مقدمه

اقتصادی نیا بسیار پرهایعگه اسگت .او ایگنرو ،مگیتگوان او
1

ریحان مقدس یكی او مهمترین گیاهان دارویی چعدسگاله

روشهای جایگاین نظیر محوولپاشگی بهگر بگرد .لعاصگر

او خانوادۀ نععالیان 2است .این گیا در داروسگاوی ،صگعای

ریا مغذی تأثیر اساسی در تمایا سگوول ،رشگد و اسگتحكاک

غذایی ،لطرساوی و صعای آرایشی ااربرد دارد .او تأثیرات

دیوارۀ سوولی دارند و در ااثر موارد سبب مقاومت گیاهگان

دارویی این گیا میتوان به درمان بیماری گاستریك معگد ،

به آفات و امرا

میشگوند .بعگابراین جگذب نااگافی ایگن

درمان بیماریهای ابدی ،او بین بردن ارکهای رود  ،درمان

لعاصر بهویژ آهن ،سبب افگت ایفگی محصگول مگیشگود.

برونشیت ،سرفه و لفونتهای دستگا تعفسی اشگار اگرد.

محوول پاشگی در چعگین شگرایطی مگؤثرتر و باصگرفهتگر او

همنعگگین اسگگانس اسگگتخراجشگگد او آن دارای خاصگگیت

مصرف االتهگای آهگن در خگا

اسگت [ .]10ترایبگات

آنتگگیااسگگیدانی و فعالیگگت ضگگدمیكروبگگی ،ضگگدقگگارچی و

االت آهن بهترین را حل برای برطرف اردن امبود آهگن

ضدبااتری است [ .]18مقدار اسانس پیكر رویشی این گیا

در هم خا ها و بهویژ خا های قویایی است .االتهای

حدود  0/5-1/5درصد است [ ]21و ترایب غالب اسگانس

آهن موجود در ایران ،اغوب بگا بعیگان  EDTAو EDDHA

آن اوژنول ( 40-70درصد) ،متیگلاوژنگول ( 20/4درصگد)،

هستعد .آهن موجود در االتهگای آهگن بگا بعیگان EDTA

اگگگارواارول ( 3/2درصگگگد) ،اگگگاریوفیون ( 1/7درصگگگد)،

قابل جذب توس گیا است و در مقاک مقایسه ،این اگالت

استراگول ،لیعالول ،اُاالیپتول و متیلااویكول است [.]25

امكان ویستتخریبپذیری بهمراتب بهتری نسبت به سگایر

لعاصر ریا مغذی برای رشد طبیعی گیاهان مورد نیاوند،

االتهای آهن دارد [.]10

ویرا در بسیاری او وااعش هگای بیوشگیمیایی گیگا دخالگت

نانواودها به اودهایی اطالد میشگود اگه انگداوۀ لعصگر

دارند و تأثیر مثبتی در افاایش لموكرد امی و ایفی گیاهان

بگگهااررفتگگه در آنهگگا امتگگر او  100نگگانومتر اسگگت .اسگگتفاد او

دارویی و معطر دارند [ .]5گیاهان در بین هم ریامغذیها،

نانواودها افاونبر افگاایش اگارایی مصگرف لعاصگر غگذایی،

بیشترین نیاو را به آهن دارند ،ویگرا ایگن لعصگر بخشگی او

موجب ااهش سمیت ،به حداقل رساندن تأثیرات معفی ناشی

گگگرو ااتگگالیاوری بسگگیاری او آنگگایمهگگای ااسیداسگگیون و

او مصرف بیش او حد اود و همنعین ااهش دفعات اگاربرد

احیاست [ .]20با ایعكه آهن فراوانترین لعصگر ریگامغگذی

اودها میشود .محوولپاشی لعصر آهن سبب افاایش ارتفگاع،

در پوست ومین است ،بیشترین محگدودیت را بگرای تولیگد

تعداد شاخههای جانبی و وون تر گیا ریحان شد [ .]26بهبود

محصوتت اشاوروی ایجاد میاعد .افاونبر یون بیاربعات

خصوصیات مورفولوژیكی گیا ریحان با محوولپاشی  1گگرک

اه لامل اصوی امبود آهگن در خگا هگای آهكگی اسگت،

در لیتر نانواالت آهن مشاهد شگد [ .]22نتگایج مشگابهی بگا

قویایی بودن خا  ،امبود مادۀ آلی ،آبیگاری سگعگین و نیگا

محوولپاشی اود آهن بر گیا دارویی آنیسون [ ،]1نععاع فوفوی

تهوی ضعیف خا  ،او لوامل دیگر امبود لعصگر آهگن در

[ ]3و بابون آلمانی [ ]11گاارش شد .همنعین مصگرف اگود

خا اند .مخوو اردن لعاصر ریامغذی بهصورت ترایبات

آهن سبب افاایش مقدار اسانس گیا دارویی سگیاهدانه [ ]6و

معگگدنی بگگا خگگا بگگهدلیگگل تثبیگگت ایگگن لعاصگر در چعگگین

گلمحمدی [ ]14شد .اثگر سگطوح مختوگف اگالت آهگن و

خا هایی اغوب با باود جذب ام همرا است و او لحگا

نانواالت آهن بر گیا ریحان بررسی شد و نانواالت آهن بگا
غوظت امتر میتواند جایگاین االت آهن بهمعظگور افگاایش
رشد امی و ایفی گیا شود (.)2

