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تاریخ پذیرش مقاله1394/01/٢9 :

چكيده
بهمعظور بررسی ااربرد ورمیامپوست بهصورت توفیقی و جداگانه بر قابویت جگذب لعاصگر ریامغگذی در خگا و اگاهو

(Lactuca

) ،sativa L.آومایشی سهساله بهصورت طرح ارتهای خردشد در قالب بوو های اامل تصادفی با دو لامل در سه تكرار ،در مارلگ
پژوهشی دانشگا لووک اشاوروی و معاب طبیعی ساری در سال  1387انجاک گرفت .لامل اصوی شش تیمار اودی شگامل ( T1شگاهد)،
( T2اود شیمیایی سولفات پتاسیم ،سوپر فسفات تریپل هر یك بهمقدار  75و اور  200ایووگرک در هكتار)( T3 ،ورمیامپوست  20تگن
در هكتار  50درصد اود شیمیایی)( T4 ،ورمیامپوست  20تن در هكتار)( T5 ،ورمیامپوست  40تگن در هكتگار  50درصگد اگود
شیمیایی) و ( T6ورمیامپوست  40تن در هكتار) و لامل فرلی نیا تفاوت اگاربرد یكسگاله ( ،)1385دوسگاله ( )1385-86و سگهسگال
( )1385-87تیمارهای اودی بودند .تیمارهای اودی بر غوظت لعاصر آهن و روی قابل جذب خا  ،آهن و روی ریشه و انداک هگوایی
ااهو و نیا بر لعاصر مس و معگعا ریش ااهو اثر مععاداری داشت .اثر فااتور فرلی نیا بر غوظت تماک لعاصر ریامغذی قابل جگذب در
خا و انداکهای گیاهی مععادار بود .همنعین برهمكعش بین نوع اود و مدت اوددهی بر غوظگت آهگن و روی قابگل جگذب خگا و
غوظت آهن و روی انداک هوایی و نیا غوظت روی در ریش ااهو اثر مععاداری نشان داد .در مجموع ،ورمیامپوست  40تگن در هكتگار
در توفیق با اود شیمیایی و نیا بهصورت جداگانه ،بیشترین افاایش غوظت لعاصر ریامغذی خا و گیا را به خود اختصاص داد.
كلیدواژهها :آهن ،روی ،اودهای آلی ،مس ،معگعا.

* نویسعد مسئول

Email: sepanlu@yahoo.com

رحیمه حسینپور و همکاران

 .1مقدمه

و ریامغذی برای محصوتت ورالی است ،اگگر در مقگادیر

استفادۀ طوتنیمدت او اودهای شیمیایی بدون مكملهگای

معاسبی با اودهگای معگدنی بگهاگار بگرد شگود ].[11 ، 25

آلی خصوصیات فیایكی ،شگیمیایی و بیولگوژیكی خگا را

مطالعگات ویگگادی مبعگگی بگر افگگاایش لموكگگرد محصگگوتت

تخریب میاعد و سبب آلگودگی محگی ویسگت مگیشگود.

گوجهفرنگی ،1سیبومیعگی ،2بگاداکومیعگی ،3نخگود سگیا ،4

تغییرات اسیدیته و مقادیر ام اسید هومیك خا  ،او مسائل

شگگالی ،5تگگوت 6و جعفگگری 7بگگهدنبگگال اگگاربرد توفیقگگی

ناشی او ااربرد بیروی اودهای شیمیایی است ].[25

ورمیامپوست با اودهای شیمیایی انجاک گرفته است ].[16

اودهای آلی نهتعها معب لعاصر غذایی و مواد آلگیانگد،

با توجه به مصرف گستردۀ گیا ااهو و اهمیت لعاصگر

را

میكرو ،این تحقیق در راستای اهداف اشاوروی پایگدار بگا

افاایش میدهعگد و بگر سگاختمان ،تغییگر و تبگدیل لعاصگر

هدف غعیساوی بیولوژیكی لعاصر ریامغذی (آهگن ،روی،

غذایی و بسیاری دیگر او پارامترهای فیایكگی ،شگیمیایی و

مس و معگعا) در گیگا اگاهو همگگاک بگا اگاهش مصگرف

تگأثیر مگی گذارنگد ] .[5انسگان ،احشگاک و

اودهای شیمیایی انجاک گرفت اگه طگی آن ،تگأثیر مصگرف

محصوتت اشاوروی ،هر ساله در حگدود  38میویگون تگن

سهسگال ورمگیامپوسگت و اودهگای  N-P-Kبگهصگورت

وبال آلی در جهان تولید میاععد اگه مگیتگوان آنهگا را بگه

جداگانه و توفیقشد بر مقدار جذب لعاصگر ریامغگذی در

اودهای ویستی غعی او لعاصگر غگذایی تبگدیل اگرد ].[25

خا و انداکهای مختوف ااهو ارویابی شد.

بوكه مقگدار ،تعگوع ویسگتی و فعالیگت میكروبگی خگا

بیولوژیكی خا

 30-35درصد نیتروژن و فسگفر و  70-80درصگد پتاسگیم
مصرفی در بقایای محصوتت باقی میماند .این مقادیر ویاد

 .2مواد و روشها

لعاصر غذایی در بقایای محصوتت قبل او ایعكه بگهلعگوان

این تحقیق با هدف بررسی تگأثیر ورمگیامپوسگت و اگود

اود بهاار روند ،باید تغییر داد شگوند و اگرکهگای خگاای

شیمیایی بر مقدار جذب لعاصر ریامغذی (آهن ،روی ،مس

انتخاب معاسبی بگرای ایگن اارنگد ] .[24ورمگی امپوسگت،

و معگعا) در خا و انداکهای گیاهی ااهو بهصورت طگرح

امپوست اردن میكروبگی وبالگههگای آلگی در اثگر فعالیگت

ارت های خردشد در قالب طرح بوو های اامل تصادفی

ارکهای خاای و تبدیل آنها به اودهای آلی است اه شامل

با دو لامل در سه تكرار ،در مارل پژوهشی دانشگا لووک

سطوح باتیی او مگواد آلگی ،اگربن آلگی ،نیتگروژن ،فسگفر،

اشاوروی و معاب طبیعگی سگاری بگا طگول جغرافیگایی 52

پتاسیم و لعاصگر ریامغگذی اگل و قابگل جگذب ،فعالیگت

درجه و  6دقیقه و لر

جغرافیایی  34درجه و  33دقیقگه

میكروبی و آنایمی است ].[17 ، 18 ،23

و ارتفاع  16متر او سطح دریا در سال ورالی  1387-88به

امبود مواد آلی ظرفیت ذخیر ساوی لعاصگر غگذایی و

اجرا درآمد .لامگل اصگوی شگش تیمگار اگودی شگاملT1 ،

را اگاهش مگیدهگد ] .[12توفیگق انگواع

(شاهد)( T2 ،اود شیمیایی سولفات پتاسگیم ،سوپرفسگفات

حاصوخیای خا

امپوسگگت غعگگیشگگد  ،بقایگگای محصگگوتت اشگگاوروی و
1. Solanum lycopersicum
2. Solanum tuberosum
3. Arachis hypogaea
4. Cicer arietinum
5. Oryza sativa japonica
6. Morus alba
7. Petroselinum sativum

ورمی امپوست سبب افگاایش مقگدار مگواد آلگی در خگا
می شود ] .[22 ، 26اوآنجا اه بخش آلگی ورمگیامپوسگت
بیشگگتر او  50درصگگد وون اگگل آن اس گت مگگیتگگوان گفگگت
ورمیامپوست معب غعی و بالقو ای او لعاصر غذایی ماارو
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تریپل هر یك بهمقدار  75و اور بهمقدار  200ایوگوگرک در

مصرف ورمی امپوست و اود شگیمیایی ویگر اشگت قگرار

هكتار)( T3 ،ورمیامپوست  20تن در هكتار  50درصگد

گرفت .در سال  ،1387مساحت  8 × 3متگری اگه در سگال

اود شیمیایی)( T4 ،ورمیامپوست  20تگن در هكتگار)T5 ،

 1386تیمار اگودی در آن اجگرا شگد بگود بگه دو قسگمت

(ورمگگیامپوسگگت  40تگگن در هكتگگار  50درصگگد اگگود

مساوی تقسیم شد و در نیمگی او آن (ابعگاد  4 × 3متگری)

شیمیایی) و ( T6ورمیامپوست  40تن در هكتار) و لامگل

بهمدت سه سال بهطور مستمر تیمار اودی اجرا شد .قبل او

فرلی نیا تفگاوت اگاربرد یكسگاله ( ،)1385دوسگاله (-86

اشت ااهو نمونههای خا او لمق صفر تا  30سانتیمتری

 )1385و سگگهسگگال ( )1385-87تیمارهگگای اگگودی بودنگگد.

خا در چعد نقطه او مارله نمونهبرداری شد و نمونههای

بدین ترتیب اه ارت اصگوی (در ابعگاد  12 × 3متگری) در

خا هواخشكشد پس او لبور او الك  2میویمتری برای

سال  1385مشخص و تیمار اودی در آن المال شگد و در

آومایش

تعیین برخی خصوصیات فیایكی و شیمیایی خا

سال  1386در سگطح دوسگوک (ابعگاد  8 × 3متگری) او نگو

شد .آنالیا شیمیایی ورمیامپوسگت و خگا

تیمارهای اودی المال شد و یگكسگوک بگاقیمانگد بگدون

جدولهای  1و  2ارائه شد است.

بگهترتیگب در

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
االس بافت خا
سیوتی رسی

مس

روی

معگعا

آهن

پتاسیم

فسفر

اوت

اربن

هدایت الكتریكی

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(%

)(%

dSm-1

2/21

1/02

7/32

35/93

264/84

14/56

0/23

2/41

1/17

وااعش خا
7/55

جدول  .2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورمیكمپوست مورد استفاده

مس

روی

معگعا

آهن

پتاسیم

فسفر

اوت

اربن

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(ppm

)(%

)(%

3/26

9/23

26/66

55/56

1170

4300

1/94

9/63

هدایت
الكتریكی
()dSm-1
3/2

وااعش
خا
7/4

اشت اگاهو بگه صگورت بذرپاشگی در اسگفعد  1387و

پس او نمونهبرداری ،نمونه های گیاهی چعگدین بگار بگا

برداشت گیا در فروردین ( 45روو بعگد او ااشگت) انجگاک

آب مقطر شست وشو و سپس انگداک هگای هگوایی و ریشگه

گرفت .در طول دورۀ رشد ااهو ،لمویات وجین لوفهای

بگگهطگگور جداگانگگه در آون تهویگگهدار در دمگگای  65درج گ

هرو بهطور مرتب بهصورت دستی و در هعگاک لگاوک انجگاک

سانتیگراد بهمگدت  48سگالت خشگك ،و سگپس آسگیاب

گرفت .در طول دورۀ رشد گیا او هیچگونه سم شیمیایی در

شدند .برای تعیین غوظت لعاصگر ریامغگذی (آهگن ،روی،

تیمارها استفاد نشد.

مس و معگعا) ،لصار گیگری بگهروش سگوواندن خشگك و
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هضم با اسید اوریدریك انجگاک گرفگت ] .[27شگكل قابگل

مععادار بود ،اما در مورد مس و معگعا قابل جذب خا تعها

جذب فواات آهن ،روی ،مس و معگعا در نمونههای خگا

اثر سادۀ مدت اوددهی مععادار شد.

نیا به وسیو محوگول  DTPAیگا دارای  0/01 Cacl2نرمگال

 .2. 3زهن قابل جذب خاک

لصار گیری شد ] .[27غوظت لعاصر مذاور در لصار های

تیمارهای اودی بر مقدار غوظت آهن قابگل جگذب خگا

حاصل به وسیو دستگا جذب اتمی در طول مگوج خگاص

تأثیر مععاداری داشت .هم تیمارها با شاهد (لگدک مصگرف

هگگر لعصگگر (آهگگنآ  ،248/3رویآ  ،213/9مگگسآ  324/8و

اود) تفاوت مععاداری نشان دادند این در صورتی بود اگه

معگعاآ  279/5نانومتر) انداو گیری شد .داد های این مطالعه

بین تیمارهگای اگودی او نظگر آمگاری اخگتالف مععگاداری

بگگا اسگگتفاد او نگگرکافاارهگگای آمگگاری  SPSSو MSTATC

مشاهد نشد .اثر دفعات ااربرد اود و برهمكعش بین نگوع

تجایه شد و مقایس میانگینها بهروش آومون چعددامعگهای

اود و مدت ااربرد آن نیا بر مقدار آهن قابل جذب خگا

دانكن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.

