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 .1دانشجوی دکتری ،اکولوژی گیاهان زراعی ،پردیس بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد
 4 ،2و  .5دانشیار و استادان ،گروه زراعت ،دانشگاه فردوسی مشهد
 . 3استاد ،گروه زراعت ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1393/9/11 :تاریخ تصویب)1394/2/13 :

چکیده
برای بررسی تأثیر کمآبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کممصرف بر برخی صفات گیاه مرزۀ
یکسالۀ پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان حاجیآباد به صورت کرتهای
خردشده (اسپلیت پالت) در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سالهای
 1393-1391اجرا شد .عامل آبیاری در سه سطح آبیاری ،شامل آبیاری رایج منطقه ،تنش کمآبی
متوسط و شدید (بهترتیب براساس  111 ،01و  131میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  )Aدر
کرتهای اصلی و عامل کودی در نه سطح شامل سوپرفسفاتتریپل و نیتراتآمونیوم هر یک در
دو سطح کم و زیاد ( 111و  211کیلوگرم در هکتار) ،محلولپاشی سولفاتروی و سولفاتآهن
هر یک در دو سطح کم و زیاد ( 1/5و  1کیلوگرم در هکتار) ،و شاهد (بدون کاربرد کود) در
کرتهای فرعی قرار داده شدند .تجزیۀ واریانس مرکب دادهها نشان داد که تیمارهای مختلف
آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کممصرف و برهمکنش آنها بر بیشتر صفات گیاه مرزۀ
یکساله از جمله ارتفاع بوته و شمار شاخۀ فرعی تأثیر معنیداری داشتند .بهطوریکه تنش
کمآبیاری و محلولپاشی روی و آهن موجب افزایش میزان پرولین و قند محلول گیاه شد .بیشترین
میزان سبزینۀ (کلروفیل) کل ( 2/66میلیگرم بر گرم مادۀ تر) و باالترین محتوای آب نسبی برگ
( 62/0درصد) ،مربوط به عامل آبیاری رایج (شاهد) بود .تنش آبیاری موجب افزایش میزان
پرولین ،قند محلول و میزان اسانس شد؛ و محلولپاشی عناصر کممصرف روی و آهن در هنگام
بروز کمآبیاری تحمل گیاه مرزۀ یکساله به تنش خشکی را افزایش داد.
واژههای کلیدی :اسانس ،پرولین ،تنش کمآبی ،کود پرمصرف و کممصرف ،مرزۀ یکساله.
مقدمه
گياهان خانوادة نعناع از ديرباز بهعنوان گياهان دارويي
و ادويهای به کار ميروند .جنس مرزة يکساله يکي از
اجزای مهم اين خانواده به شمار ميآيد ( Jamzadeh,
 .)2009گياه مرزه در کاربردهای پزشکي و طب سنتي
* تلفن33455459429 :

بهعنوان اشتهاآور ،آرامبخش ،ضدعفونيکننده و مسکن
درد دندان رايج است .اسانسها ترکيبهای شيميايي
پيچيدهای هستند که اغلب بيش از صد جزء اصلي در
ترکيب آنها موجود است که عامل اصلي مزه و بوی آنها
هستند ( .)Hey, 2000مواد مؤثره اگرچه در اصل با
E-mail: jahan@ferdowsi.um.ac.ir
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هدايت فرايندهای ژنتيکي ساخته ميشوند ،اما ساخت
(سنتز) آنها بهطور بارزی تحت تأثير عاملهای محيطي
قرار ميگيرد ،بهطوریکه عاملهای محيطي سبب بروز
تغييراتي در رشد و نمو گياهان دارويي و نيز کميت و
کيفيت مواد مؤثرة آنها ميشود (.)Omidbeygi, 1995
نﻈر بر اين است که توليد سوختوسازگر
(متابوليت)های ثانويه برای سازگاری گياه نسبت به
عوامل نامساعد و تنشهای محـيﻂ زندگي صورت
گرفته و به منزلۀ به کار افتادن يﻚ نوع جريان دفاعي
در جهت استمرار تعادل فعاليتهای زيستي است
( .)Omidbeygi, 1995گياهان در تنشهای محيطي
مانند خﺸکي ،شوری ،گرما و غيره با ذخيرة مواد
تنﻈيمکنندة اسمزی با اين تنشها مﻘابله ميکنند
( .)Hekmatshoar, 2003مواد تنﻈيمکنندة فﺸار
اسمزی بيﺸتر شامل اسيدهای آمينه ،قندها و برخي
يونهای معدني ،هورمونها و پروتئينها هستند .پرولين
يکي از اسيد آمينههای فعال در پديدة تنﻈيم اسمزی
است که در ايﺠاد و ﺣفﻆ فﺸار اسمزی درون گياه نﻘش
بهسزايي دارد (.)Majidi Harvan, 1993
آب يکي از مهمترين عاملهای محيطي است که
تأثير عمدهای بر رشد ،نمو و ميزان مواد مؤثرة گياهان
دارويي دارد.
تنش آب بهطور مستﻘيم ميتواند بر فرآيندهای
بيوشيميايي مربوط به نورساخت (فتوسنتز) و بهطور
غيرمستﻘيم بر ورود دیاکسيدکربن به درون روزنهها اثر
بگذارد که با محدود شدن فرآوردههای نورساختي ،رشد
گياه و در نهايت عملکرد آن دچار کاهش ميشود ( Majidi
 .)Harvan, 1993تنش خﺸکي افزون بر تأثير منفي بر
روی عملکرد گياه ،باعث بروز يا تﺸديد کمبود عناصر
غذايي نيز شده ،همچنين موجب اختالل در روند جذب و
تﺠمع عناصر غذايي ميشود ( Salardini & Mojtahedi,
 .)2003بنابراين وضعيت و عاملهای محيطي رشد گياهان
دارويي از جمله نوع خاک ،مواد معدني ،موقعيت
جغرافيايي ،ارتفاع و مانند آن در توليد سوختوسازگرهای
ثانويه ،نﻘشهای متفاوت دارند .در موارد مﺸخص کمبود
يﻚ عنصر غذايي بدون کاهش عناصر ديگر موجب تغيير
نوع و ميزان سوختوسازگرهای ثانويه ميشود و اين
مطلب بهويژه در مورد دو عنصر اصلي نيتروژن و فسفر و