1. Ocimum sanctum
2. Labiatae
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با توجه به تأثیر لعصر آهن در تغذیه ،متابولیسم و رشد

تكرار طراحی و اجرا شد .تیمارهای آومایشی شامل شگاهد

گیاهان و همنعین بگه دلیگل اهمیگت گیگا دارویگی ریحگان

(محوول پاشی با آب مقطر) ،محوول پاشی نانواالت آهن بگا

مقدس و نداشتن اطاللات اافی دربگارۀ تغذیگ آن ،هگدف

غوظتهای  1 ،0/5و  1/5گگرک در لیتگر و اگالت آهگن بگا

پژوهش حاضر ،بررسی تغذی برگی با دو نوع اود آهن بگر

غوظتهای  1و  1/5گرک در لیتر بودند .نگانواالت آهگن او

صفات مورفولوژیكی و مقدار اسانس گیا دارویگی ریحگان

شرات خضرا خریداری شد و دارای  9درصگد آهگن بگود.

مقدس و تعیین بهترین غوظت ااربردی است.

اگگود اگگالت آهگگن او نگگوع ( Fe-EDTAشگگرات سگگیبا،
انگوستان) و دارای  13/2درصد آهن بود .بدینمعظور پگس

 .2مواد و روشها

او شخم لمیق قطعه ومین آومایشی ،دیسكونگی و تسگطیح

بهمعظور بررسی اثر محوولپاشی نگانواالت آهگن و اگالت

اامل انجاک گرفت .قبل او ااشت گیا  ،نمون خا

آهن بر گیا ریحان مقدس ،آومایشی در مارلگ تحقیقگاتی

 0-30سانتیمتری خگا بگهطگور تصگادفی تهیگه و برخگی

گگرو لوگگوک باغبگانی دانشگگگا شگهید چمگگران اهگواو طگگی

ویژگیهای فیایكی و شیمیایی آن انداو گیری شگد .مقگدار

سالهای  1391-92انجاک گرفت .این آومایش در محگدودۀ

مارل آومایشی  1/8میویگرک در ایوگوگرک بگود

جغرافیایی  31درجه و  20دقیق لر

آهن خا

شمالی و  48درجه

او لمق

اه امتر او حد بحرانی ( 5میویگرک در ایوگوگرک) اسگت و

و  40دقیق طول شرقی و ارتفاع  22/5متر او سطح دریا در

خا او نظر آهن ،فقیر است (جدول .]11[ )1

قالب طرح بوو های اامل تصادفی با شگش تیمگار و سگه
جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش (عمق  0-30سانتیمتری)

بافت خا

شعی – لومی

اسیدیته

7/85

هدایت

اربن

الكتریكی

آلی

()ds/m

()%

()%

7/0

0/93

0/03

اوت ال

فسفر قابل

پتاسیم قابل

جذب

جذب

آهن

روی

معگعا

مس

()mg/kg
34

برای تأمین لعاصر مورد نیاو گیا  ،قبل او ااشگت بگذور

355

1/8

1/6

2/6

0/6

بالفاصوه بعد او اشت بگذور انجگاک گرفگت .مراقبگتهگای

 100ایووگرک در هكتار اود اامل با خا مارلگه مخوگو

ورالی توک او جموه وجین لوفهگای هگرو در ومگانهگای

شد .پس او ایجاد ردیفهای مورد نظر ،ومین به سه بوگو

توک و بهصورت دستی انجاک گرفت .بعد او اسگتقرار اامگل

اه هر بوو شش واحد آومایشی را در برداشت تقسیم شد

گیا  ،اولین محوولپاشی در مرحوگ شگش تگا هشگتبرگگی

و در هر واحد آومایشی چهار پشته به طول  2متر قرار داد

انجاک گرفت و تا مرحو تماکگل در فواصل ومگانی  15روو

شد .بعد او تهی ومین ،بذور بگا فواصگل روی ردیگف  15و

تكرار شد و بهطور اوی گیاهان در طول دورۀ مگذاور سگه

بگگین ردیگگف  40سگگانتیمتگگر اشگگت شگگدند .اولگگین آبیگگاری

بار محوولپاشی شدند.
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شد .سپس میانگین داد ها با استفاد او آومون  LSDمقایسه

در مرحو گودهی اامل 10 ،گیا او هر واحد آومایشگی

و همبستگی آنها نیا با نرکافاار  SASتعیین شد.