اثگگر مععگگاداری نشگگان داد ( )P> 0/01و بگگا افگگاایش تعگگداد
دفعات ااربرد اود ،مقدار آهن قابل جذب خگا

 .3نتاکج

بگه طگور

مععاداری افاایش یافت (جدول  .)3مقایس میانگین تأثیرات

 .1. 3ت ثير تيمارها بر غلظت عناصر رکزمغاذي قابال

متقابل بین نوع اود و مدت اوددهی نشان داد اگه اسگتفاد

جذب خاک

او ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود

نتایج تجای واریانس داد های آومایش حگاای او آن اسگت

شیمیایی ( )T5به مدت سه سال متوالی بیشترین مقدار آهگن

اه اثر سادۀ تیمار اودی و مدت اگوددهی و همنعگین اثگر

قابل جذب را در خا دارا بود (شكل .)1

متقابل این دو بر مقگدار آهگن و روی قابگل جگذب خگا

جدول  .3مقایسۀ میانگین غلظت عناصر ریزمغذی قابل جذب خاک تحت تیمارهای كودی و مدت كوددهی
تیمار
T1
T2
T3

آهن قابل جذب

روی قابل جذب

40/9b

1/0c
b

()mg/kg
a

49/4

a

50/6

a

2/5

a

a

2/7

a

2/4

a

2/6

c

1/7

T4

50

a

52/3

a

52/3

یك بار اوددهی

c

46/5

T5
T6

مس قابل جذب

معگعا قابل جذب

1/9

2/8a
a

3/04

a

3/7

a

3/05

9/6b
ab
ab

11/2

16/49

ab

15/5

ab

19/2

a

3/36

a

3/31

a

b

b

23/1

مدت اوددهی
3/2

12/4

دو بار اوددهی

49/9b

2/2b

3/5b

15/7b

سه بار اوددهی

a

a

a

a

53/8

2/8

4/0

23/1

 آ میانگینهایی اه در هر ستون دارای حروف مشتر اند ،در سطح احتمال  5درصدآومون دانكن اختالف مععادار ندارند.
T1آ شاهدT2 ،آ اود شیمیاییT3 ،آ ورمیامپوست  20تن در هكتگار همگرا بگا  50درصگد اگود شگیمیاییT4 ،آ ورمگیامپوسگت  20تگن در هكتگارT5 ،آ
ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی و T6آ ورمیامپوست  40تن در هكتار.
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سه سال کود خورده
d

b
gh

d c

d
i

c
fg

h ef

60
gh h h

50
40
30
20
10
0

T6

T5

T4

T3

T2

آهن قابل جذب خاک ()mg/kg

b

c

دو سال کود خورده

70

a
e

يك سال کود خورده

T1

تیمارهاي کودي

شکل  .1مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر مقدار آهن قابل جذب خاک
T1آ شاهدT2 ،آ اود شیمیاییT3 ،آ ورمیامپوست  20تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیاییT4 ،آ ورمیامپوست 20
تن در هكتارT5 ،آ ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی و T6آ ورمیامپوست  40تن در هكتار.
میانگینهای دارای حروف مشتر در هر شكل اختالف مععاداری براساس آومون دانكن در سطح احتمال  5درصد ندارند.

اثر مععاداری بر مقدار روی قابل جذب خا

داشت (0/01

 .3. 3روي قابل جذب خاک
مقدار غوظت روی قابل جذب خا او نظر آماری بگهطگور

> )Pو با افاایش دفعگات اگاربرد اگود ،مقگدار روی قابگل

مععاداری تحت تأثیر تیمارهای اگودی قگرار گرفگت (0/01

جذب خا نیا بهطور مععاداری افاایش یافت (جگدول .)3

> ،)Pبهطوری اگه امتگرین مقگدار لعصگر روی در تیمگار

مقایس میانگین تأثیرات متقابل بین اود و مگدت اگوددهی

شگگاهد و بیشگگترین مقگگدار روی قابگگل جگگذب خگگا در

نشان میدهد اه استفاد او ورمیامپوست  40تن در هكتار

تیمارهایی مشاهد شد اه ورمیامپوست را بهلعگوان اگود

بهمدت سه سال متوالی بیشترین مقدار روی قابل جذب در

آلی دریافت ارد بودند و بین تیمارهای اودی آلی او نظگر

خا را سبب شد (شكل .)2

آماری تفاوت مععاداری وجود نداشت .مگدت اگاربرد اگود

شکل  .2مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر مقدار روی قابل جذب خاک
T1آ شاهدT2 ،آ اود شیمیاییT3 ،آ ورمیامپوست  20تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیاییT4 ،آ ورمیامپوست 20
تن در هكتارT5 ،آ ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی و T6آ ورمیامپوست  40تن در هكتار.
میانگینهای دارای حروف مشتر در هر شكل اختالف مععاداری براساس آومون دانكن در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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 .4. 3مس قابل جذب خاک

تیمارهای اودی المالشد بر مقدار آهن ،روی ،مس و معگعا

اثر تیمارهای اودی و بگرهمكعش بگین نگوع اگود و مگدت

ریشه و همنعین آهن و روی انداک هوایی ااهو اثری مععگادار

مصرف اود بر مقدار مس قابل جذب خا مععگادار نبگود،

داشت ،اما بر مقدار مس و معگعا انداک هگوایی اثگری نداشگت.

اما اثر سال بر مقدار مس قابل جگذب خگا مععگادار شگد،

مدت اوددهی نیا بر مقدار هم لعاصر ریامغذی در ریشگه و

بهطوری اه با افاایش دفعات ااربرد اود ،مقدار مس قابگل

نیا در انداک هوایی ااهو مؤثر بود .اثر متقابل تیمارهای اگودی

نیگا تگا  25درصگد افگاایش یافگت .بیشگترین

و مددت اوددهی برای مقدار آهن در انگداک هگوایی و مقگدار

جذب خا

افاایش مس قابل جذب خا مربو به اگاربرد سگه سگال

روی در ریشه و انداک هوایی ااهو مععادار بود.

متوالی تیمارهای اودی بود (جدول .)3
 .7. 3مقدار زهن
 .5. 3منگنز قابل جذب خاک

تیمارهگگای اگگودی بگگر مقگگدار آهگگن در ریش گ اگگاهو تگگأثیر

مصرف اود شیمیایی و آلی بر مقگدار معگعگا قابگل جگذب

مععاداری داشت ( .)P>0/01بیشترین مقدار آهن در ریشگ

تأثیر مععاداری نداشگت .مگدت اگوددهی بگر غوظگت

ااهو او تیمگار ورمگیامپوسگت  40تگن در هكتگار ( )T6و

اثر مععاداری را در سطح  1درصگد

امترین مقدار آن او شاهد بهدست آمد .مدت اگاربرد اگود

نشان داد .بیشگترین غوظگت معگعگا قابگل جگذب خگا در

بگر غوظگت آهگن در ریشگ اگاهو تگأثیر مععگاداری داشگت

خا

معگعا قابل جذب خا

( ،)P>0/01به طوری اه بیشگترین غوظگت آهگن در ریشگ

ااربرد سهسال تیمارهای اودی بهدست آمد (جدول .)3

ااهو در ااربرد سهسال تیمارهای اودی مشاهد شد اه بگا
 .6. 3ت ثير تيمارها بر غلظت عناصر رکزمغذي در کاهو

ااربرد یكساله و دوسال تیمارهای اودی تفاوت مععگاداری

نتایج تجایگ واریگانس داد هگای آومگایشهگا نشگان داد اگه

او نظر آماری نشان داد (جدول .)4

جدول  .4غلظت عناصر ریزمغذی در ریشه و اندام هوایی كاهو تحت تأثیر تیمارهای كودی و مدت كوددهی
آهن

تیمار

روی

ریشه

انداک هوایی

ریشه

مس
ریشه

انداک هوایی

معگعا

انداک هوایی

ریشه

انداک هوایی

()mg/kg
T1
T2
T3
T4
T5
T6

783/6d

153/3d

50/7d

124/8e

c

cd

820/9

d

175/4

c

64/0

d

bc

36/0

bc

861/6

b

216/4

c

71/4

bc

39/8

bc

851/5

c

66/9

bc

39/5

b
a

886/0

956/5

bc
b
a

189/8

209/7

240/9

a

c

137/3

152/6

b

162/4

119/4

a

b

bc

85/4

183/7
158/9

a

25/2

58/7

b

41/0

a

45/4

a

49/6

a

59/9

a

57/2

a

67/7

a

50/7

b

30/3

b

32/4

a

41/9

b

33/5

a

46/4

a

42/2

b

51/2

b

51/8

ab

55/4

ab

55/9

ab

56/2

a

58/4

مدت اوددهی
831/7b

170/5c

60/7c

133/9c

28/6c

40/3b

32/7c

49/4b

دو بار اوددهی

b

b

b

b

b

b

b

b

سه بار اوددهی

a

یك بار اوددهی

838/7

909/7

a

190/6

227/3

a

77/7

90/5

a

155/3

170/3

a

40/4

50/9

a

51/6

73/2

* آ میانگینهایی اه در هر ستون دارای حروف مشتر اند ،در سطح  5درصد آومون دانكن اختالف مععادار ندارند.
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a

37/8

42/9

a

55/7

59/3

اثر كاربرد ورمیكمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه كاهو )( Lactuca sativa L.

نوع اود مصرفی و مدت ااربرد اود بر غوظت آهن در

اودی بیشترین غوظت آهن در انداک هوایی اگاهو مشگاهد

انگگداک هگگوایی اگگاهو تگگأثیر مععگگاداری داشگگت (.)P> 0/01

شد و نسبت بگه اگاربرد یكسگال آن در حگدود  33درصگد

بیشترین افاایش غوظت آهن در انداک هوایی ااهو در تیمار

افاایش نشان داد (جدول  .)4اثر متقابل بگین اگود و مگدت

ورمیامپوست  40تن در هكتار ( )T6و امترین مقگدار آن

اوددهی بر غوظت آهن در انداک هوایی ااهو نشان میدهگد

در تیمار شاهد ( )T1حاصل شد .با افاایش در تعداد دفعات

اه ااربرد سهسال ورمیامپوست  40تن در هكتار بیشترین

ااربرد اود مقدار برداشت آهن توس انداک هوایی ااهو نیا

مقدار آهن در انداک هوایی ااهو را به خگود اختصگاص داد

افاایش یافت ،بهطوری اه در اگاربرد سگهسگال تیمارهگای

(شكل .)3

شکل  .3مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر غلظت آهن در اندام هوایی كاهو
T1آ شاهدT2 ،آ اود شیمیاییT3 ،آ ورمیامپوست  20تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیاییT4 ،آ ورمیامپوست 20
تن در هكتارT5 ،آ ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی و T6آ ورمیامپوست  40تن در هكتار.
میانگینهای دارای حروف مشتر در هر شكل اختالف مععاداری براساس آومون دانكن در سطح احتمال  5درصد ندارند.

 .8. 3مقدار روي

افاایش در غوظت روی ریش ااهو را بگه خگود اختصگاص

اثر تیمارهای ورمی امپوست بر غوظت روی در گیا اگاهو

داد (جدول  .)4میانگین تأثیرات متقابل انواع اود و اگاربرد

نشان میدهد اه غوظت روی در ریشگ اگاهو متعاسگب بگا

ساتن اگود نشگان داد اگه بیشگترین مقگدار برداشگت روی

افاایش سطوح ورمی امپوست افاایش یافت ،بهطوری اگه

توس ریش ااهو ،با مصرف سهسال ورمگی امپوسگت 40

مقدار روی موجگود در ریشگ اگاهو در تیمگار  40تگن در

تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی بهدست آمگد

هكتار ورمیامپوست در حدود  1/5برابر تیمار شاهد بگود.