همچنين عناصر کممصرف آهن و روی مسلم است
( .)Salardini & Mojtahedi, 2003در خاکهای ايران به
داليل پرشماری از جمله آهکي بودن ،اسيديتۀ باال ،ﺣضور
بيکربنات فراوان در آبهای آبياری ،مصرف فراوان و بيش
از نياز کودهای فسفری و در نهايت استفاده نکردن از
کودهای محتوای عنصر روی و ديگر عناصر ريزمغذی
عموميت دارد .گياه دارويي مرزة يکساله نيز در طول
رويش و توليد مواد مؤثره به ميزان زيادی از اين عناصر
نياز دارد و تحﻘيﻘات نﺸان داده که مﻘادير مناسب از
عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف به ميزان قابل توجهي
سبب افزايش اسانس مرزة يکساله ميشود ( Alizadeh et
 .)al., 2007عناصر کممصرف در صورت کمبود در گياهان
گاهي بهعنوان محدودکنندة جذب ديگر عناصر غذايي و
رشد عمل ميکنند و همين امر لزوم توجه بيﺸتر به
کاربرد آنها را مﺸخص ميسازد .بنابراين ،با توجه به موارد
اشارهشده و ويژگيهای با ارزش گياه دارويي مرزة يکساله،
هدف از انﺠام اين آزمايش بررسي تأثير کمآبياری و
مصرف کودهای پرمصرف و کممصرف بر صفات
فيزيولوژيﻚ و مورفو-فيزيولوژيﻚ مرزة يکساله است.
مواد و روشها
اين پژوهش در ايستگاه تحﻘيﻘات کﺸاورزی شهرستان
ﺣاجيآباد (هرمزگان) طي سالهای  4939-4934اجرا
شد .آزمايشها به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شدند .عامل
آبياری شامل  23ميليمتر (بدون تنش) 433 ،ميليمتر
(تنش متوسﻂ) و  493ميليمتر (تنش شديد) تبخير از
تﺸت تبخير کالس  Aدر کرتهای اصلي و نه عامل کودی
شامل سوپرفسفات در دو سطح کم و زياد ( 433و 233
کيلوگرم در هکتار) ،نيتراتآمونيوم در دو سطح کم و زياد
( 433و  233کيلوگرم در هکتار) ،سولفاتروی در دو
سطح کم و زياد ( 3/5و يﻚ کيلوگرم در هکتار)،
سولفاتآهن در دو سطح کم و زياد ( 3/5و يﻚ کيلوگرم
در هکتار) و يﻚ سطح بدون کاربرد هيچ نوع کودی
(شاهد) در کرتهای فرعي قرار گرفتند .در اين بررسي
تﺠزيۀ خاک پيش از کاشت در دو عمق  3تا  93و  93تا
 43سانتيمتر صورت پذيرفت که نتايج آن در جدول 4
آمده است.
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هر کرت آزمايﺸي شامل پنج رديف کاشت به طول
 9متر به فاصلۀ رديف  53سانتيمتر بهصورت جوی و
پﺸته و فاصلۀ بين بوتهها روی هر رديف  25سانتيمتر
انتخاب شد .فاصلۀ بين کرتهای اصلي (سطوح تنش)
در هر بلوک ،دو رديف کاشت ( 433سانتيمتر) ،فاصلۀ
بين کرتهای فرعي (سطوح کودی) يﻚ رديف کاشت
( 53سانتيمتر) و فاصلۀ بين بلوکها (تکرار)  9متر
گزينش شد .بذر مرزة يکسالۀ مورد بررسي (تودة
اصفهان) از مؤسسۀ پاکان بذر در شهرستان اصفهان
تهيه شد و پيش از کﺸت ،بذرها با سم قارچکش
ويتاواکس (دو در هزار) ضدعفوني شدند .به جهت ريز
بودن بذر مرزة يکساله ،در بهمن ماه در جعبههايي
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بهصورت خزانۀ کﺸت شد و در نهايت در اواخر فروردين
ماه هنگاميکه نﺸاها در مرﺣلۀ چهار تا شش برگي
بودند ،به زمين اصلي منتﻘل شدند .روش و هنگام اجرای
عاملهای کودی به اين صورت بود که عامل کودی
سوپرفسفاتتريپل در يﻚ مرﺣله ،هنگام آمادهسازی زمين
و پيش از عمليات ديسﻚ ،عامل کودی نيتراتآمونيوم در
دو مرﺣله (پيش از انتﻘال نﺸا در زمين و در هنگام
شاخهدهي مرزة يکساله) و عامل کودی سولفاتروی و
سولفاتآهن ،در دو مرﺣله (در هنگام شاخهدهي و
گلدهي) به صورت محلولپاشي اعمال شد .همچنين در
اين بررسي تيمار آبياری دو هفته پس از انتﻘال نﺸاها به
زمين اصلي اعمال و اجرا شد.