به صورت تصادفی انتخگاب و صگفات مورفولگوژیكی آنهگا
شامل ارتفاع گیا  ،تعداد شاخههای فرلی ،تعگداد بگرگهگا،
سطح برگ،وون تر وخشك برگ ،و انداک هوایی اندازهگیری

 .3نتاکج و بحث

شد .به معظور تعیین وون خشك ،نمونهها  72سالت در آون

 .1.3ارتفا گياه

با دمگای  70درج سگانتیگگراد قگرار گرفتعگد [ .]8بگرای

نتایج تجای واریانس نشان داد محوولپاشی گیاهان با اگود

تعیگین مقگدار (درصد) اسانس ،پیكر رویشی گیا در مرحو

آهن سبب افاایش مععادار ارتفگاع آنهگا نسگبت بگه گیاهگان

گودهی اامل برداشت شد و در سایه ،با رطوبت اگم و

شاهد شگد ،بگهطگوری اگه بیشگترین ارتفگاع گیگا (37/25

در دمگای اتگاد ( 30درج سانتیگراد) خشك شد .پس او

سانتیمتر) در محوولپاشی نانواالت آهن با غوظت  1گگرک

رسیدن رطوبگتگیگگا بگگه  10-15درصگگد 50 ،گگگرک او پیكگگر

در لیتر حاصل شد .این تیمار با دیگر تیمارها بهجگا تیمگار

رویشگگی گیگگا بههمرا  900میویلیتر آب درون بالن ریخته

 1/5گرک در لیتر نانواالت آهن ( 36/2سانتیمتر) اخگتالف

و اسانس گیگا به مدت سه سالت با استفاد او دستگا
اوگونجر اسگتخراج شد .مقدار اسانس با استفاد او فرمگول

مععاداری داشت .به دنبال این دو تیمار ،محوولپاشی اگالت
آهن با غوظت  1/5گرک در لیتر سبب افاایش مععادار ارتفاع

ویگر محاسگبه شگد []25آ

گیا ( 32/32سانتی متر) شد و نسبت به تیمارهای  0/5گرک

()1

در لیتر نانواالت آهن و  1گرک در لیتر االتآهن اخگتالف

( × 100وون خشك گیا  /وون اسانس) = میاان اسانس ()%

مععگگادار داشگگت .همنعگگین امتگگرین ارتفگگاع گیگگا (24/77

داد ها با استفاد او نرکافاار آماری  SASتجایهوتحویل

سانتیمتر) در گیاهان شاهد مشاهد شد (جدول .)2

جدول  .2مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای كالت آهن بر صفات مورفولوژیکی ریحان مقدس

تیمارها
محوولپاشی
آهن )(g/l

ارتفاع گیا
)(cm

تعداد
شاخههای
فرلی

تعداد
برگ

سطح برگ )(cm2

وون تر
برگ )(g

وون
خشك

وون تر

وون خشك

انداک هوایی انداک هوایی

برگ )(g

)(g

)(g

شاهد

24/77d

114/16e 6/83e

160/89e

7/27d

1/21c

13/68d

2/50c

 1االت

27/05c

144/67d 8/50d

223/99d

9/02cd

1/44c

16/27c

2/92c

 1/5االت

32/32b

235/75b 12/83a

370/46b

15/48b

2/63a

28/77b

4/96a

 0/5نانواالت

26/61c

177/50c 9/66c

290/52c

11/15c

1/79b

20/13c

3/27b

 1نانواالت

37/25a

290/75a 14/16a

476/32a

18/52a

3/06a

37/55a

6/03a

 1/5نانواالت

36/20a

251/58b 12/66a

438/86a

17/03ab

2/65a

33/50a

5/26a

در هر ستون ،هم میانگینهایی اه دستام یك حرف مشتر دارند ،او نظر آماری اختالف مععاداری در سطح  0/05ندارند.
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نتیج بررسگی حاضگر بگا نتگایج بررسگی تگأثیر اگاربرد

شد .در تیمار  1گرک در لیتر نانواالت آهن تعداد شاخههای

نگگانواالت آهگگن بگگر ارتفگگاع ریحگگان همخگگوانی دارد .در

جانبی نسگبت بگه گیاهگان شگاهد ،دو برابگر افگاایش یافگت.

تحقیقات قبوی ،بهترین غوظت نانواالت آهن برای افاایش

بیشترین تعداد شاخههای جگانبی ( 14/16لگدد) مربگو بگه

ارتفاع این گیا  1گرک در لیتر است [ .]22همنعین اگاربرد

تیمگار  1گگرک در لیتگگر نگانواالت آهگگن بگود .ایگگن تیمگار بگگا

اود آهن در شرای شوری سگبب اگاهش غوظگت لعاصگر

تیمارهای  1/5گرک در لیتر نگانواالت آهگن ( 12/66لگدد) و

سدیم و اور ،در نتیجه بهبود رشد گیا در این نوع خا هگا

 1/5گرک در لیتر االت آهن ( 12/13لدد) اختالف مععاداری

میشود [ .]16اوآنجا اه شكلگیری اوروفیل بدون حضگور

نداشت ،ولی با تیمارهای دیگر اختالف مععاداری نشگان داد.