(شكل .)4

مدت اوددهی نیا بر غوظت روی ریش ااهو اثر مععگاداری
داشت ،بهطوریاه ااربرد سهسال تیمارهای اودی بیشترین
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شکل  .4مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر غلظت روی در ریشۀ كاهو
T1آ شاهدT2 ،آ اود شیمیاییT3 ،آ ورمیامپوست  20تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیاییT4 ،آ ورمیامپوست 20
تن در هكتارT5 ،آ ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی و T6آ ورمیامپوست  40تن در هكتار.
میانگینهای دارای حروف مشتر در هر شكل اختالف مععاداری بر اساس آومون دانكن در سطح احتمال  5درصد ندارند.

سهسال تیمارهای اودی بهدست آمد .بگا توجگه بگه نتگایج

غوظت روی در انداک هوایی ااهو نیا با افگاایش سگطح
ورمی امپوست افگاایش یافگت .بیشگترین غوظگت روی در

مقایس میانگین تأثیرات متقابل انواع اود و اگاربرد سگاتن

انداک هوایی ااهو در تیمار ورمیامپوست  40تن در هكتار

آن ،ااربرد سه سال متوالی ورمیامپوست  40تن در هكتار

همرا با  50درصد اگود شگیمیایی ( )T5و امتگرین مقگدار

همرا بگا  50درصگد اگود شگیمیایی ( )T5بیشگترین مقگدار

روی در تیمگگار شگگاهد ( )T1مشگگاهد شگگد .همنعگگین ایگگن

برداشگگت روی توسگگ انگگداک هگگوایی اگگاهو را بگگه خگگود

افاایش متعاسب با افاایش دفعات ااربرد تیمارهای اگودی

اختصاص داد (شكل .)5

بود اه بیشترین غوظت روی در انداک هوایی ااهو او ااربرد

شکل  .5مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر غلظت روی در اندام هوایی كاهو
T1آ شاهدT2 ،آ اود شیمیاییT3 ،آ ورمیامپوست  20تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیاییT4 ،آ ورمیامپوست 20
تن در هكتارT5 ،آ ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا با  50درصد اود شیمیایی و T6آ ورمیامپوست  40تن در هكتار.
میانگینهای دارای حروف مشتر در هر شكل اختالف مععاداری براساس آومون دانكن در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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 .9. 3مقدار مس

معگعا در انداک هوایی اگاهو او نظگر آمگاری مععگادار نبگود.

اثر تیمارهای اودی بر غوظت مس در ااهو نشان مگیدهگد

غوظت معگعا در ریشه و انداک هوایی ااهو بهطور مععاداری

اه غوظت مس در ریش ااهو متعاسب بگا افگاایش سگطوح

تحت تأثیر مدت اگاربرد تیمارهگای اگودی قگرار گرفگت،

ورمی امپوست افاایش یافت (جدول  .)4ایگن افگاایش در

بهطوری اه افاایش غوظت معگعا در ریشه و انگداک هگوایی

تیمار ورمیامپوست  40تن در هكتار همرا بگا  50درصگد

متعاسب با افاایش دفعات اگاربرد تیمارهگای اگودی بگود.

اود شیمیایی ( )T5بیشترین و در تیمار شاهد ( )T1امترین

بیشترین غوظت معگعا در ااربرد سهسال تیمارهگای اگودی

مقدار را داشت .روند افاایشی غوظت مس در انداک هگوایی

در مقایسه با ااربرد یكساله و دوسال آنها مشاهد شگد اگه

ااهو نیا مشاهد شد ،امگا هگیچاگداک او تیمارهگای اگودی

مقدار آن در ریشه و انداک هوایی بهترتیب در حدود 31/19

تفاوت مععاداری با شاهد نشان نداد .غوظت مس در ریشگه

و  20/04درصد نسبت مصرف یكسال آن افاایش نشان داد

و انداک هوایی ااهو به طور مععاداری تحگت تگأثیر دفعگات

(جدول .)4

اوددهی قرار گرفت .با افاایش دفعگات اگوددهی ،غوظگت
مس در ریشه و انداک هوایی ااهو افاایش یافت ،بگهطگوری

 .4بحث

اه ااربرد سگهسگال تیمارهگای اگودی بیشگترین اثگر را در

ااربرد ورمگی امپوسگت چگه بگه صگورت جداگانگه و چگه

افاایش غوظت مس ریشه و انگداک هگوایی اگاهو بگه خگود

به صورت توفیقی بگا اودهگای شگیمیایی ،موجگب افگاایش

اختصاص دادند و بهترتیب  77/97و  81/64درصد نسگبت

غوظگگت آهگگن ،روی ،مگگس و معگعگگا در خگگا شگگد و ایگگن

به ااربرد یكسال آن مس بیشتری جذب اردند (جدول .)4

افگگاایش متعاسگگب بگگا افگگاایش دفعگگات و مقگگادیر اگگاربرد
تیمارهای اودی بود .ایگن مسگئوه را مگیتگوان بگه افگاایش

 .10. 3مقدار منگنز

فعالیت میكروبی و معدنی شدن لعاصر غذایی در تیمارهای

اثر تیمارهای ورمیامپوست بر غوظت معگعا در گیا اگاهو

ورمگگیامپوسگگت نسگگبت داد اگگه موجگگب افگگاایش لعاصگگر

نشان می دهد اه غوظت معگعا در ریش اگاهو متعاسگب بگا

ریامغذی قابل جذب خا

نیگا شگد ] .[13لگالو بگر ایگن

افاایش سطوح ورمیامپوست افاایش یافگت (جگدول ،)4

بهنظر می رسد اه اسیدهای آلی تولیدشد در طگول تجایگ

به طوری اه این افاایش در تیمارهای ورمگی امپوسگت 20

اصالح اععد های آلگی و در نتیجگه اگاهش اسگیدیت خگا

تن همرا با  50درصد اود شیمیایی ( ،)T3ورمیامپوسگت

بهدنبال ااربرد ورمیامپوست در آن یا افاایش نفوذپگذیری

 40تگگن همگگرا بگگا  50درصگگد اگگود شگگیمیایی ( )T5و

و آبشویی نمكها میتوانعد او دتیل افاایش لعاصر غگذایی

ورمیامپوست  40تن در هكتار ( )T6نسبت به شاهد ()T1

نظیر آهن ،روی ،مس و معگعا در خگا

تحگت تیمارهگای

مععادار شد .اما او نظر آماری تفاوت مععگاداری بگین تیمگار

ورمیامپوست یا ورمیامپوست توفیقشد با اود شیمیایی

ورمیامپوست  20تن در هكتار ( )T4با شاهد ( )T1و اگود

باشعد ] .[22افاایش لعاصر ریامغذی (آهگن ،روی ،مگس و

شیمیایی ( )T2مشاهد نشد .بیشترین غوظت معگعا در ریش

معگعا) به دنبال ااربرد ورمیامپوست بهتعهایی یا همرا بگا

ااهو در تیمار ورمی امپوست  40تن همرا بگا  50درصگد

 50درصد اودهای شیمیایی  N-P-Kدر خا

اود شیمیایی ( )T5بهدسگت آمگد اگه در حگدود  1/5برابگر

تیمار اودی  N-P-Kبهتعهایی و شگاهد نیگا مشگاهد شگد

مقدار آن در تیمار شاهد بود .اثر تیمارهای اودی بر غوظت

نیگا بگا

در مقایسه با

است ] .[13 ، 15مقدار لعاصر روی و مگس خگا
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ااربرد ورمیامپوست افاایش یافت ] .[14با ااربرد دو نوع

شیمیایی ،افگاایش لموكگرد و رشگد گیگا دارویگی ریحگان

ورمیامپوست در خا  ،با افاایش مصرف ورمیامپوست،

نسبت به تیمار شاهد گگاارش شگد اگه لوگت آن را تگأثیر

در گیگا

مطووب ورمی امپوست در تأمین لعاصگر مگورد نیگاو گیگا

فیكوس بعجامین ابوق 1نسبت به شاهد افگاایش یافگت ].[3

بهصورت جذبشدنی دانستعد به این صورت اه این اگود

بهطور اوی ،ورمیامپوستها ،لعاصر غذایی جذبشدنی و

بهدلیل سطح ویژۀ بات و دارا بودن ترایبات مختوف آلی در

در دسترس گیاهان را دارند و ااربرد آنهگا در خگا سگبب

سطح خود ،با لعاصر غذایی خا  ،بهویگژ لعاصگر فوگای،

افاایش مقدار این لعاصر در خا میشود ].[8

امپوكسهایی را تشكیل می دهعد اه بهراحتگی بگرای گیگا

غوظت آهن ،روی ،مس و معگعا قابل جذب خا

همنعگگین نتگگایج تحقیگگق حاضگگر نشگگان داد اگگه در پگگی
افاایش مقدار لعاصر ریامغذی قابل جگذب خگا

جذبشدنیاند ].[6

(آهگن،

افاایش وون تر و خشگك و جگذب لعاصگر غگذایی او

روی ،مس و معگعا) غوظت این لعاصگر در ریشگه و انگداک

جموه آهن ،روی ،معگعا و مس در گیا آفتابگردان ،در طگی

هوایی ااهو نیا افاایش یافت .افاایش جذب لعاصر غذایی

اگگاربرد  2/5درصگگدی ورمگگیامپوسگگت نسگگبت بگگه شگگاهد

مگگگاارو و ریامغگگگذی توسگگگ نخگگگود ،در تیمارهگگگای

(سطوح بدون اگاربرد آن) گگاارش شگد ] .[2همنعگین بگا

ورمیامپوست گاارش شد ] .[19افاایش ویستتودۀ نخود

ااربرد ورمیامپوسگت در خگا تحگت اشگت گیگا گگل

ممكگگن اسگگت بگگهلوگگت افگگاایش جگگذب لعاصگگر مگگاارو و

گاووبان ،مقدار لعاصر ریامغذی جگذبشگدنی در خگا و

ریامغذی (نظیر نیتروژن ،فسفر ،پتاسگیم ،گگوگرد ،معگعگا و

انداک های گیاهی گاووبان نسبت به شاهد افگاایش یافگت و

آهن) توس جوانههای نخود در تیمارهای ورمیامپوسگت

با افاایش مقادیر مصرف ورمیامپوست ،مقادیر این لعاصر

باشد ،به طوری اه با افاایش ورمیامپوست بهمقدار اگافی

در خا

و گیا نیا افاایش پیدا ارد اه مشابه این تحقیگق،

به خا  ،وضعیت لعاصر مغذی خا افاایش یافت اه این

بیشترین مقدار غوظت این لعاصگر ریامغگذی (آهگن ،روی،

سبب رشد بهتر محصول و رسیدن بگه لموكردهگای بیشگتر

معگعا و مس) در تیمار  40تن در هكتار ورمیامپوسگت و

شد .این می تواند به طور مستقیم بگا فراهمگی ویگاد لعاصگر

بهمدت سه سال مشاهد شد ].[1

مغگگذی در مخوگگو هگگای گوگگدانی بگگا افگگاایش نسگگبت
ورمیامپوست همبستگی داشته باشد ].[21

 .5نتيجهگيري

ااربرد ورمی امپوست در گیا شبدر قرما سبب بهبگود

ااربرد ورمیامپوست به صورت جداگانه یا در ترایگب بگا

وضعیت گودهی و شاخصهای رشدی این گیا شد اه این

اودهای شیمیایی در خا تحت اشگت اگاهو در افگاایش

امر بهدلیل افاایش غوظت لعاصر غذایی بود ] .[20همنعین

قابویت جذب برخی او لعاصر ریامغذی (آهن ،روی ،مگس

ااربرد ورمیامپوست در خا گیا ذرت ،تأثیر بساایی بگر

و معگعا) در خا و انداکهای ااهو تگأثیر مععگاداری نشگان

مقدار جذب لعاصر غگذایی در ایگن گیگا داشگت و مقگدار

داد .با افاایش دفعات و مقادیر اگاربرد تیمارهگای اگودی،

آهن ،روی ،معگعا و مس نیا در آن نسبت به شاهد افاایش

جذب این لعاصر نیا افاایش یافت .ااربرد تگوأک اودهگای

یافت ] .[4مشابه نتگایج تحقیگق حاضگر ،طگی آومایشگی بگا

 N-P-Kهمرا با ورمگیامپوسگت در محصگوتت ورالگی،

مصرف  5تگن ورمگیامپوسگت در هكتگار بگههمگرا اگود

نهتعها تولید و رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد ،بوكه
با ااهش بودج تولید و تأثیرات مخرب ویستمحیطگی ،و

1. Ficus benjamina
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( Lactuca sativa L.) اثر كاربرد ورمیكمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه كاهو

enzymatic activities after the application of

او طریگق اگاهش مصگرف اودهگای

organic amendments to a horticultural soil.