جدول  .4نتايج آزمون دو نمونۀ خاک مزرعۀ مورد بررسي
عمق )(cm

)(dsm-1

هدايت الکتريکي

واکنش گل اشباع

نسبت جذب سديم

فسفر قابل جذب

پتاسيم قابل جذب

آهن ()ppm

روی ()ppm

منگنز ()ppm

مس ()ppm

سولفات ()ppm

کربن آلي ()%

نيتروژن کل ()%

درصد رس

درصد الی

درصد شن

3-93
93-43

9/2
5/2

2/3
8

9
9/2

2
5

633
239

3/9
3/4

4/8
3/9

9/2
9/8

3/2
3/4

948
246

4/32
3/23

3/338
3/326

43/6
43/6

64
64

96/4
96/4

در مرﺣلۀ گلدهي کامل ،اندازهگيری ميزان پرولين
و قندهای محلول بـا اسـتفاده از روش ايريگوين
( )Irrigoyen et al., 1992از برگهای تازة انتهايي گياه
صورت گرفت .در اين مرﺣله محتوای آب نسبي برگ با
استفاده از فرمول لويت ( )Levitt, 1980به شرح زير
اندازهگيری شد:
Wf  Wd
100
Wt  Wd

RWC 

 :Wfوزن تر بافت گياه.
 :Wtوزن آماس يافتۀ گياه (اشباعشده از آب).
 :Wdوزن خﺸﻚ بافت گياه.
ميزان پرولين آزاد و قندهای محلول برگ با
استفاده از روش پاکوئين و لچاژر ( & Paquine
 )Lechasser, 1997اندازهگيری شد .برای سنﺠش اين
ترکيبها ،در آغاز عصارة الکلي از برگ نمونهها تهيه
شد و پس از جداسازی مايع رويي با سانتريفيوژ ،توسﻂ
دستگاه طيفسنج نوری (اسپکتروفتومتر) جذب نور در
طول موجهای  545و  425نانومتر (بهترتيب برای

پرولين و قندهای محلول) خوانده شد .ميزان سبزينه
نيز از طريق معادلههای آرنون ()Arnon, 1967
بهصورت زير محاسبه شد:
Chl a=(0.0127*OD663)-(0.00269*OD645).
Chl b=(0.0229*OD645)-(0.00468*OD663).
Chl a+b=(0.00805*OD663)+(0.02031*OD645).
در معادلههای باال  Chlaمعادل محتوای سبزينۀ ،a
 Chlbمعادل محتوای سبزينۀ  bو  Chla + Chlbمعادل
محتوای سبزينۀ  aو bبراساس ميليگرم بر گرم وزن تر
برگ و  ODعدد خوانده شده توسﻂ دستگاه طيفسنج
نوری در طول موجهای  449و  465نانومتر است.
همچنين در مرﺣلۀ گلدهي کامل و پس از ﺣذف
اثرگذاریهای ﺣاشيهای (ﺣذف دو رديف کناری و 53
سانتيمتر از ابتدا و انتهای کرت) سرشاخههای گلدار از
ارتفاع  5سانتيمتری باالی خاک و در ساعت  44صبح
برداشت و اقدام به اسانسگيری شد .اسانسگيری با
استفاده از روش تﻘطير با آب (کلونﺠر) پس از خﺸﻚ
شدن نمونهها در سايه صورت گرفت .دادههای
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بهدستآمده از سه سال آزمايش توسﻂ نرمافزار
مورد تﺠزيۀ مرکب قرار گرفت و ميانگين دادهها براساس
آزمون کمينۀ تفاوت معنيدار ( )LSDدر سطح اﺣتمال 5
درصد مﻘايسه شدند .در ضمن برای صفاتي که برهمکنش
عاملها در آنها معنيدار شد به روش LSMeans
برشدهي برهمکنش نسبت به کرت اصلي انﺠام شد.
SAS