آهن میسر نیست ،امبود یا غیرفعال شدن آهگن در گیاهگان

گیاهان تیمارشد با  0/5گرک در لیتگر نگانواالت آهگن (9/66

سبب ااهش اوروفیل و در نتیجگه اگاهش رشگد مگیشگود

لدد) و  1گرک در لیتگر اگالت آهگن ( 8/50لگدد) اخگتالف

[ .]13بهطور اوی ،افاایش ارتفاع بهواسط اود آهن مربو

مععاداری او نظر تعداد شاخههای فرلی نداشتعد ،ولی نسگبت

به تأثیر این لعصگر در فتوسگعتا اسگت اگه سگبب افگاایش

به شاهد ،اختالف آنها مععادار بود .امتگرین تعگداد انشگعاب
( 6/83لدد) در گیاهان شاهد مشاهد شد (جدول .)2

ساخت اوروفیل در برگها میشگود و در نتیجگه ،فتوسگعتا

در تحقیقات قبوی اثر مثبت محوولپاشگی اودهگای آهگن

افاایش مییابد و مواد فتوسعتای بیشتری به نقگا مختوگف

در افاایش تعداد شاخههگای جگانبی گیاهگان آنیسگون [ ]1و

گیا او جموه ساقه ها وارد می شود و در نهایت ارتفاع گیگا

ریحان [ ]22، 26گاارش شد است اه دلیل آن ،تأثیر لعصگر

افاایش پیدا میاعد [.]11

آهن بر مقدار اوروفیل بگرگ و غوظگت اسگیدایعدولاسگتیك

 .2.3تعداد شاخههاي جانبی

است .این یافتهها با نتایج حاصگل او همبسگتگی صگفات اگه

نتایج تجای واریانس نشان داد اثر تیمارهگای اگود آهگن بگر

نشان مگی دهگد افگاایش ارتفگاع گیگا سگبب افگاایش تعگداد

تعداد شاخههای جانبی در سطح احتمگال  1درصگد مععگادار

شاخههای جانبی گیا مگیشگود ،مطابقگت دارد (جگدول .)3

جدول  .3جدول همبستگی برخی صفات مورد مطالعۀ گیاه دارویی ریحان مقدس
ردیف

صفات

1

2

1

ارتفاع گیا

1

2

تعدادبرگ

**

1

0/97

3

4

3

تعداد شاخههای فرلی

**0/87

**0/92

1

4

سطح برگ

**

0/96

**

0/98

**

0/91

5

وون تر برگ

**

0/95

**

0/98

**

0/92

6

وون خشك برگ

**

0/90

**

0/96

**

0/90

7

وون تر انداک هوایی

**

0/97

**

0/98

**

0/89

8
9
*

5

7

6

8

1
**

0/92

**

0/93

**

0/97

1
**

0/98

**

0/98

1
**

0/95

1

وون خشك انداک هوایی

**0/93

**0/97

**0/90

**0/96

**0/98

**0/98

**0/97

1

میاان اسانس

**

**

**

**

**

**

**

**

0/87

0/91

0/95

0/93

**

 ،nsو آ بهترتیب نبود تفاوت مععادار ،و مععادار در سطح احتمال  5و  1درصد.

دوره   17شماره   3پاییز 1394
599

9

0/90

0/90

0/89

0/90
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او طرف دیگر ،بین این صفت و صفاتی او قبیگل سگطح

معجر میانجامد .آهگن و روی بیشگترین اثگر را در افگاایش

برگ و وون تگر و خشگك بگرگ ،همبسگتگی مععگاداری در

سطح برگ نسبت به دیگر لعاصر اممصرف دارنگد [ .]9بگا

سطح احتمال  1درصگد وجگود دارد ،بگه ایگن مععگا اگه بگا

توجه بگه جگدول همبسگتگی صگفات ،همبسگتگی مثبگت و

افاایش انداکهای فتوسعتااععد تعداد شاخه های جانبی نیگا

مععاداری در سطح احتمال  1درصد بین ارتفاع گیا و تعداد

افاایش مییابد.

شاخه های جانبی وجود دارد و با افاایش تعداد شاخههگای
جانبی تعداد برگ نیا افاایش مییابد (جدول .)3

 .3.3تعداد برگ
نتایج تجای واریانس نشان داد اثر محوگولپاشگی آهگن بگر

 .4.3سطح برگ

تعداد برگ ریحان مقدس در سطح احتمال  1درصد مععادار

با توجه به نتایج تجای واریانس ،اثر تیمارهای اود آهن بر

شد .بیشترین تعداد برگ ( )290/75در تیمار  1گرک در لیتر

سطح برگ در سطح احتمال  1درصد مععادار شد .بیشگترین

نانواالت آهن مشاهد شد اه این تیمار با تیمارهای دیگگر

سطح برگ ( 476/32سانتیمتر مرب ) در تیمار محوولپاشی

اختالف مععاداری نشان داد .محوول پاشگی بگا  1/5گگرک در

 1گرک در لیتر نانواالت آهگن مشگاهد شگد اگه بگا دیگگر

لیتر نگانواالت آهگن ( 251/58بگرگ) و  1/5گگرک در لیتگر

تیمارها بگهجگا تیمگار  1/5گگرک در لیتگر نگانواگالت آهگن

االت آهن ( )235/75اختالف مععاداری نداشگتعد ،ولگی در

( 438/86سانتیمتگر مربگ ) اخگتالف مععگاداری نشگان داد.

مقایسه با  1گرک در لیتر االت آهگن تعگداد بگرگ بیشگتری

محوولپاشی گیاهان با االت آهن  1/5گرک در لیتگر بعگد او

( )144/66تولید اردند و اختالف مععگاداری نشگان دادنگد.