افاایش سالمت خا

شیمیایی و افاایش مواد آلگی آن مگیتوانگد گگامی مهگم در

Bioresource Technology. 75: 43-48.

 با توجه بگه ایگن.دستیابی به اهداف اشاوروی پایدار باشد

6. Anwar MD, Patra D, Chand S, Alpesh K, Naqvi
A and Khanuja S (2005) Effect of organic

نكته اه ااهو او سبایهگایی اسگت اگه بیشگترین مصگرف

manure and inorganic fertilizer on growth, herb,

 ورمگیامپوسگت،سرانه را در سبای هگای برگگی داراسگت

oil yield, nutrient accumulation and oil quality

میتواند محی رشد مؤثری بگهمعظگور غعگیسگاوی لعاصگر

of French basil. Communications in Soil

 بهویژ اگر بههمرا،ریامغذی در ااهو و تولید پایدار باشد

Science and Plant Analysis. 36: 1737-1746.

. بهاار برد شودN-P-K مقادیری او اودهای

7. Arancon NQ, Edwards CA and Bierman P
(2006) Influence of vermicompost on field
strawberries:

Part

microbiological

2.

and

soil

منابع

properties.

)1390(  قاجار سگپانوو ک و بهمعیگار ک ع، احمدآبادی و.1

Effects
chemical

on

تأثیر ااربرد ورمیامپوست بگر میگاان لعاصگر غگذایی

Bioresource Technology. 97: 831-840.

و غوظگت آنهگا در گیگا گاووبگان

8. Atiyeh RM, Subler S, Edwards CA, Bachman

ام مصرف در خا
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vermicompost and composts on plant growth

.1-12

horticultural

container

media
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soil.
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Pedobiologi. 44(5): 579-590.

) اثر ورمی امپوست و نیتگروژن بگر1393( و وارلی ک

9. Edwards CA and Bohlen PJ (1996) Biology and
Ecology of Erthworms. 3

rd

Ed. Chapman and

 غوظگگت و جگگذب لعاصگگر غگگذایی،رشگگد رویشگگی

Hall, London, 426 p.

 لووک، لووک فعون اشاوروی و معاب طبیعی.آفتابگردان

10. Hervas L, Mazueles C, Senesi N and Saiz-

.217-227 )آ67(18 . آب و خا

Jimenez C (1989) Chemical and physicchemical characterization of vermicomposts and

) اثگگگر نگگگوع و مقگگگدار1387(  محبگگگوب خمگگگامی ع.3

their humic acid fraction. Science of the Total

ورمی امپوست در بستر اشت گودانی بر رشد فیكوس

Environment. 82: 543-550.
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.333-346 )آ2(24
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امپوست وبال شهری و ورمگیامپوسگت بگر رشگد و

12. Kale Rd, Mallesh BC Bano K and Bagyaraj DJ
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اثر تنش خشکی و محلولپاشی با اسید سالیسیلیك بر عملکرد کمی و کیفی
سیاهدانه در شرایط آبوهوایی کرمان
3

نجمه جامی* ، 1سید محسن موسوی نیک ٢و مهدی نقیزاده

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ،گیاهان زراعی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .٢دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .3استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكدۀ کشاورزی بردسیر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/10/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/01/14 :

چكيده
بهمعظور بررسی تأثیرات تعش خشكی و محوولپاشی با اسید سالیسیویك بر لموكرد ،اجگاای لموكگرد و مقگدار اسگانس گیگا دارویگی
سیاهدانه ،آومایشی بهصورت ارتهای خردشد در قالب بوو های اامل تصادفی در سه تكرار ،در مارلگ تحقیقگاتی دانشگگا شگهید
باهعر ارمان در سال ورالی  1392-93انجاک گرفت .فااتور اول خشكی ) (dشامل شاهد ( 90درصد ظرفیت ورالی) ،تعش متوسگ (70
درصد ظرفیت ورالی) و تعش شدید ( 50درصد ظرفیت ورالگی) و فگااتور دیگگر چهگار غوظگت اسگید سالیسگیویك ( )sشگامل صگفر
میكروموتر (شاهد) 10 ،5 ،و  15میكروموتر بود .تفاوت مععاداری در صفات تعداد دانه در بوته ،وون هااردانگه ،شگاخص برداشگت و
لموكرد اسانس و دانه با المال تعش خشكی و اسید سالیسیویك وجود داشت ،بگهطگوری اگه محوگولپاشگی بگا  10میكرومگوتر اسگید
سالیسیویك سبب افاایش  79/05درصدی لموكرد دانه شد .اثر متقابل اسید سالیسیویك و تعش خشكی نیا بر درصد اسگانس ،لموكگرد
بیولوژیك و تعداد دانه در فولیكول مععادار بود .اثر متقابل سطح دوک تعش خشكی و غوظگت  10میكرومگوتر اسگید سالیسگیویك سگبب
افاایش  150درصدی مقدار اسانس شد .اواینرو ،برای دستیابی به حدااثر لموكرد بیولوژیك ،تعداد دانه در فولیكول و درصگد اسگانس
در تعش خشكی میتوان او غوظت متوس اسید سالیسیویك ( 10میكروموتر) با آبیاری متوس ( 70درصد ظرفیت ورالی) در سیاهدانه
استفاد ارد اه در معاطق خشك او لحا اقتصادی نیا مقرون به صرفه است.
كلیدواژهها :تعظیماععد های رشد ،درصد اسانس ،امبود آب ،گیاهان دارویی ،محوولپاشی.

* نویسعد مسئول

Email: najmeh.jami12@yahoo.com

نجمه جامی و همکاران

 .1مقدمه

سیاهدانه ،ماد ای به نگاک نیژلگون 2اسگتخراج مگی شگود اگه

رویكرد به توسع تولید و اشت و اار گیاهگان دارویگی در

می تواند اثر قالد آور ،ارکاش ،مسهل و افاایعدۀ ترشحات

داروهگای

شیر داشته باشد .دانههای سیاهدانه حاوی  30تا  40درصگد

پاسم گیاهان دارویی به

روغن ثابت ،ساپونیعی 3بهناک مالنتین 4و حدود  1/4درصگد

چعد سال اخیر به لوت شعاخت مردک او لوار
شیمیایی رو به افاایش است .در

تعشهای محیطی ،بهمعظور تولید و اصالح ارقاک متحمل بگه

اسانس وجود دارد اه دارای نیژلون است ].[3

تعش اامالً ضروری است .در واق تعش خشكی با اخگتالل

اسگگید سالیسگگیویك مگگاد ای اسگگت اگگه او دیربگگاو بگگرای

در لمل روونهها و سیستم فتوسعتای ،تخریب پروتئینها و

افاایش مقاومت به خشكی در گیاهان اسگتفاد مگی شگود و

آنایم ها ،ااهش سطح بگرگ ،ریگاش گگل و میگو موجگب

بهلعوان نولی هورمون گیگاهی بگالقو بگهدلیگل نقگشهگای

ااهش لموكرد در گیاهگان مگیشگود ] .[14اگاهش سگطح

تعظیمی متفاوتی اه در متابولیسم گیگا دارد ،شگعاخته شگد

برگ ،ریشههای لمیق و نسبت ویاد ریشه به ساقه بهلعگوان

است .وجود اسید سالیسیویك در بسیاری او گیاهان گاارش

اجتعاب او خشكی در بسیاری او گونهها محسوب میشگود

شد است و بیشترین مقدار آن در ومان حمو پاتوژن هگای

] .[19لموكرد دان سیاهدانه در تیمگار آبیگاری بعگد او 150

ایجاداععدۀ نكروو و تولید دما در گیاهان بود ] .[24سگاختار

میویمتر تبخیر او تشتك تبخیر در مقایسه بگا  50میوگیمتگر،

آن شامل ترایب فعولی بگا حوقگ آروماتیگك و یگك گگرو

ااهش یافت اه لوت آن را ااهش اجاای لموكگرد در اثگر

هیدرواسیل است .در حالگت معمگولی ،بگه صگورت پگودر

تعش خشكی بیان اردند ] .[5رطوبت معاسب سبب افاایش

اریستالی با نقط ذوب  157تا  159درجگ سگانتیگگراد و

ارتفاع بوته و شاا و برگ بیشتر و در نتیجه تعداد اپسگول

اسیدیت  2/4است ].[25

بیشتر در بوت سیاهدانه شد اگه بگه افگاایش لموكگرد دانگه

تأثیر اسید سالیسیویك در جوانهونی سگری تگر دانگههگا،

میانجامد ].[18

افاایش لموكرد میو و گوگدهی در گیاهگان واضگح اسگت

سیاهدانه 1نولی گیگا دارویگی دولپگه ،یكسگاله او تیگرۀ

] .[21اگگاربرد اسگگید سالیسگگیویك در مقگگادیر ویگگاد سگگبب

آتله ،لوفی ،گلدار و بومی معطق جعوب غگرب آسیاسگت.

آسیبدیدگی گیا و در مقادیر ام موجب افگاایش قگدرت

گسترش این گیا در نواحی مختوف شمال آفریقگا ،جعگوب

ساخت مواد آنتیااسیدانی و افاایش قدرت سیسگتم ایمعگی

اروپا و معاطق مدیترانهای تا هعدوستان و جعوبشرد آسگیا

گیا سیاهدانه در برابگر رادیكگال هگای آواد ناشگی او تگعش

و استرالیا است .در ایران در برخی معاطق بهصورت خودرو

خشكی و در نتیجه ،افاایش لموكرد میشود ] .[15اگاربرد

میروید و در شهرهای ارا و اصفهان بگه فراوانگی اشگت

اسید سالیسیویك بعد او پگرولین موجگب بهبگود صگفاتی او

می شود [ .]13،18این گیا تا حدی به تعش خشكی مقگاوک

قبیل طول برگ ،لر

بگرگ ،لووفگ تگر ،لووفگ خشگك،

است و او دانههای آن بهلعوان ادویه استفاد مگیشگود ].[5

ارتفاع ،قطر ساقه ،تعداد برگ ،اوروفیل ،وون تگر و خشگك

سیاهدانه بهدلیل داشتن ماد ای موسوک به تیموایعگون دارای

ریشه در گیا سورگوک شد ،اما هورمونها در افاایش بگیش

تأثیرات ضدتشعجی است و در دانه های آن اثر ضدتوموری

او حد شدت تعش خشكی ،قادر به ااستن تأثیرات تعش به

و ضگگدبااتریایی مشگگاهد شگگد اسگگت .او اسگگانس گیگگا
2 . Nigellon
3 . Saponin
4 . Melantin

1 . Nigella sativa L.
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نحو اارامد نبودند ] .[8در تحقیقی بهمعظگور بررسگی تگأثیر

 .2مواد و روشها

غوظگگتهگگای اسگگید سالیسگگیویك (صگگفر 15 ،10 ،5 ،و 20

این آومایش به صورت ارت خردشد بر پای بوگو

میكرو موتر) بگر برخگی وااگعش هگای فیایولگوژیكی گیگا

تصگگادفی در سگگه تكگگرار ،در مارل گ تحقیقگگاتی دانشگگكدۀ

شعبویوه تحت تعش شوری مشخص شد اگه اگاربرد اسگید

اشاوروی دانشگگا شگهید بگاهعر ارمگان در سگال ورالگی

سالیسیویك در غوظتهای  10و  15میكروموتر در شگرای

 1392-93انجاک گرفت .شهر ارمگان بگین  54درجگه و 21

تعش شوری توانست با افاایش فعالیت آنتگیااسگیدانهگای

دقیقه تا  59درجه و  34دقیق طگول شگرقی و  26درجگه و

ااتگگگاتو و پرااسگگگیداو در گیگگگا شگگگعبویوه ،بگگگه اگگگاهش

 39دقیقه تا  31درجه و  58دقیق لر

شمالی در ارتفگاع

پگگرااسیداسگگیون لیپیگگدهگگای غشگگا و افگگاایش رنگیگگا هگگای

 1754متر او سطح دریا قرار گرفته است .آبوهوای ارمان

فتوسعتای نسبت به گیاهان شاهد معجر شود ].[1

براساس فرمول آمبرژ گرک و خشك اسگت .بیشگیع دمگای

اامگل

هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر متقابل تعش خشگكی

هوا در هعگاک ااشت (اردیبهشت  32/4 )1393و امیع دما

و محوولپاشی با اسید سالیسیویك در غوظتهگای مختوگف

 7/2درج سانتیگگراد بگود .میگانگین رطوبگت نسگبی 6/3

(برحسب میكروموتر) بر لموكرد ،اجاای لموكرد و مقدار

درصد و مقدار بارندگی در فروردین  44/5و در اردیبهشت

اسانس در گیا دارویی سیاهدانه در شهر ارمان بود.