نتایج و بحث
ارتفاع بوته

نتايج بهدستآمده از تﺠزيۀ واريانس مرکب دادهها نﺸان
داد که تأثير سطوح مختلف تنش کمآبياری ،تأثير
کاربرد کودهای پرمصرف و کممصرف و برهمکنش آنها
بر ارتفاع بوتۀ مرزة يکساله در سطح  4درصد معنيدار
بود (جدول .)2با توجه به معنيدار شدن برهمکنش بين
تنش کمآبياری و کودهای پرمصرف و کممصرف،
برشدهي برهمکنشها برای اين صفت انﺠام شد .نتايج
برشدهي برهمکنش تيمارهای مختلف کودی در هر
سطح تنش کمآبياری برای ارتفاع بوته نﺸان داد که
تأثير کودهای پرمصرف و کممصرف در همۀ سطوح
مختلف تنش کمآبياری در سطح  4درصد معنيدار شد
(جدول  .)6مﻘايسۀ ميانگين برهمکنش عاملهای
مختلف کودی در هر سطح تنش کمآبياری برای ارتفاع
بوته (جدول  )5نﺸان داد که در عاملهای آبياری رايج
(شاهد) و تنش کمآبي متوسﻂ ،بيﺸترين ارتفاع بوته

مربوط به تيمار کودی کاربرد  233کيلوگرم
نيتراتآمونيوم در هکتار بود؛ ولي در تيمار تنش
کمآبياری شديد بيﺸترين ارتفاع بوته ( 68/8سانتيمتر)
مربوط به تيمار کاربرد  4کيلوگرم سولفاتروی در
هکتار بود .همچنين کمترين ارتفاع بوته در همۀ
تيمارهای تنش کمآبياری مربوط به تيمارهای 233
کيلوگرم در هکتار سوپرفسفات و شاهد (بدون کاربرد
کود) بهدست آمد (جدول  .)5عامل شاهد (آبياری رايج)
با ميانگين  58/4سانتيمتر بيﺸترين و عامل تنش کمآبي
شديد ( 493ميليمتر تبخير از تﺸت تبخير کالس  )Aبا
ميانگين  69/3سانتيمتر کمترين ارتفاع بوته را به خود
اختصاص داد (جدول (1995) Muni Ram et al. .)9
ضمن بررسي تيمارهای مختلف رطوبت خاک بر گونهای از
نعناع نتيﺠه گرفتند که افزايش رطوبت خاک ،ارتفاع گياه
را بهطور معنيداری افزايش ميدهد .همانطور که پيﺸتر
نيز گفته شد ،کاربرد زياد کودهای فسفری ،بهويژه در
شرايﻂ تنش کمآبياری باعث کاهش جذب برخي عناصر
ضروری بهويژه عناصر کممصرف در گياه شده ( & Leon
 )Kochain, 1991و در نهايت باعث کاهش رشد گياه
ميشود .نتايج پژوهش  (2010) Babai et al.در آويﺸن
نﺸان داد که تنش خﺸکي تأثير معنيداری بر ارتفاع گياه
دارد ،بهطوری که ارتفاع بوته بين همۀ تيمارها به جز تيمار
تنش ماليم و متوسﻂ کمآبياری اختالف معنيداری داشته
است.

جدول  .2تﺠزيۀ واريانس مرکب صفات مورفولوژيﻚ و فيزيولوژيﻚ گياه مرزة يکساله در تيمارهای مختلف کودی تحت تنش
کمآبياری در سالهای مختلف
منابع تغييرات
سال
بلوک در سال
تنش کمآبياری
تنش کمآبياری × سال
خطای اصلي
کود
کود × سال
تنش کمآبياری × کود
تنش کمآبياری × کود × سال
خطای فرعي
ضريب تغييرات (درصد)

شمار شاخۀ محتوای آب
ارتفاع
درجۀ آزادی
فرعي در بوته نسبي برگ
بوته
22/35ns
3/9566ns
2/344ns
2
8/338
2/262
49/56
4
**
**
**
4436
448/8
5332
2
ns
ns
ns
2/694
3/262
5/845
6
42/39
3/662
43/44
42
**42/58
**22/29** 436/33
8
3/265ns
3/644ns
4/294ns
44
4/353ns
**5/333
**82/64
44
ns
ns
ns
3/483
3/432
4/253
92
42/28
4/233
2/469
466
4/53
2/54
5/52

پرولين
3/3422ns
3/3333
**48/69
3/3343ns
3/3349
**2/442
3/3346ns
**3/6449
3/3384ns
3/3389
5/25

کربوهيدرات
محلول
28/35ns
24/22
**6695
2/864ns
3/334
**232/3
3/4435ns
**42/49
3/6253ns
44/536
5/48