دو تیمار مذاور سطح بگرگ امتگری ( 370/46سگانتیمتگر

همنعین امترین تعداد بگرگ ( )114/16مربگو بگه تیمگار

مرب ) داشت .امترین سطح برگ در تیمار شگاهد (160/89

شاهد بود (جدول .)2

سانتیمترمرب ) مشاهد شد (جدول .)2

نتیج تحقیق حاضر بگا نتگایج پگژوهشهگای قبوگی در

نتایج تحقیق حاضر با نتایج آومایشهای قبوی مطابقگت

ومیع اودهای آهن همخوانی دارد ،بگهطگوری اگه در یگك

دارد .ااربرد سطوح مختوف نانواالت آهن سگبب افگاایش

تحقیق با ااربرد نانواالت آهن بر اسفعاج 1تعداد برگ گیا

مععادار سطح بگرگ در دو رقگم اسگفعاج شگد [ .]19نتگایج

نسبت بگه شگاهد  31درصگد افگاایش یافگت [ .]19اگاربرد

مشابهی در نععاع فوفوگی [ ]3و همیشگهبهگار [ ]24گگاارش

نانواالت آهن سبب افاایش مععادار تعداد برگهای ریحان

شد است .لعاصر غگذایی نظیگر آهگن بگا افگاایش فعالیگت

[ ]22و همیشه بهار ]24[ 2شد .با مصرف اود آهن فعالیگت

فتوسعتای گیگا در نتیجگ افگاایش اوروفیگل بگرگ سگبب

سیستم فتوسعتای افاایش مییابد اه سبب افاایش سگرلت

افاایش سرلت رشد ،ارتفاع ،تعداد شاخههای جانبی ،انداوۀ

رشد ،ارتفاع ،تعداد شاخههای جانبی و افاایش تعداد بگرگ

برگ و نیا افاایش تعداد و سطح برگ گیا مگیشگود [.]15

میشود [ .]7اوآنجا اه آهن در سیستمهای فتوسعتای بگرای

نتایج جدول همبستگی نیا ایگن مطوگب را تأییگد مگیاعگد،

تعفس و ساخت اوروفیل تأثیر دارد ،سبب افاایش فتوسگعتا

بهطوریاه همبستگی مثبت و مععاداری بین صفات مگذاور

در برگها میشود اه به تولیگد بگرگهگای بیشگتر در گیگا

با سطح برگ وجود داشت (جدول .)3

1. Spinacia oleracea L.
2. Calendula officinalis L.

دوره   17شماره   3پاییز 1394
600

تأثیر محلولپاشی كالت آهن و نانوكالت آهن بر صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس ریحان مقدس ()Ocimum sanctum

 .5.3وزن تر و خشک برگ

گیا در تیمارهای اود آهگن بگهلوگت افگاایش فتوسگعتا در

نتایج تجایگ واریگانس نشگان داد اخگتالف مععگاداری بگین

نتیج افاایش غوظت اوروفیگل بگهویگژ اوروفیگل  aو نیگا

تیمارها او لحا وون تگر و خشگك بگرگ وجگود داشگت.

افاایش فعالیت فسفوانول پیروات اربواسگیالو و ریبولگوو

بیشترین وون تر برگ ( 18/52گرک) به گیاهان تیمارشد بگا

دی فسفات اربواسیالو و نیا افاایش مقدار آهن و معگعا و

 1گرک در لیتر نگانواگالت آهگن و امتگرین وون تگر بگرگ

تأثیر مثبت این لعاصگر در فتوسیسگتم  Iو  IIو در مجمگوع

( 7/27گرک) به تیمار شاهد تعوق داشت .تیمار  1/5گگرک در

افاایش فتوسعتا است [ .]7 ، 10افاایش فتوسعتا گیا  ،سبب

لیتر نانواالت آهن و  1/5گرک در لیتر االت آهن اخگتالف

افاایش صفات مورفولگوژیكی نظیگر ارتفگاع گیگا و تعگداد

مععاداری او نظر وون تر برگ نداشتعد (بگهترتیگب  17/03و

شاخههای فرلی می شود اه صفات مذاور در افاایش وون

 15/48گرک) .همنعین تیمارهای  0/5گرک در لیتر نانواالت

تر و خشك بگرگ بگهدلیگل افگاایش تعگداد و سگطح بگرگ

آهن و  1گرک در لیتر االت آهن (بهترتیگب  11/15و 9/02

دخیلاند اوآنجا اه اود آهن توانست تعداد برگ را نسگبت

گرک) نیا اختالف مععاداری نداشتعد.

به شاهد افاایش دهد و همنعین به دلیل تأثیر این لعصر در

ااربرد اودهای حاوی آهگن سگبب افگاایش مععگاداری

افاایش سطح برگ ،میتوان نتیجه گرفت اه افاایش سگطح

وون خشك برگها نسبت به تیمگار شگاهد شگد .بیشگترین

برگ سبب افاایش وون خشك برگ میشود اه نتگایج نیگا

وون خشك برگ ( 3/06گرک) مربو به گیاهان تیمارشگد

چعین افاایشی را در وون خشك برگ نشان میدهد .نتگایج

با  1گرک در لیتر نانواالت آهن بود .این تیمار با تیمارهگای

همبستگی بین صفات ،دلیگل ارائگهشگد را تأییگد مگیاعگد،

 1/5گرک در لیتر نانواالت آهن ( 2/65گرک) و  1/5گرک در
لیتر االت آهن ( 2/63گگرک) اخگتالف مععگاداری نداشگت،