 0/2میوگگیمتگگر بگگود اسگگت .خگگا مارلگگه دارای بافگگت
لومیشعی ،اسیدیت  6/81و هدایت الكتریكگی  1/89میوگی-
ویمعس بر متر است (جدول .)1

جدول  .1اسیدیته و هدایت الکتریکی (برحسب میلیزیمنس بر متر) و عناصر موجود در خاک مزرعه (برحسب میلیگرم بر 100
گرم خاک نمونهبرداریشده (از عمق  30سانتیمتری قبل از كاشت) براساس آزمون خاک
اسیدیته

فسفر

گوگرد

تیتانیوک

اروک

مس

سرب

روی

لیتیوک

اوت

6/81

120

50

520

10

10

10

10

9000

90

هدایت الكتریكی

سیویسیم

آلومیعیوک

باریوک

اوسیم

آهن

پتاسیم

معیایوک

معگعا

سدیم

1/89

55790

12450

50

10270

4540

2210

2320

80

2400

لامل اصوی شامل سه سطح خشكی ،شاهد ( 90درصد

و مقاومت الكتریكی برای هگر اگرت انجگاک گرفگت ].[10

ظرفیت ورالی مارله) ،تعش متوسگ ( 70درصگد ظرفیگت

همنعین ارتفاع آب آبیگاری بگا تقسگیم حجگم آب آبیگاری

ورالی مارله) و تعش شدید ( 50درصگد ظرفیگت ورالگی

واردشد به هر ارت بر مساحت آن ارت با ساخت سرریا

مارله) ] [18بگود اگه توسگ بوگو هگای گنگی و رسگم

انداو گیری شد و در ارتهای  90درصد ظرفیت ورالی او

معحعی های االیبرا سیون و انداو گیری مقدار رطوبت وونگی

هر تكرار با انداو گیگری مقاومگت الكتریكگی دو سگر سگیم
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نجمه جامی و همکاران

بوو های گنی ااشتهشد در هر اگرت در قبگل و بعگد او

روو یكبار آبیاری انجاک گرفت اه در حدود  15تا  20روو

آبیاری و با استفاد او معحعیهای االیبراسیون تا جگایی اگه

بهطول انجامید .وجگین لوگفهگای هگرو در شگش مرحوگه

به ( fc = 21اه  fcخا هگای لگومی-شگعی اسگت) برسگد،

صگورت گرفگت .ایگگن لوگفهگای هگگرو شگامل خگارشگگتر،

آبیاری انجگاک گرفگت .بگرای اگرتهگای  70و  50درصگد

تگگاجخگگروس وحشگگی ،قیگگاد ،خرفگگه ،پینگگك صگگحرایی و

ظرفیت ورالی آبیاری بهترتیب تا جایی صورت گرفگت تگا

سومهتر بود .همنعین واااری بذوری اه سبا نشد بودنگد

به  fc = 17و  fc = 15برسد و این المال تعش تگا  1/5مگا

و تعك بوته های سیاهدانه برای رسیدن به تراام مورد نظگر

به طول انجامید ] .[10لامل فرلی شامل محوگول پاشگی در

در تاریم  93/3/28انجاک گرفت.

تاریم های  93/3/24 ،93/3/22و  93/3/26با چهار غوظگت

برای تهی بوو های گنی او قطعگاتی بگه طگول  1متگر

متفاوت اسید سالیسیویك صفر (بهلعوان شاهد و بهصگورت

سیم ،توریهای فوای بسیار ظریف ،قوطیهگای پالسگتیكی

محوول پاشی با آب مقطر) 10 ،5 ،و  15میكرومگوتر اسگید

اسگگتوانهای و گگگچ اسگگتفاد مگگیشگگود ،بگگدین صگگورت اگگه

سالیسیویك بود.

توریهای فوای به ابعاد  1در  1سانتیمتر در آورد شگد و

ابتدا در بهمن  1392شخمی ود شگد و در اسگفعد مگا

با استفاد او دستگا هویه به انتهای هر رشته سیم بهصورت

همین سال اود دامی پوسید (گاوی) با درصد اوت ویاد به

مواوی و رودررو ،هر یك او قطعات چسگباند مگیشگوند.

ومین مورد نظگر داد شگد و بعگد او بارنگدگیهگای بهگار ،

سپس با احتیا سیمها درون قوطیهگای پگالسگتیكی قگرار

دیسكی به لمق  25سگانتیمتگر ود شگد ] .[7نقشگ ومگین

داد شد و اطراف آنها با گچ دندانپاشكی اه حالت خگود

اامل تصگادفی،

حفظ اعد ،اامالً پوشگاند مگیشگوند و بعگد او

براساس طرح ارت خردشد بر پای بوو

را در خا

پیگگاد شگگد .پگگس او آن در تگگاریم  ،93/2/10ااشگگت بگگذور

ایناه سیم درون قوطی اامالً محكم شد با احتیا او درون

سیاهدانه (اه بهمدت دو هفته قبل او ااشگت او تگود هگای

قوطی جدا شد و بدین شكل بوو هگا سگاخته مگیشگوند

محوی استان ارمان تكثیر و او مراگا تحقیقگات و آمگووش

[.]10

اشاوروی و معاب طبیعی استان ارمان تهیه شد و تگا ومگان

در تاریم  93/3/31اود اور به ومین داد شد و آبیاری

ااشت در جای خشك و خعك نگهداری شد) ،در لمگق 1

غرقابی نیا صورت گرفت .در طول رشد هیچ آفتی مشاهد

تا  1/5سانتیمتری خا بهفاصو  5سانتیمتر روی ردیف و

نشد .در مرحوگ چهگار تگا شگشبرگگی در هعگگاک غگروب

 20سانتیمتر بین ردیف با تراام بوت  100تا  150بوتگه در

خورشید در تاریمهگای  93/3/24 ،93/3/22و  93/3/26در

هكتار صورت گرفت ].[7

سه مرحوه (بهصورت یك روو در میگان) محوگولپاشگی بگا

لر

مقدار بذر مصرفی حدود  1/5گرک بگر متگر مربگ بگود.

غوطتهای صفر 10 ،5 ،و  15میكروموتر اسید سالیسیویك

هر تكرار  3متر ،فاصو بین ارت های اصگوی  1/5و

صورت گرفت ،تا حدی اه قطر های محوگول او دو طگرف
برگ بوتههای سیاهدانه چكه اردند و اامالً اشباع شدند.

فاصو بین ارتهای فرلی حدود  40سانتیمتر بگهصگورت
یك پشته نكاشت درنظر گرفته شد .همنعین فاصو بین هر

در حگگین لمویگگات ورالگگی در مارلگگه ،االیبراسگگیون

تكرار  2متر برای حرات آب آبیگاری و پیگاد روی درنظگر

بوو های گنی نیا صورت گرفت .بوگو هگای گنگی بگه

گرفته شد .بالفاصوه پس او اشت ،آبیگاری فگارو (شگیاری)

مارله معتقل شدند و در لمق توسگع ریشگه اگه در گیگا

صورت گرفت و تا ومان جوانه ونی و رویش بذور هر سگه

سیاهدانه  30سانتیمتر بگود ،قگرار گرفتعگد و دو سگر سگیم
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بوو گنی برای انداو گیری مقاومگت الكتریكگی او خگا

اامالً پودر شد بودند ،همرا با  500میوگیلیتگر آب مقطگر

بیرون قرار گرفت .تعش با انداو گیری مقاومگت الكتریكگی

درون بالن  1000سیسی قرار داد شد و سگه سگالت در

دو سر سیم بوو های گنی اه در ارتهای نگهگانگه اگار

شرای یكسانی حرارت داد شدند .در اثر حرارت و فشگار

گذاشته شد بودنگد ،قبگل و بعگد او آبیگاری المگال شگد و

بخار آب وارد مبگرد شگد .در مبگرد لمگل میعگان صگورت

درصد رطوبگت وونگی بگا اسگتفاد او معحعگی االیبراسگیون

میگیرد و قطر های اسگانس درون آب بگهصگورت دو فگاو

محاسبه شد .برداشت در تاریم  93/05/28قبل او باو شگدن

مشخص به طرف لول مدرج حرات می اعگد اگه بگهدلیگل

اپسول ها و ریاش بذور انجاک گرفت .هعگگاک برداشگت در

سبك تر بودن اسانس نسبت به آب ،اسانس ورد رند روی

هر ارت پشتههای اول و آخر و او دو پشت وسطی  0/5متر

آب جم میشود و آب اضافی او طریق لول راب به بگالن

او ابتدا و انتها حذف شد و او مساحت باقیماند اه  2متگر

باو مگی شگود .سگپس وون اسگانس بگا اسگتفاد او تگراووی

مرب بود ،برداشت صورت گرفت .ومان برداشگت هعگگامی

دیجیتال با دقت  0/0001انداو گیری شد .پگس او محاسگب

درنظر گرفته شد اه بوته ها شگروع بگه ورد شگدن اگرد و

درصد وونی اسانس در دانهها ،لموكرد آن در واحد سگطح

دست ام  80درصد اپسول ها رسید بودند .برای برداشگت

(برحسب گرک بر متر مرب ) تعیگین شگد ] .[5 ، 9درنهایگت

محصول بوتههای هر ارت او سطح ومین با دست اگفبگر

تعداد دانه در فولیكول ،تعداد دانه در بوتگه ،وون هااردانگه،

شد و بعد او سه روو اپسولها او بوتهها جدا شدند.

لموكرد بیولوژیك ،لموكرد دانه ،شاخص برداشت ،درصگد

برای محاسب لموكرد دانه ،ابتدا ردیفهای اعاری هر ارت

و لموكرد اسانس انداو گیری و داد های مربوطه ثبت شگد.

فرلی و  1متگر او دو طگرف ردیگفهگای میگانی (تگأثیرات

اطاللات بهدسگتآمگد بگا اسگتفاد او نگرکافگاار آمگاری

حاشیهای) حذف شد و او مساحت باقیماند اگه بگهطگور

(SASنسخ  )9/9تجایهوتحویل آماری شد و میانگینها بگا

تقریبی  2متر مرب بود ،لموكرد دانه برحسب گرک بگر متگر

استفاد او  LSDدر سطح  5درصد با هم مقایسه شدند.