** و *  :بهترتيب نﺸانگر معنيدار بودن تأثير عامل آزمايﺸي در سطوح اﺣتمال  4و  5درصد است؛  :nsمعنيدار نيست.

سبزينۀ
a+b

3/3333ns
3/3353
**46/93
3/3326ns
3/3348
**4/389
3/3323ns
**3/2432
3/3344ns
3/3444
5/22

درصد
اسانس
3/3959ns
3/4392
**3/4433
3/3334ns
3/3389
**3/9448
3/3332ns
3/3343ns
3/3339ns
3/3322
2/49
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فرعي در تيمارهای بدون تنش کمآبياری (شاهد) و
تنش کمآبياری متوسﻂ مربوط به تيمار کودی کاربرد
 233کيلوگرم نيتراتآمونيوم در هکتار است؛ ولي در
تيمار تنش کمآبياری شديد بيﺸترين شمار شاخۀ فرعي
مرزة يکساله با شمار  46/5عدد مربوط به تيمار کودی
کاربرد  4کيلوگرم سولفاتروی در هکتار بود .همچنين
در همۀ تيمارهای تنش کمآبياری ،کمترين شمار شاخۀ
فرعي مربوط به تيمار شاهد (بدون کاربرد کود) است
(جدول  (2002) Hasani & Omidbeygi .)5نيز کاهش
ميزان شاخهدهي در ريحان را در شرايﻂ تنش
کمآبياری خاک گزارش کردند .شاخهدهي زياد در
شرايﻂ تنش خﺸکي يﻚ صفت نامطلوب بهشمار
ميآيد ،زيرا باعث کاربرد بيهودة رطوبت خاک و
هدررفت آن ميشود .نتايج بررسي عليزاده Alizadeh
 (2007) Sahzabi et al.در گياه دارويي مرزة يکساله
نﺸان داد که نيتروژن باعث افزايش شمار شاخۀ فرعي
در بوتۀ اين گياه ميشود.

شمار شاخۀ فرعی

نتايج بهدستآمده از تﺠزيۀ واريانس مرکب دادههای
سه سال آزمايش نﺸان داد که تأثير تنش کمآبياری ،کود
و برهمکنش آنها بر شمار شاخۀ فرعي در بوتۀ مرزة يکساله
در سطح اﺣتمال  4درصد معنيدار بود (جدول  .)2با
افزايش تنش کمآبياری ،شمار شاخۀ فرعي در گياه مرزة
يکساله کاهش يافت (جدول  .)9عامل شاهد (آبياری رايج)
با ميانگين  44/4عدد بيﺸترين و عامل تنش شديد با
ميانگين  49/2عدد کمترين شمار شاخۀ فرعي را به خود
اختصاص دادند (جدول  .)9نتايج برشدهي برهمکنش
عاملهای مختلف کودی در هر سطح تنش کمآبياری برای
شمار شاخۀ فرعي در بوتۀ مرزة يکساله نﺸان داد که تأثير
کودهای پرمصرف و کممصرف در همۀ سطوح مختلف
تنش کمآبياری در سطح  4درصد معنيدار بود (جدول
 .)6مﻘايسۀ ميانگين برهمکنش عاملهای مختلف کودی
در هر سطح تنش کمآبياری برای شمار شاخۀ فرعي در
بوته (جدول  )5نﺸان ميدهد که بيﺸترين شمار شاخۀ

جدول  .9مﻘايسۀ ميانگين اثرگذاریهای تنش های مختلف کمآبياری و کودهای پرمصرف و کممصرف بر برخي صفات
*

مورفولوژيﻚ و فيزيولوژيﻚ گياه مرزة يکساله (آزمون به روش  LSDدر سطح اﺣتمال  5درصد)
صفات

تيمارها

ارتفاع

شمار

بوته

شاخۀ فرعي

(سانتيمتر)

در بوته

محتوای

پرولين

کربوهيدرات

آب نسبي

(ميکرومول

محلول

برگ

بر گرم

(ميليگرم

)%)RWC

وزن تر)

بر گرم مادة تر)

سبزينۀ

a+b

(ميليگرم

درصد

سبزينه در گرم اسانس
وزن تر برگ)