بهطوریاه همبستگی مثبت و مععاداری بین صگفات انگداوۀ

ولی با دیگر تیمارها اخگتالف مععگاداری نشگان داد .بعگد او

برگ ،تعداد و سطح برگ با وون تر و خشك بگرگ وجگود

تیمارهای مذاور ،محوولپاشی گیاهگان بگا نگانواالت آهگن

داشت (جدول .)3

 0/5گرک در لیتر سگبب افگاایش وون خشگك بگرگ (1/79
گرک) نسبت به تیمار االت آهن  1گرک در لیتر ( 1/44گرک)

 .6.3وزن تر و خشک اندا هواکی

و شاهد شد .امتگرین وون خشگك بگرگ ( 1/21گگرک) در

نتایج تجای واریانس نشان داد تیمارهای آهن بر وون تر و

تیمار شاهد مشاهد شد.

خشك انداک هوایی در سطح احتمال  1درصد مععادار شگد.

نتیج حاضر با یافتههای دیگر محققان در گیگا ریحگان

براساس نتایج مقایس میگانگینهگا بیشگترین وون تگر انگداک

مطابقت دارد [ .]2محوول پاشی آهن سبب افگاایش جگذب

هوایی ( 37/5گرک) مربو به تیمار  1گرک در لیتر نانواالت

آن توس برگ می شود و در نتیجه امبود این لعصگر رفگ

آهن بود و بهجا با تیمار  1/5گرک در لیتر نگانواالت آهگن

میشود و تجم مادۀ خشك در گیا افگاایش مگییابگد .بگا

( 33/51گرک) با سایر تیمارها اختالف مععاداری نشگان داد.

محل آومایش ،جگذب آهگن او

تیمارهای  0/5گرک در لیتر نانواالت آهن ( 20/13گگرک) و

توس ریشه دچار مشكل شد و گیا نسبت به جذب

 1گرک در لیتر االت آهن ( 16/27گرک) اختالف مععگاداری

آهن او طریق محوولپاشی وااعش خوبی نشان داد اه سبب

با هم نداشتعد .امترین وون تر انداک هگوایی ( 13/68گگرک)

افاایش تجم مادۀ خشك گیا شگد .افگاایش وون خشگك

در تیمار شاهد مشاهد شد (جدول .)2

توجه به اسیدیت ویاد خا
خا
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بیشترین وون خشك انداک هگوایی ( 6/03گگرک) متعوگق

نتایج حاصل او جدول همبستگی اه نشان میدهد افگاایش

به تیمار  1گرک در لیتر نانواالت آهن بگود .ایگن تیمگار بگا

تعداد برگ ،انداوۀ برگ ،وون تر و خشك بگرگ و سگاقه و

تیمارهای  1/5گرک در لیتر نگانواالت آهگن ( 5/26گگرک) و

همنعین افاایش تعداد انشعابات سبب افگاایش وون تگر و

 1/5گرک در لیتر االت آهن ( 4/96گرک) اختالف مععاداری

خشك ال گیا میشود ،تأیید میشود (جدول .)3

نداشت .امترین وون خشك انگداک هگوایی ( 2/5گگرک) در
تیمار شاهد مشاهد شد (جدول .)2

 .7.3مقدار اسانس

محوول پاشی گیا گشعیا بگا اگود آهگن سگبب افگاایش

نتایج تجای واریانس نشان داد اثر محوول پاشی اگود آهگن

لموكرد شاا و برگ و افاایش وون ال گیا میشود [.]27

بر مقدار اسانس در سطح احتمگال  1درصگد مععگادار شگد.

تأثیر مثبت لعاصر اممصرف او جموه آهن بهدلیگل افگاایش

بیشگگگترین مقگگگدار اسگگگانس ( 2/17درصگگگد) او گیاهگگگان

غوظت اوروفیل است و مصرف اود آهن با افاایش فعالیت

محوولپاشی شد با  1گرک در لیتر نانواالت آهن بگهدسگت

فتوسعتای گیا سبب توسع پوشش گیاهی و افاایش شگاا

آمد (شكل  .)1این تیمار با تیمارهای دیگر بهجا  1/5گگرک

و بگگرگ مگگیشگگود [ .]7تحقیگگق در ریحگگان نشگگان داد اگگه

در لیتر نانواالت آهن ( 2/05درصگد) و  1/5گگرک در لیتگر

نانواالت آهن در مقایسه با اگالت آهگن اثگر بیشگتری بگر

االت آهن ( 2/10درصد) اختالف مععاداری نشان داد .بعد

مقدار اوروفیل گیا دارد [ .]2با المال تیمارهای اود آهگن،

او تیمارهگگای مگگذاور ،بگگهترتیگگب تیمگگار  0/5گگگرک در لیتگگر

شرای تغذیهای گیگا بهبگود مگییابگد .افگاایش وون انگداک

نانواالت آهن ( 1/67درصد) و  1گرک در لیتر االت آهگن
( 1/48درصد) سبب افاایش میاان اسانس نسبت بگه تیمگار

هوایی گیا میتواند به دلیل افاایش فعالیت فتوسعتای باشد

شاهد شدند .امترین میاان اسانس ( 0/94درصد) در تیمار

اه خود سبب افاایش تعداد شاخههای فرلی ،تعداد بگرگ،

شاهد مشاهد شد.