مرب محاسبه شد ] .[5لموكگرد بیولوژیگك نیگا او مجمگوع
وون دانه و اا و اوش برحسب گرک بهدست آمد .شاخص

 . 3نتاکج و بحث

برداشگگت (برحسگگب درصگگد) نیگگا او نسگگبت وون دانگگه بگگر

 .1. 3تعداد دانه در فوليكول

مجموع وون اا و اوش و دانه محاسبه شد .وون هااردانگه

اثر متقابل تعش خشكی و اسید سالیسیویك بگر صگفت تعگداد

(با انداو گیری وون صددانه توس تراووی دیجیتگال مگدل

دانه در هر فولیكول در سطح احتمگال  1درصگد مععگادار بگود

 LIBRORبا دقت  0/00001و تعاسب بستن وون هااردانگه

(جدول  .)2بیشترین مقدار لموكرد او اثگر متقابگل سگطح اول

حاصل شد) ،تعداد دانه در هگر فولیكگول و تعگداد دانگه در

تعش خشكی و سطح سوک اسید سالیسیویك و به میاان 66/33

بوته نیا بعد او حذف اثر حاشیهای بهطگور تصگادفی در 10

و امترین آن او اثر متقابل سطح سوک تگعش و سگطح چهگارک

بوته او هر ارت انداو گیری شد ].[5 ، 9

اسید سالیسیویك و به میاان  30/66حاصگل شگد .اثگر متقابگل

برای انداو گیری درصد اسانس او روش تقطیر آب و با

اسید سالیسیویك در سطح سوک و تعش خشكی در سگطح اول

استفاد او دستگا اوونجر  ScientificThermoمدل Electro

این صفت را  57/92درصد افاایش ،و اثر متقابل سگطوح دوک

 CAT.NO.EM2000/CE thermalانجگگگگاک گرفگگگگت.

و چهارک اسید سالیسیویك و سطح اول تگعش ،تعگداد دانگه در
فولیكول را  4/76و  8/73درصد نسبت به شاهد ااهش داد.

بدینمعظور او هر ارت یك نمون  50گرمی او دانههگا اگه
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اثر متقابل سطح دوک تعش و سطوح اول ،سوک و چهارک

 19/85و  27درصگگد ایگگن صگگفت را اگگاهش داد .بیشگگترین

اسید سالیسیویك ،این صگفت را بگهترتیگب  2/38 ،19/85و

تعداد دانه در بوته او سطح اول تعش خشكی و سطح سگوک

 13/5درصگگد اگگاهش ،و اثگگر متقابگگل سگگطح دوک اسگگید

سالیسیویك و به مقدار  66/33و امتگرین آن او اثگر متقابگل

سالیسیویك و سطح دوک تعش خشكی این صفت را 39/66

اسید سالیسیویك در سگطح چهگارک و سگطح سگوک تگعش و

درصد افاایش داد .سطح سگوک تگعش و سگطوح اول ،دوک،

بهمقدار  30/66بهدست آمد (جدول .)3

سوک و چهارک اسید سالیسیویك بگهترتیگب ،19/04 ،23/80
جدول  .3مقایسۀ میانگینهای عوامل اصلی و تأثیرات متقابل در صفات تعداد دانه در فولیکول ،تعداد دانه در بوته ،عملکرد دانه،
شاخص برداشت ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس ،عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه در سیاهدانه
تعداد دانه

تیمارها

در بوته

تعش خشكی

لموكرد دانه
()gr/m2

شاخص برداشت
()%

وون هااردانه
()gr

لموكرد اسانس ()gr/m2

D

 d1= %90ظرفیت ورالی مارله

165/58a

113/16b

30/19b

4/50ab

2/55a

 d2= %70ظرفیت ورالی مارله

185/33a

120/83a

36/85a

8/15a

2/25ab

 d3= %50ظرفیت ورالی مارله

b

c

ab

b

محوولپاشی با اسید

102/50

b

68/75

c

b

82/22

22/07

6/30

1/91

سالیسیویكS

 s1 = 0میكروموتر

91/56

b

b

28/58

c

3/82

1/66

 s2 = 5میكروموتر

175/11b

85/33b

26/65b

6/76ab

2/27b

 s3 = 10میكروموتر

231/44a

147/22a

36/69a

8/7a

2/75a

 s4 = 15میكروموتر

106/44c

88/89b

26/90b

5/9ab

2/26b

درصد اسانس

لموكرد بیولوژیك

تأثیرات متقابل ()D ˟ S

تعداد دانه در فولیكول

D1S1

42b

0/036e

D1S2

40b

0/05a

254bc

D1S3

66/33a

0/056c

265b

D1S4

38/33b

0/05a

225bcd

D2S1

33/66b

0/04e

200cd

D2S2

58/66a

0/05a

261/66b

D2S3

41b
36/33b
32b
34b
33/66ab
30/66b

0/09a
0/05a
0/040e
0/05a
0/063b
0/046a

420a
200cd
131/66f
142ef
198/33cd
140f

D2S4
D3S1
D3S2
D3S3
D3S4

()%

( )gr/m
196/6de

میانگینهای دارای حروف مشابه مربو به هر تیمار در هر ستون ،در آومون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تفاوت مععاداری ندارند.
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در ایگگن صگگفت ،اگگاربرد اسگگید سالیسگگیویك بگگهصگگورت

او سطح اول اسگید سالیسگیویك بگهمقگدار  82/22گگرک بگر

محوول پاشی در سطوح دوک و سوک تعش نتوانست اثر امآبی

مترمرب واحد به دست آمد (جدول  .)3در تحقیگق حاضگر،

بر دانهبعدی را تعدیل اعد .در سطح اول (بدون تعش) و اسید

تعش خشكی شدید  39/24درصد لموكرد دانگه را اگاهش

سالیسیویك در سطح سوک توانست تعداد دانه در فولیكگول را

داد .محوولپاشی با سگطح سگوک اسگید سالیسگیویك 79/05

افاایش دهد اه نشگان اثگر مهگم رطوبگت خگا در مرحوگ

درصد لموكرد دانه را افاایش داد.

دانهبعدی در گیا داروی سیاهدانه است ،اما در سطوح دوک و

تعش خشكی شدید در اشت گیا بادرنجبویه 1موجگب

چهارک این صفت را اگاهش داد اگه نشگان او اهمیگت اسگید

اگگاهش سگگه مگگگاپاسگگكالی پتانسگگیل آب گیگگا  ،اگگاهش 34

سالیسیویك در سطح سوک (متوس ) در افگاایش ایگن صگفت

درصدی محتوای نسبی آب برگ ،بسته شگدن روونگههگا و

دارد .رطوبت اافی سبب افاایش ارتفگاع بوتگه ،شگااوبگرگ

درنتیجه ،ااهش جذب دیااسگیداربن و اگاهش لموكگرد

بیشتر و در نتیجه تعداد اپسول در بوت سیاهدانه شد اگه بگه

شد ] .[22بهطور اوی ،تعش خشكی شدید سگبب اوچگك

افاایش لموكرد دانه معجر میشود ].[18

شدن انگداوۀ بگرگ و اگاهش تعگداد آن ،اگاهش تولیگدات

تأثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرلی،

فتوسعتای و تجم مادۀ خشك ،ااهش تعداد گل ،ام شدن

تعداد اپسگول در بوتگه ،تعگداد دانگه در بوتگه و گگل ،وون

ابعاد و تعداد دانه و در نتیجه اگاهش وون هگااردانگه ،و در

هااردانه ،لموكرد بیولوژیك و شاخص برداشت مععادار بود

نهایت ااهش لموكرد و اجاای لموكرد در ااثر گیاهگان او

و با افاایش فواصل آبیاری ویژگیهای مطالعهشگد اگاهش

جموه گیاهان دارویی میشود .تعش خشكی ،در گیا بابونه،

یافتعد .بیشگترین لموكگرد دانگه او دور آبیگاری هفگت روو

ااهش لموكرد و اجاای لموكرد را در پی دارد ] .[17تعش

(آبیاری متوس ) بهدست آمد ] .[9لموكرد دان سیاهدانه در

خشگگكی شگگدید سگگبب اگگاهش تعگگداد دانگگه در چتگگر ،وون

تیمار آبیاری بعد او  150میوی متر در مقایسگه بگا تیمگار 50

هااردانه و شاخص برداشت شد ].[16

میویمتر تبخیر او سطح تشتك  22/8درصد اگاهش یافگت،

در اسفرو  ،با افاایش دفعگات آبیگاری تگا پگعج نوبگت،

بهطوری اه تعش خشكی تأثیر مععگاداری بگر همگ اجگاای

لموكرد اا و اوش و تا چهار نوبت ،لموكرد بذر افاایش

لموكرد دانه شامل بیوماس ،تعداد اپسول در بوته و تعگداد

یافت ] .[20لموكرد دان سیاهدانه در تیمار آبیگاری بعگد او

دانه در اپسول داشت و سبب ااهش آنها شد ].[5

 150میویمتر در مقایسه با تیمار  50میویمتر تبخیر او سطح
تشتك  22/8درصد ااهش یافت ،بهطوری اه تعش خشكی

 .2. 3عملكرد دانه

تأثیر مععاداری بر هم اجاای لموكرد دانه شامل بیومگاس،

تعش خشكی و اسید سالیسیویك بر صفت لموكرد دانگه در

تعداد اپسول در بوتگه و تعگداد دانگه در اپسگول داشگت و

سطح احتمال  1درصد مععادار بگود (جگدول  .)2بیشگترین

سبب ااهش آنها شد ] .[5رطوبت معاسگب سگبب افگاایش

لموكرد دانه او آبیاری با تعش متوس بگهمقگدار  120/83و

ارتفاع بوته و شاا و برگ بیشتر و در نتیجه تعداد اپسگول

امترین آن او آبیاری با المال تعش شدید بگهمقگدار 68/75

بیشتر در بوته سیاهدانه شد اگه بگه افگاایش لموكگرد دانگه

گرک بر متر مرب حاصل شد .بیشترین لموكرد دانه او سطح

معجر میشود ] .[15اثر اسید سالیسیویك بگر بهبگود رشگد و

سوک اسید سالیسیویك ( 10میكروموتر) با میانگین 147/22

افگگاایش لموكگگرد در هگگر دو شگگرای تگگعش و غیگگرتعش

گرک بر متر مرب واحد حاصل شد .امترین لموكرد دانه نیا

1. Melissa afficinalis L.
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محسوس بود و بهطور مععاداری سبب افاایش لموكرد دانه

یافگت ] .[6 ، 18اثگر اسگید سالیسگیویك بگر بهبگود رشگد و

در گیا ذرت شد ] .[12تعش خشكی (بهجا درصد اسانس)

افگگاایش لموكگگرد در هگگر دو شگگرای تگگعش و غیگگرتعش

صفات لموكرد دانه ،وون هااردانه ،ویست تود  ،تعداد چتر

محسوس بود و بهطور مععاداری سبب افاایش لموكرد دانه

در دانه ،تعگداد چتگر در چتگر ،تعگداد دانگه در چتگر و

در گیا ذرت شد ].[12

شاخص برداشت در گیا انیسون را ااهش داد ،امگا درصگد
 .4. 3عملكرد بيولوژکک

اسانس افاایش داشت ].[5

اثر متقابل این دو بر لموكرد بیولوژیگك گیگا سگیاهدانه در
 .3. 3تعداد دانه در بوته

سطح احتمال  1درصد مععگادار بگود (جگدول  .)2بیشگترین

اثر تعش خشكی و اسید سالیسیویك بر صفت تعگداد دانگه در

لموكرد بیولوژیك او اثر متقابل سطح اول تعش خشگكی و

بوته در سگطح احتمگال  1درصگد مععگادار بگود (جگدول .)2

سطح سگوک اسگید سالیسگیویك  265گگرک بگر متگر مربگ و

بیشترین تعداد دانه در بوته در سطح دوک تعش خشگكی (70

امترین آن او اثر متقابل سطح سوک تعش خشگكی و سگطح

درصد ظرفیت ورالی) با  185/33دانه و امترین تعداد دانگه

چهارک اسید سالیسیویك  140بهدست آمد (جگدول  .)3اثگر

در بوته در سطح سگوک تگعش خشگكی ( 50درصگد ظرفیگت

متقابل سطح اول تعش خشكی و سطوح اول ،دوک ،سگوک و

ورالی) با  102/50دانه بود (جدول  .)3بیشترین تعگداد دانگه

چهگگارک سالیسگگیویك توانسگگت بگگهترتیگگب  34/79 ،29/19و

در سطح سوک اسید سالیسیویك ( 10میكروموتر) بگا 231/44

 14/45درصد لموكرد بیولوژیك را نسبت به شاهد افاایش

دانه ،و امترین تعداد آن در سطح چهگارک اسگید سالیسگیویك

دهد (جدول  .)3بگرهمكعش سگطح دوک تگعش خشگكی بگا

( 15میكروموتر) با  106/44دانه بود (جدول .)3

سطوح اول ،دوک ،سوک و چهارک اسید سالیسیویك بهترتیگب

در پژوهش حاضر ،تعش خشكی متوس  11/92درصد

موجگگب افگگاایش  113/63 ،33/09 ،1/72و  1/72درصگگدی

صفت تعداد دانه در بوته را افگاایش و سگطح سگوک تگعش

این صفت در گیا سیاهدانه در این آومایش شگد .همنعگین

خشكی  38/39درصد تعگداد دانگه در بوتگه را اگاهش داد.