آبياری
آبياری رايج

*

a

58/4

تنش متوسﻂ کمآبي

**

***

b

68/2

c

69/3

نيتراتآمونيوم ()200kg/ha

a

52/6

نيتراتآمونيوم ()100kg/ha

b

سوپرفسفات ()200kg/ha

f

سوپرفسفات ()100kg/ha

e

تنش شديد کمآبي

a

44/4

b

46/4

c

49/2

a

45/2

a

42/2

b

56/4

c

66/5

c

3/289

c

b

4/84

b

a

2/42

52/62

a

53/94

a

2/44

b

2/22

42/24

c

a

b

2/92

d

2/22

4/82

c

4/24

b
a

4/23

4/83

کود
56/9

69/8

محلولپاشي سولفاتآهن ()1 kg/ha

c

64/3

54/8

b

45/3

bc

46/2

bc

46/3

bc

46/8

a

54/4

ab
d

55/9

52/3

bcd
cd

59/8

c

4/22

de

4/52

c

4/29

e

4/52

c

42/6

b
e

53/3

54/5

d

56/3

b

e
f

2/44

2/33

bc

a

4/34

b

4/88

g

4/53

f

4/43

d

52/9

4/24

43/9

2/94

محلولپاشي سولفاتآهن ()0.5 kg/ha

63/9d

46/6c

59/3cd

4/53d

58/4c

2/23cd

4/24e

محلولپاشي سولفاتروی ()1 kg/ha

59/2b

45/4ab

59/9cd

2/93a

44/6a

2/52a

4/86c

محلولپاشي سولفاتروی ()0.5 kg/ha

d

bc

bc

56/3

b

b

شاهد (بدون کاربرد کود)

f

ab

55/2

53/2

69/4

d

46/2

42/6

f

4/33

4/94

c

44/6

52/3

* :در هر ستون ميانگينهايي که دارای دستکم يﻚ ﺣرف مﺸترک هستند ،در سطح اﺣتمال  5درصد تفاوت معنيدار ندارند.
* ** ،و *** بهترتيب  433 ،23و  493ميليمتر تبخير از تﺸت تبخير کالس .A

bcd
g

2/92

4/88

4/84

d

4/83

de

4//23
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محتواي آب نسبی برگ

نتايج بهدستآمده از تﺠزيۀ واريانس مرکب نﺸان داد که
تأثير عاملهای تنش کمآبياری و کودهای پرمصرف و
کممصرف بر صفت محتوای آب نسبي مرزة يکساله ،در
سطح اﺣتمال  4درصد معنيدار بود ،ولي تأثير ديگر منابع
تغيير معنيدار نﺸد (جدول  .)2بهطورکلي در اين بررسي
با افزايش سطح تنش يا کاهش آبياری ،درصد محتوای آب
نسبي برگ بهطور معنيداری کاهش يافت .بيﺸترين
محتوای آب نسبي مربوط به عامل شاهد (آبياری رايج) با
ميانگين  42/2درصد و کمترين محتوای آب نسبي نيز در
عامل تنش شديد کمآبي با ميانگين  66/5درصد مﺸاهده

شد (جدول  .)9همچنين مﻘايسۀ ميانگين عاملهای
کودی نﺸان ميدهد که بيﺸترين محتوای آب نسبي
مربوط به عامل  233کيلوگرم نيتراتآمونيوم در هکتار
است و کمترين آن نيز به عامل  233کيلوگرم
سوپرفسفات در هکتار تعلق دارد (جدول Abd El- .)9
 (1998) Rahin et al.نﺸان دادند که محتوای آب نسبي
ذرت در تنش خﺸکي کمتر از گياهان بدون تنش بوده
است .بنابراين ،از نتايج بهدستآمده ميتوان دريافت که
تنش آبي اعمال شده بر سوخت و ساز (متابوليسم) گياه
دارويي مرزة يکساله مؤثر بوده و ﺣرکت آب در طي کاهش
شيب پتانسيل آب به درون گياه هدايت يافته است.

جدول  .6برشدهي برهمکنش تيمارهای مختلف کودی در هر سطح تنش کمآبياری برای برخي صفات مورفولوژيﻚ و
فيزيولوژيﻚ گياه مرزة يکساله
تنش کمآبياری
*

کود × آبياری رايج
کود × تنش متوسﻂ کمآبي
***
کود × تنش شديد کمآبي

**

ميانگين مربعات ()MS

درجۀ
آزادی

ارتفاع بوته

شمار شاخۀ
فرعي در بوته

پرولين

8
8
8

**663
**234
**425

**49/32
**3/22
**44/52

**3/382
**2/934
**4/352

کربوهيدرات
محلول
**438
**222
**662

سبزينۀ

a+b

**3/555
**3/934
**3/559

** :معنيداری در سطح  4درصد.
* ** ،و *** بهترتيب  433 ،23و  493ميليمتر تبخير از تﺸت تبخير کالس .A

میزان پرولین برگ
تأثير تنش کمآبياری ،کود و برهمکنش تنش کمآبياری و
کود بر ميزان پرولين برگ مرزة يکساله در سطح  4درصد
معنيدار بود (جدول )2؛ با افزايش تنش خﺸکي ،ميزان
پرولين در گياه افزايش يافت .اين افزايش نﺸاندهندة
تﺠمع مواد سازگارکنندهای است که برای محافﻈت
اسمزی توسﻂ گياه بهکار گرفته ميشوند ،بنابراين
پروتئينهای ﺣاصل به بﻘا و پايداری ياختهها کمﻚ
ميکنند .عامل آبياری شاهد (آبياری رايج) با ميانگين
 3/289ميکرومول بر گرم وزن تر کمترين و عامل تنش
کمآبياری شديد با ميانگين  2/42ميکرومول بر گرم وزن
تر بيﺸترين ميزان پرولين برگ مرزة يکساله را به خود
اختصاص دادند (جدول .)9در سطح شاهد (آبياری رايج)
تيمار  4کيلوگرم سولفاتروی در هکتار باالترين و تيمار
شاهد (بدون کاربرد کود) پايينترين ميزان پرولين را توليد
کردند و بين ديگر تيمارها تفاوت معنيداری از نﻈر پرولين