وون تر و خشك برگ و ساقه میشود [ .]2این یافتههگا بگا

شکل  . 1اثر تیمار كود آهن بر میزان و عملکرد اسانس ریحان مقدس
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لوامل ویگادی وجگود دارد اگه سگبب تغییگر امیگت و

رویشی ،رشد و توسع بگرگهگا را نیگا بهبگود بخشگید .در

ایفیت اسانس میشگود اگه یكگی او آنهگا مصگرف لعاصگر

نتیجه با افاایش تعداد و سطح برگ ،مقدار اسگانس نیگا در

غذایی است .گیاهان دارویگی در طگول دورۀ رویگش بگرای

تیمارهای محوولپاشی آهن افاایش یافت.

تولید معاسب اسانس و مواد مؤثر بگهمقگدار اگافی لعاصگر
ریامغذی نیاو دارند ،بهطوری اه تأمین این لعاصر ،مقدار و

 .8.3عملكرد اسانس

لموكرد اسانس را تا حگد ویگادی افگاایش مگیدهگد [.]6

نتایج تجای واریانس نشان داد اثر محوول پاشی اگود آهگن

اسانسها او گرو شیمیایی ترپنها هستعد یگا معشگأ ترپعگی

بر لموكرد اسگانس در برداشگت اول در سگطح احتمگال 1

1

درصگگد مععگگادار شگگد .بیشگگترین لموكگگرد اسگگانس در

و دیمتیلآلیل پیروفسفات نیاو مبرک بگه  NADPHو ATP

محوولپاشی  1گرک در لیتر نانواالت آهن ( 14/74ایووگرک

دارنگگد .فتوسگگعتا و تولیگگد فگگراورد هگگای فتوسگگعتای رابطگ

در هكتار) مشاهد شد .این تیمار با دیگگر تیمارهگا بگهجگا

مستقیمی با تولید اسانس در گیاهگان دارد .همبسگتگی بگین

تیمار محوولپاشی  1/5گرک در لیتر نانواالت آهگن (12/22

فتوسعتا و تولید اسانس نشان میدهد اه گوگواا بگهلعگوان

ایووگرک در هكتار) و  1/5گرک در لیتر االت آهگن (11/72

پیشمادۀ معاسب بگرای تگأمین  NADPHو  ATPدر سگعتا

ایووگرک در هكتار) اختالف مععاداری داشت .دو تیمار 0/5

اسانس و بهویژ مونوترپنها لمگل مگیاعگد [ .]17بگهنظگر

گرک در لیتر نانواالت آهن ( 6/32ایووگرک در هكتگار) و 1

میرسد اه مقدار گوگواا حاصگل او فتوسگعتا ،سوبسگترای

گرک در لیتر االت آهن ( 4/42ایووگرک در هكتار) اختالف

توک را برای تگأمین انگرژی و سگعتا ترایگبهگای مگؤثر در

مععاداری داشتعد .امترین لموكرد اسگانس ( 2/31ایوگوگرک

اسانس فراهم میاعد .افاایش آهن در گیا  ،سگبب افگاایش

در هكتار) در تیمار شاهد مشاهد شد (شكل .)1

دارند واحد ساوندۀ ترپنها او جموه ایاوپعتیل پیروفسفات
2

توان فتوسعتای و افگاایش پگیشسگاوهای ترایبگات فعگولی

لموكرد اسانس ریحگان مقگدس رشگدارد در هعگد در

مورد نیاو برای سعتا اسانسهگا و در نتیجگه افگاایش تولیگد

ژنوتیوهای مختوف بگین  0/6تگا  5/3ایوگوگرک در هكتگار

اسانس میشود [.]17

گاارش شد اسگت [ .]28مصگرف لعاصگر اگممصگرف او

بهنظر میرسد با توجه به تأثیر لعصر آهن در رشدونمو

جموه آهن می تواند سبب افاایش یگك ونگیم تگا دوبرابگری

گیا  ،میتوان یكی او دتیل بیشتر شگدن مقگدار اسگانس را

لموكرد اسانس گیا نععاع نسبت بگه تیمگار شگاهد (بگدون

افگگاایش فعالیگگت فتوسگگعتای گیگگا و تگگأثیر ایگگن لعصگگر در

محوگگولپاشگگی) شگگود [ .]23اوآنجگگا اگگه لموكگگرد اسگگانس

ساختمان اوروپالست دانست اه این افاایش ممكن اسگت

حاصل ضرب مقدار اسانس در لموكرد پیكرۀ رویشی گیگا

به تولید بیشتر غد های ترشحاععدۀ اسانس در بگرگ معجگر

است ،با افاایش صفات مذاور ،لمكرد اسانس نیا افگاایش

شود [ .]17اوآنجا اه غد های ترشحاععدۀ اسگانس ریحگان

مییابد .بهدلیل ایعكه گوگواا ،پگیشمگادۀ معاسگب در سگعتا

مقدس بیشتر در برگها قرار دارند ،هگر لگاموی اگه سگبب

اسگگانس و بگگهویگگژ مونگگوترپنهاسگگت ،فتوسگگعتا و تولیگگد

افاایش تعداد و سطح برگها شگود ،مقگدار اسگانس را نیگا

فراورد های فتوسعتای ارتبا مسگتقیمی بگا تولیگد اسگانس

افاایش میدهد .در تحقیق حاضر ،اود آهن با بهبگود رشگد

دارد [ .]12اواینرو بهنظر میرسد آهگن او طریگق افگاایش
تولید اوروفیل ،سبب افاایش بافتهای فتوسعتای و به تبگ