اثر متقابل سطح سگوک تگعش و سگطوح اول ،دوک و چهگارک

سطوح دوک ،سگوک و چهگارک بگهترتیگب  151/68 ،91/25و

اسید سالیسیویك بهترتیب  27/72 ،33/03و  28/78درصگد

 16/25درصد این صفت را افاایش دادند .سطح سوک اسید

لموكرد بیولوژیك را نسبت به شگاهد اگاهش داد (جگدول

سالیسیویك بیشترین تأثیر را بر افاایش تعداد دانگه در بوتگه

 .)3بیشترین لموكرد بیولوژیگك او اثگر متقابگل سگطح دوک

داشت .تأثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخ فرلی،

تعش و سطح سگوک سالیسگیویك  420و امتگرین آن او اثگر

تعداد اپسگول در بوتگه ،تعگداد دانگه در بوتگه و گگل ،وون

متقابل سگطح سگوک تگعش و سگطح اول اسگید سالیسگیویك

هااردانه ،لموكرد بیولوژیك و شاخص برداشت مععادار بود

 131/66بود.

و با افاایش فواصل آبیاری ویژگیهای مطالعهشگد اگاهش

اثگگر متقابگگل سگگطح سگگوک تگگعش بگگا سگگطح سگگوک اسگگید

یافتعد .بیشگترین لموكگرد دانگه او دور آبیگاری هفگت روو

سالیسیویك توانسگت  0/87درصگد لموكگرد بیولوژیگك را

(آبیاری متوسگ ) بگهدسگت آمگد ] .[9لموكگرد دانگه ،وون

افاایش دهد .تعش خشكی شدید اه بسیار امتر او نیاو آبی

هااردانه ،تعداد دانه در هر فولیكول ،تعداد دانگه در بوتگه و

گیا است ،لموكگرد بیولوژیگك را اگاهش داد و خسگارت

تعداد فولیكول سیاهدانه ،تحت تأثیر امگی آبیگاری اگاهش

ناشی او امآبی تا حگدی بگود اگه محوگولپاشگی بگا اسگید
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سالیسیویك در سطوح دوک و سوک نیگا نتوانسگت خسگارت

او این ماد با خعثی اردن ترایبات ااسیداتیو ناشی او تعش

تگگعش خشگگكی را جبگگران اعگگد ،امگگا مقگگدار متوسگ اسگگید

خشكی او گیا محافظت میاعد ].[15

سالیسیویك ( 10میكروموتر) به میاان  0/87درصد توانست
این صفت را نسبت بگه شگاهد افگاایش دهگد و تگا حگدی

 .5. 3وزن هزاردانه

خسارت را جبگران اعگد .اوآنجگا اگه اسگید سالیسگیویك او

تعش خشكی و محوولپاشی با غوظتهگای متفگاوت اسگید

تعظیماععد های رشد گیاهی است ،در غوظگتهگای ویگاد و

سالیسیویك بر وون هااردانگه در سگطح احتمگال  1درصگد

ام ،بهطور معمول تگأثیر معاسگبی بگر افگاایش لموكگرد در

مععادار بود (جدول  .)2بیشترین وون هااردانه او سطح اول

بسیاری او صفات ندارد و تعها حگد متوسگطی او ایگن مگاد

تگعش  2/55و امتگرین آن او سگگطح سگوک تگعش  1/9گگگرک

می تواند با تقویت سیستم ایمعی تأثیرات مطووبی بر افاایش

حاصل شد (جدول  .)3در تحقیگق حاضگر ،تگعش خشگكی

لموكرد در بسیاری او صگفات در گیگا دارویگی سگیاهدانه

شدید  92/54درصد وون هااردانه را ااهش داد اه با نتایج

داشته باشد ].[15

دیگر تحقیقات نیا تطابق دارد .تعش خشكی شگدید سگبب
اگگاهش تعگگداد دانگگه در چتگگر ،وون هگگااردانگگه و شگگاخص

بیشترین لموكرد بیولوژیگك او اثگر متقابگل سگطح دوک

برداشت میشود ].[16

تعش و سطح سوک اسگید سالیسگیویك بگا افگاایش 113/63

بیشترین وون هااردانه او محوولپاشگی بگا سگطح سگوک

درصد حاصل شد اه گویای معاسب بودن آبیگاری متوسگ
( 70درصگگد ظرفیگگت ورالگگی) و محوگگولپاشگگی بگگا سگگطح

اسید سالیسیویك ( 10میكرو موتر) بگه مقگدار  2/75گگرک و

متوسگگطی او ( 10میكگگرومگگوتر) اسگگید سالیسگگیویك بگگرای

امترین آن در سطح اول اسگید سالیسگیویك بگا  1/66گگرک

افاایش این صفت در سیاهدانه بود (جگدول  .)3تگأثیر دور

بهدست آمد (جدول  .)3محوولپاشی با سگطح سگوک اسگید

آبیاری بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرلی ،تعداد اپسول

سالیسگگیویك  65/66درصگگد وون هااردانگگه را افگگاایش داد.

در بوته ،تعداد دانه در بوته و گل ،وون هااردانگه ،لموكگرد

ااربرد سطوح دوک و چهگارک اسگید سالیسگیویك بگهترتیگب

بیولوژیك و شاخص برداشگت مععگادار بگود و بگا افگاایش

سبب افاایش  36/74و  36/14درصدی وون هااردانه شگد

فواصل آبیگاری ویژگگیهگای مطالعگهشگد اگاهش یافتعگد.

اه نتیج تأثیر اسید سالیسیویك بر افاایش وون هااردانه در

بیشترین لموكرد دانگه او دور آبیگاری هفگت روو (آبیگاری

سیاهدانه به ویگژ در سگطح سگوک اسگید سالیسگیویك ،بگود

متوس ) بهدست آمد ] .[9سطح دوک آبیگاری در سگطح 70

(جگگدول  .)3تگگأثیر دور آبیگگاری بگگر ارتفگگاع بوتگگه ،تعگگداد

درصد ظرفیت ورالی با فگراهم اگردن نیاوهگای آبگی گیگا

شاخههای فرلی ،تعداد اپسول در بوته ،تعداد دانه در بوته

سیاهدانه با توجه به مقاومت نسبی ایگن گیگا بگه خشگكی،

و گگگل ،وون هااردانگگه ،لموكگگرد بیولوژیگگك و شگگاخص

سبب افاایش این صفت در سیاهدانه شد .در واقگ فگراهم

برداشت در گیا سیاهدانه مععادار بود و با افگاایش فواصگل

اردن نیاو آبی گیا بیشتر او این مقدار را میتوان هگدرروی

آبیاری ویژگیهگای مطالعگهشگد اگاهش یافتعگد .بیشگترین

آب توقی ارد .بهنظگر مگی رسگد سگطح متوسگطی او اسگید

لموكرد دانه او دور آبیاری هفت روو (آبیاری متوس ) بگه-

سالیسیویك نیا تا حدی تأثیرات ناشی او تگعش خشگكی را

دست آمد ].[9

تعدیل میاعد و با خاصگیت آنتگیااسگیدانگی خگود سگبب
افاایش سیستم ایمعی گیا می شود .در واق مقدار متوسطی
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 .6. 3شاخص برداشت

سطح احتمال  1درصد مععگادار بگود (جگدول  .)2بیشگترین

اثر تعش خشكی بر شاخص برداشگت در سگطح احتمگال 1

درصد اسانس او اثر متقابل سطح دوک تعش خشكی و سطح

درصد مععادار بگود (جگدول  .)2بیشگترین مقگدار شگاخص

سوک اسید سالیسیویك با  0/09و امترین آن او اثگر متقابگل

برداشت در سطح دوک تعش خشگكی ( 70درصگد ظرفیگت

سطح اول تعش خشكی و سطح اول اسگید سالیسگیویك بگا

ورالی)  36/85و امترین مقدار شاخص برداشت در سطح

 0/036درصد حاصل شد (جدول  .)3اثر متقابل سگطح اول

سوک تعش خشكی ( 50ظرفیت ورالی)  22/07درصد بگود

تگگعش بگگا سگگطوح دوک ،سگگوک و چهگگارک اسگگید سالیسگگیویك

(جدول .)3

بهترتیب  55/55 ،38/88و  38/88درصد مقگدار اسگانس را

بیشگگترین شگگاخص برداشگگت در سگگطح سگگوک اسگگید

افاایش داد .همنعین اثر متقابل سطح دوک تعش بگا سگطوح

سالیسیویك با  36/69و امتگرین آن ،در سگطح دوک اسگید

اول ،دوک ،سوک و چهارک اسید سالیسیویك بهترتیب ،11/11

سالیسیویك با  26/65درصد بود (جگدول  .)3سگطح سگوک

 150 ،38/88و  38/88درصد مقدار اسانس را افگاایش داد.

تعش خشكی  24/80درصد شاخص برداشت را ااهش داد.

برهمكعش سطح سوک تگعش بگا سگطوح اول ،دوک ،سگوک و

آبیاری متوسگ در سگطح دوک تگعش شگاخص برداشگت را

چهارک اسید سالیسیویك بگهترتیگب  92/5 ،38/88 ،11/11و

 22/06درصد افاایش داد .سگطح سگوک اسگید سالیسگیویك

 27/77درصد بر مقدار اسانس این گیا افاود (جگدول .)3

 28/37درصد شاخص برداشت را افاایش داد ،درحالی اگه

در این آومایش ،اسید سالیسیویك توانست تأثیرات ناشی او

سطوح دوک و چهارک اسید سالیسیویك شاخص برداشگت را

تعش خشكی ،حتی تگعش شگدید خشگكی را تعگدیل اعگد،

 6/75و  5/87درصد ااهش داد .اسید سالیسیویك چگون او

بهطوری اه اثر متقابل سطح سگوک تگعش و مقگدار متوسگ

تعظیماععد های رشد است در غوظتهای ویاد و اگم تگأثیر

اسید سالیسیویك ( 10میكگرو مگوتر) سگبب افگاایش 92/5

معكوس بر برخگی او خصوصگیات لموكگردی در گیاهگان

درصدی این صفت نسبت به شاهد شد اه این مقگدار بعگد

مختوف میگذارد .در تحقیقی اثر اسید سالیسیویك بر بهبود

او مقدار اسانس حاصل او اثگر متقابگل سگطح دوک تگعش و

رشد و افاایش لموكرد در هر دو شرای تگعش و غیگرتعش

سطح سوک اسید سالیسیویك بیشگترین مقگدار یععگی 0/063

محسوس بود و بهطور مععاداری سبب افاایش لموكرد دانه

بود اه حاای او تگأثیر مهگم اسگید سالیسگیویك در افگاایش

در گیا ذرت شد ] .[12تأثیر دور آبیاری بگر ارتفگاع بوتگه،

صگگفات ایفگگی او جموگگه مقگگدار اسگگانس در گیگگا دارویگگی

تعداد شاخههای فرلی ،تعداد اپسول در بوته ،تعگداد دانگه

سیاهدانه است اه با نتایج دیگر تحقیقات تطابق دارد ].[11

در بوته و گل ،وون هااردانه ،لموكرد بیولوژیك و شاخص

ااهش رطوبت خا  ،لموكرد اسانس (به لوت اگاهش

برداشت مععادار بود و با افاایش فواصل آبیاری ویژگیهای

مقدار لموكرد دانه) را در گیا ریحان ااهش داد ،اما درصد

مطالعهشد اگاهش یافتعگد .بیشگترین لموكگرد دانگه او دور

اسانس آن را افاایش داد [ .]2آبیاری در حگد متوسگ (75

آبیاری هفت روو (آبیاری متوس ) بهدست آمد ].[9

درصد ظرفیت ورالی) ،در اغوب موارد سبب افاایش مگواد
مؤثرۀ گیاهی او جموه اسانس ااماوولن در برخی ارقاک گیا