مﺸاهده نﺸد (جدول  .)5در سطح تنش متوسﻂ کمآبي
نيز تيمار يﻚ کيلوگرم سولفات روی در هکتار بيﺸترين
( 2/84ميکرومول بر گرم وزن تر) و تيمار شاهد (بدون
کاربرد کود) کمترين ( 4/46ميکرومول بر گرم وزن تر)
ميزان پرولين را توليد کردند (جدول  .)5در سطح تنش
کمآبي شديد نيز به همين روال ادامه داشت ولي قابل
توجه اين است که محلولپاشي سولفات روی موجب
افزايش ميزان پرولين شد (جدول  .)5عنصر روی در امر
ساخت پروتئينها و کربوهيدراتها ،سوخت و ساز ياخته،
محافﻈت غﺸا از راديکالهای آزاد اکسيژن و ديگر
فرآيندهای مرتبﻂ با امر سازگاری گياهان به تنشها ،نﻘش
مهمي ايفا ميکند ( .)Hemantaranjan, 1996در بررسي
 (2004) Movahhedi Dehnavi et al.نيز افزايش تنش
کمآبياری و همچنين محلولپاشي عنصر روی موجب
افزايش پرولين در رقمهای گلرنگ شد .بهطورکلي ميتوان
نتيﺠهگيری کرد که عنصر روی در شرايﻂ تنش کمآبياری،
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نﻘش افزايشدهنده در امر تنﻈيم اسمزی (بهواسطۀ
افزايش ميزان پرولين و يا قندهای محلول) دارد.
میزان قند محلول

نتايج بهدستآمده از تﺠزيۀ واريانس مرکب دادههای
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سه سال آزمايش نﺸان داد که تأثير تنش کمآبياری،
کود و برهمکنش آنها بر ميزان قند محلول مرزة يکساله
در سطح اﺣتمال  4درصد معنيدار بود (جدول  .)2با
افزايش تنش کمآبياری ،ميزان قند محلول در گياه مرزة
يکساله افزايش يافت.

جدول  .5ميانگين برهمکنش تيمارهای مختلف کودی در هر سطح تنش کمآبياری برای برخي صفات مورفولوژيﻚ و فيزيولوژيﻚ
*
گياه مرزة يکساله (آزمون به روش  LSDدر سطح اﺣتمال  5درصد)
تيمارهای آبياری

آبياری رايج

*

تنش متوسﻂ
**
کمآبي

تنش شديد
***
کمآبي

کود
نيترات آمونيوم ()200kg/ha
نيترات آمونيوم ()100kg/ha
سوپرفسفات ()200kg/ha
سوپرفسفات ()100kg/ha
محلولپاشي سولفات آهن ()1 kg/ha
محلولپاشي سولفات آهن ()0.5 kg/ha
محلولپاشي سولفات روی ()1 kg/ha
محلولپاشي سولفات روی ()0.5 kg/ha
شاهد (بدون کاربرد کود)
نيتراتآمونيوم ()200kg/ha
نيتراتآمونيوم ()100kg/ha
سوپرفسفات ()200kg/ha
سوپرفسفات ()100kg/ha
محلولپاشي سولفاتآهن ()1 kg/ha
محلولپاشي سولفاتآهن ()0.5 kg/ha
محلولپاشي سولفاتروی ()1 kg/ha
محلولپاشي سولفاتروی ()0.5 kg/ha
شاهد (بدون کاربرد کود)
نيتراتآمونيوم ()200kg/ha
نيتراتآمونيوم ()100kg/ha
سوپرفسفات ()200kg/ha
سوپرفسفات ()100kg/ha
محلولپاشي سولفاتآهن ()1 kg/ha
محلولپاشي سولفاتآهن ()0.5 kg/ha
محلولپاشي سولفاتروی ()1 kg/ha
محلولپاشي سولفاتروی ()0.5 kg/ha
شاهد (بدون کاربرد کود)

ارتفاع
بوته
(سانتيمتر)

شمار
شاخۀ فرعي
در بوته

22/4a
44/6b
52/9gh
59/4fg
53/3c
54/8de
53/2cd
55/5ef
53/2h
59/6a
52/9ab
63/4d
68/5c
53/2bc
63/4c
52/3b
53/4bc
64/3d
64/4b
66/6b
98/5d
98/2d
65/2b
64/5c
68/8a
65/4b
93/4cd