1. Isopentyl pyrophosphate
2. Dimethylallyl pyrophosphate

آن افاایش تعداد ار های ترشحی و بیوسعتا مونوترپنهگا
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و در نهایت ،افاایش لموكرد اسانس شد .او طگرف دیگگر،

دستههای آوندی ،سوولهای ماوفیل و آپوپالسگت شگود و

ضمن افاایش رشد رویشی ،تعداد و سطح بگرگهگا و نیگا

تأثیر بیشتری بر گیا بگذارد [ .]4بعابراین با توجه به دتیگل

لموكرد اسانس افاایش مییابد .اواین رو بگا بهبگود اجگاای

یادشد و نیا هایع امتر نانواالت آهن نسگبت بگه اگالت

لموكرد اسانس ،مقگدار اسگانس تولیگدی در واحگد سگطح

آهن ،برای افاایش و بهبود صفات مذاور ،محوگولپاشگی 1

نسبت به تیمار شاهد افاایش نشان داد.

گرک در لیتر نانواالت آهن پیشعهاد مگیشگود .در مجمگوع،
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد استفاد او اودهگای آهگن
تهیه شد با فعاوری نانو نسبت به اودهای االتهشگدۀ رایگج

نتيجهگيري
با توجه به نتایج تجای خا
لعصر آهن در خا

در مقادیر امتر میتوانگد افگاایش رشگد و بهبگود لموكگرد

معطقه اه نشان میدهد مقدار

اسانس ریحان را سبب شود.

ام بود و شرای قویایی و آهكگی بگر

معطق آومایش حاام است ،بهنظر میرسد جذب و فراهمی
این لعصر او خا با مشكل مواجگه شگد و محوگولپاشگی

تشكر و قدردانی

بهطور مؤثری سبب افاایش جذب برگی ایگن لعصگر شگد

بدینوسیوه او دانشگا شهید چمگران اهواوجهگت حمایگت

است (جدول  .)1محوولپاشی لعصر آهن بر گیگا دارویگی

مالی او پژوهش حاضر تشكر قدردانی میشود.

ریحان مقدس میتواند سبب افاایش صفات مورفولوژیكی،
آناتومیكی و مقدار اسانس این گیا شود .برگها بگه لعگوان

منابع

اصویترین انداک گیاهی برای لمل فتوسعتا او تگأثیر مهمگی

 .1پیرواد ع ل ،طوسی پ و درویگش واد ر ( )1392اثگر

برخوردارند .با افاایش تعداد و سطح برگ ،گیا میتواند او

محوول پاشی لعاصر آهن و روی بر صگفات گیگاهی و

نور اافی برای ساخت مواد غذایی بهگر گیگرد و فتوسگعتا

میاان اسگانس آنیسگون .لوگوک ورالگی ایگران)1(15 .آ

افاایش پیدا اعد در نتیجه شاخصهای مذاور نیا افگاایش

.12 -23

مییابگد .بهتگرین نتگایج بگا محوگولپاشگی  1گگرک در لیتگر

 .2پیونگگدی ک ،پرنگگد

و میگگروا ک ( )1390مقایسگ تگگأثیر

نانواالت آهن به دست آمد و در بیشتر موارد ،این تیمار بگا

نانواوداالت آهن با االت آهن بر پارامترهای رشد و

تیمارهای محوول پاشی  1/5گرک در لیتر نگانواالت آهگن و

فعالیت آنایمهگای آنتگیااسگیدان ریحگان ( Ocimum

 1/5گرک در لیتر االت آهن اختالف مععاداری نشگان نگداد.

 .)basilicumتاو های بیوتكعولوژی سوولی -موكگولی.

نانواالت آهن تأثیر بیشتری نسبت به االت آهن معمگولی

)4(1آ . 89 -99

بر جذب آهن توس گیا داشت .دلیل احتمگالی ایگن امگر،

 .3حیدری ف ،وهتاب سوماسی و ،جوانشیر ع ،آلیگاری

تحر پذیری ،حاللیت و وااعشپذیری بیشتر و نیگا انگداوۀ

و دادپور ک ر ( )1387تأثیر لعاصر ریامغگذی و تگراام

اوچكتر نانواالت نسبت به االت معمولی است اه ایگن

بوته بر لموكگرد و خصوصگیات مورفولگوژیكی گیگا

امر جگذب آهگن توسگ گیگا را تسگهیل مگیبخشگد [.]9

دارویگی نععگاع فوفوگی ( .)Mentha piperataپگژوهش

همنعین نانواالت آهن قادر است راحگتتگر و بگه میگاان

اشگگاورویآ آب ،خگگا و گیگگا در اشگگاوروی)1(8 .آ

بیشتری در برگ گیگا نفگوذ اعگد و او طریگق اوتیكگول و

.119-131

روونه ها جذب و بگا طگی اوتگا تگرین مسگیر ممكگن وارد
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