 .7. 3درصد اسانس

بابونه شد ] .[11بهنظر میرسد اه خشكی متوس موجگب

براساس نتایج جدول تجایگ واریگانس ،اثگر متقابگل تگعش

افاایش متابولیتهای ثانویگه (اسگانس) اگه تگأثیر حفگاظتی

خشكی و اسید سالیسیویك ،بگر صگفت درصگد اسگانس در

نسبت به تعشها او جموگه تگعش خشگكی در گیگا دارنگد،
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نجمه جامی و همکاران

می شود و مقدار معاسب اسید سالیسیویك نیا با خعثی اردن

در این تحقیق  10میكروموتر است) ،سبب افاایش اغوگب

رادیكالهای آواد و فرکهای فعال ااسیژن تولیدشد در اثگر

صفات او جموه لموكرد اسانس در گیا دارویگی سگیاهدانه

تعش خشكی در گیاهان ،سبب افگاایش مقگدار اسگانس در

شد اه با نتایج تحقیقات دیگر نیا تطگابق دارد ] .[15تگعش

گیا دارویی سیاهدانه میشود ] .[15صفات لموكگرد دانگه،

خشكی سبب ااهش بیوماس گیا جعفری شد ،اما ایفیگت

وون هااردانه ،ویستتود  ،تعداد چتر در دانه ،تعداد چتر

و لموكرد اسانس این گیگا را افگاایش داد ] .[23لموكگرد

و شاخص برداشگت (بگهجگا

اسانس ارقاک ’پرسگو‘ 1و ’بودگوگد‘ 2و تگودۀ محوگی بابونگه

درصد اسانس) در گیا انیسون ،تحت تگأثیر تگعش خشگكی

شیراو تحت تگعش خشگكی متوسگ ( 75درصگد ظرفیگت

شدید ااهش یافتعد ،اما درصد اسانس افاایش یافت ].[4

ورالی مارله) در مقایسه با شاهد نگهتعهگا اگاهش نیافگت،

در چتر ،تعداد دانه در چتر

بوكه درصد مادۀ مؤثرۀ ااماوولن نیا افاایش یافت ].[11
 .8. 3عملكرد اسانس

تعش خشكی شدید به لوت ااهش تجم مادۀ خشگك،

اثر تعش خشكی و محوولپاشی با اسید سالیسیویك هر اگداک

تعگگداد دانگگه در بوتگگه و فولیكگگول ،انگگداوۀ دانگگه ،شگگاخص

بهتعهایی بگر لموكگرد اسگانس در سگطح احتمگال  5درصگد

برداشت ،لموكرد بیولوژیك و وون هااردانه سبب اگاهش

مععادار بود (جگدول  .)2داد هگای جگدول تجایگ واریگانس

لموكرد و اجگاای لموكگرد در اغوگب گیاهگان دارویگی او

نشان می دهد اه بیشترین لموكرد اسانس او سطح دوک تعش

جموه سیاهدانه شد ،اما تعش خشكی متوس بگا آبیگاری در

و با مقدار  8/15گرک بر متر مرب بود و امترین آن او سگطح

حد  70درصد ظرفیت ورالی تعداد دانه در بوته ،شگاخص

اول تعش با مقدار  4/5گرک بر متر مرب حاصل شد اه لوت،

برداشت ،وون هااردانه ،لموكرد دانه و لموكرد بیولوژیگك

تأثیر مععادار تعش خشكی متوس بر افاایش لموكرد دانگه و

درصد و لموكرد اسانس را افاایش داد .ایگن امگر بگهلوگت

درصد اسانس در گیا سگیاهدانه بگود ،بگهطگوری اگه تگعش

ساوگاری و مقاومت نسبی ایگن گیگا بگه شگرای خشگكی

خشكی متوس و شدید بهترتیب سبب افاایش  81/11و 40

متوس است .این نتیجه حاای او آن است اه آبیاری بسیار

درصدی لموكرد اسانس شد (جدول .)3

در برخی موارد ،تأثیر معكوس بر صفات لموكردی گیاهان

بیشگگترین لموكگگرد اسگگانس در سگگطح سگگوک اسگگید

به ویژ گیاهان دارویی اه با معاطق خشگك و نیمگهخشگك

سالیسیویك بهمقدار  8/7گرک بر مترمربگ و امتگرین آن در

ساوگاری یافتهاند ،دارد .اسگید سالیسگیویك نیگا در غوظگت

سگگطح اول اسگگید سالیسگگیویك بگگهمقگگدار  3/8حاصگگل شگگد.

متوسگگ لموكگگرد را افگگاایش مگگیدهگگد ،ایگگن مگگاد او

محوگگولپاشگگی در سگگطوح دوک ،سگگوک و چهگگارک اسگگید

تعظیماععد های رشد است اواینرو در غوظتهگای ویگاد و

سالیسگگیویك بگگهترتیگگب سگگبب  127/74 ،76/96و 54/45

ام ممكن است لموكرد را ااهش دهد .در این تحقیق ،اثگر

درصد افاایش نسبت به شاهد در این صفت شد.

متقابل تعش خشكی متوس ( 70درصد ظرفیت ورالگی) و

برخگگی او گیاهگگان دارویگگی او جموگگه سگگیاهدانه اگگه تگگا

اسید سالیسیویك ( 10میكرو موتر) سگبب افگاایش درصگد

انداو ای مقاوک به خشكیاند ،با معاطق نیمهخشك و آبیاری

اسانس ،لموكرد بیولوژیك و تعداد دانه در فولیكگول شگد.

متوس ساوگاری یافتهانگد .تگعش خشگكی متوسگ  ،سگبب

افاایش درصد اسانس در شرای تعش خشكی ممكن است

افاایش لموكرد و برخی او اجگاای لموكگرد در ایگن گیگا
شد .همنعین اسید سالیسیویك در غوظتهای متوسگ (اگه

1 . Purso
2 . Bood gold
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بهلوت افاایش تجم متابولیتهای ثانویه برای محافظت او

لموكرد و اجگاای لموكگرد دانگه و تعظگیماععگد هگای

گیا در شرای تعش باشد .با توجه بگه شگرای آبوهگوایی

اسمای در گیا دارویگی سگیاهدانه .تحقیقگات گیاهگان

خشك در اشور و امبود بارش با آبیاری متوس  ،میتگوان

دارویی و معطر ایران)3(27 .آ .384-396

به لموكرد بهتری او ایگن گیگا دارویگی دسگت یافگت و او

 .6رضوانیدخت ش ،دشتیان آ ،ونجانی س و انوردخگت

هدررفت آب نیا جووگیری ارد .همنعگین براسگاس نتگایج

س ( )1390تأثیرات امی آبیاری و تگراام گیگاهی بگر

تحقیق حاضر ،محوولپاشی با غوظت  10میكروموتر اسگید

لموكرد و اجاای لموكرد گیگا دارویگی سگیاهدانه در

سالیسیویك (اه ماد ای اروان با دسترسی آسگان اسگت) در

شرای دامغان .اولین اعفرانس بگینالمووگی تگعشهگای

معاطق خشگك و نیمگهخشگك بگرای افگاایش لموكگرد بگه

محیطی و لووک ورالیآ .28-29

اشاوروان توصیه میشود.

 .7رضوانی مقدک پ و احمدواد مطوق ک ( )1386بررسی
اثر تاریم ااشت و تراام گیاهی بر لموكگرد و اجگاای

منابع

لموكرد سیاهدانه در شرای شهرستان قائعات .پژوهش

 .1پسعدیپور ا ،فگرحبخگش ح ،صگفاری ک و ارامگت ب

و ساوندگی در معاب طبیعی76 .آ .63-68

( )1392اثر اسید سالیسیویك بگر برخگی وااگعش هگای
فیایولوژیگگك گیگگا شگگعبویوه ( Trigonella foenum

 .8ریاحی ن ،فرحبخش ح و پسگعدیپگور ک ( )1390اثگر

 )graecum L.تحگگت تگگعش شگگوری .ااوفایولگگوژی

اسگگتعمال خگگارجی پگگرولین ،گالیسگگین بتگگائین ،اسگگید

گیاهان ورالی)26(2 .آ .215-228

سالیسیویك و آسكوربیك اسید بر ااهش اثگرات تگعش
خشكی در گیا سورگوک .مجموله مقاتت یگاودهمین

 .2حسعی ع و امیدبیگی ر ( )1381اثرات تعش آبی بر برخی

سمیعار سراسری آبیاری و ااهش تبخیرآ .32-35

خصوصیات مورفولگوژیكی ،فیایولگوژیكی و متگابولیكی

 .9شعبانواد ش و گووی ک ( )1390تگأثیر محوگولپاشگی

گیا ریحان .دانش اشاوروی)3(12 .آ .47-59

لعاصر ریامغذی و دور آبیاری بر ویژگیهای ورالی و

 .3حیدری ک و جهانتیغی ح ( )1391تأثیر تعش خشگكی

لموكرد سیاهدانه .تعشهای محیطی در لوگوک ورالگی.

و مقادیر اود نیتروژن بر لموكگرد و اجگاای لموكگرد

)1(4آ .1-9

دانه ،درصد اسانس و میاان تیموایعگون گیگا دارویگی

 .10غضعفری ک ( )1392بررسگی اثگرات تگعش خشگكی و

سیاهدانه ( .)Nigella sativa L.تعشهگای محیطگی در

شگگوری بگگر برخگگی خصوصگگیات مورفولگگوژیكی و

لووک ورالی5 .آ .33-40

فیایولوژیكی ارقاک مختوف جو .دانشگكدۀ اشگاوروی.

 .4حیدری ن ،پوریوسف ک ،تواوی ا و صبا ج ( )1391تأثیر

دانشگا شهید باهعر ارمان .پایاننام اارشعاسی ارشگد

تعش خشكی و ومان برداشت بر لموكگرد دانگه و تولیگد

ورالت.

اسگانس انیسگگون ) .(Pimpinella anisum L.تحقیقگگات

 .11فرهودی ر و مكیواد تفتگی ک ( )1391ارویگابی تگأثیر

گیاهان دارویی و معطر ایران)1(28 .آ .121-130

تعش خشكی بر رشد و نمو ،لموكرد ،میاان اسگانس و

 .5رضاپور ع ،حیدری ک ،گووی ک و رمگرودی ک ()1390

درصد ااماوولن گیا دارویی سه رقم بابونه ( Matrica

تأثیر تعش خشكی و مقادیر مختوگف اگود گگوگرد بگر
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 پگژوهشهگای.) در شرای خووسگتانriarecutita L.

agronomic traits of black cumin (Nigella sativa

.735-741 )آ4(10 .ورالی ایران

L.). Medical Aromatic Plants. 21: 65-73.

 خواجگگویینگگژاد غ و، آرویگگن مگگج، مهرابیگگان مقگگدک ن.12

19. Batlang U (2006) Studies with triazoles to
alleviate drought stress in green house grown

) اثر اسید سالیسیویك بگر رشگد و1390(

maize (Zea mays L.) seedlings. Department of

لموكرد لووفه و دان ذرت در شرای تعش خشكی در

crop and environmental Sciences. Blacksburg

.45-55 )آ1(27 . بهورالی نهال و بذر.مارله

Virginia. M.Sc. thesis.
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