48/8a
42/2b
45/3c
44/4bc
44/3c
45/5c
45/8c
45/6c
46/9d
45/2a
45/9ab
46/6b
46/8ab
46/2ab
46/5b
45/4ab
46/3ab
42/4c
42/5c
42/2c
49/3ab
49/3ab
49/8ab
49/2bc
46/5a
49/3ab
43/2d

پرولين
(ميکرومول
بر گرم
وزن تر)
3/23bc
3/25bcd
3/25bcd
3/22cd
3/22bcd
3/25bcd
4/34a
3/89b
3/43d
4/35c
4/66f
4/86d
4/64f
4/85d
4/52e
2/84a
2/23b
4/46g
2/58de
2/52ef
2/44cd
2/66f
2/42c
2/66f
9/95a
2/85b
2/33g

کربوهيدرات
محلول
(ميليگرم بر
گرم مادة تر)
43/25a
52/26bc
62/53d
53/25cd
54/22bc
54/63bc
56/25b
52/62bc
54/32c
48/23a
43/82b
54/39e
56/42de
53/64bc
52/82bc
44/26a
53/84b
54/24cd
29/43b
44/22d
55/86f
43/94e
43/85c
45/34d
28/24a
24/35bc
49/29d

سبزينۀ a+b

(ميليگرم
سبزينه در
گرم وزن تر برگ)
9/36a
2/33b
2/52ef
2/62f
2/89bc
2/43d
2/24cd
2/56e
2/24g
2/93b
2/29c
2/33d
4/36e
2/96bc
2/28bc
2/54a
2/92bc
4/88e
4/42d
4/43d
4/24d
4/45d
4/33c
4/33c
2/28a
2/44b
4/53e

* :در هر قسمت مﻘاديری که دارای دستکم يﻚ ﺣرف مﺸترک هستند در سطح اﺣتمال  5درصد تفاوت معنيدار ندارند.
* ** ،و *** بهترتيب  433 ،23و  493ميليمتر تبخير از تﺸت تبخير کالس .A

در اين بررسي عامل شاهد (آبياری رايج) با ميانگين
 52/62ميکرومول بر گرم وزن تر کمترين و عامل تنش

کمآبي شديد با ميانگين  42/24ميکرومول بر گرم وزن
تر بيﺸترين ميزان قند محلول را به خود اختصاص
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دادند (جدول  .)9نتايج برشدهي برهمکنش عاملهای
مختلف کودی در هر سطح تنش کمآبياری بر ميزان
قند محلول مرزة يکساله نﺸان داد که تأثير کودهای
پرمصرف و کممصرف در همۀ سطوح مختلف تنش
کمآبياری در سطح  4درصد معنيدار شد (جدول.)6
مﻘايسۀ ميانگين برهمکنش عاملهای مختلف کودی در
هر سطح تنش کمآبياری برای ميزان قند محلول نﺸان
داد که در سطح شاهد (آبياری رايج) تيمارهای
233کيلوگرم نيتراتآمونيوم بيﺸترين و تيمار
233کيلوگرم سوپرفسفات کمترين ميزان قند محلول را
توليد کرد و بين ديگر تيمارهای کودی در آبياری رايج
(شاهد) تفاوت معنيداری از نﻈر ميزان قند محلول
مﺸاهده نﺸد (جدول  .)5در سطح تنش متوسﻂ کمآبي
تيمارهای  233کيلوگرم نيتراتآمونيوم و يﻚ کيلوگرم
سولفاتروی در هکتار باالترين و تيمارهای  233و 433
کيلوگرم سوپرفسفات پايينترين ميزان قند محلول را
به خود اختصاص دادند (جدول  .)5در نهايت در سطح
تنش کمآبي شديد تيمار سولفاتروی به ميزان 4
کيلوگرم در هکتار باالترين ميزان قند محلول (28/24
ميليگرم بر گرم مادة تر) را به خود اختصاص داد و
تيمارهای  233کيلوگرم نيتراتآمونيوم 3/5 ،کيلوگرم
سولفاتروی و  4کيلوگرم سولفاتآهن در ردههای
بعدی قرار گرفتند (جدول  .)5در اين بررسي قابل توجه
اين است که محلولپاشي سولفاتروی موجب افزايش
ميزان پرولين و افزايش قند محلول گياه مرزة يکساله
شده است .در بررسي Movahhedi Dehnavi et al.
) (2004نيز افزايش تنش کمآبياری و همچنين
محلولپاشي عنصر روی ،سبب افزايش قند محلول در
رقمهای گلرنگ شد .نﻘش و اهميت تﺠمع قندها به اين
دليل است که تﺠمع اين مواد سبب تنﻈيم فﺸار
اسمزی و کاهش از دست دادن آب ياخته و نگهداری
آماس ميشوند ( .)Hekmatshoar, 2003با توجه به
مﺸارکت کربوهيدراتهای محلول بر تنﻈيم اسمزی
طي تنش کمبود آب و نﻘش محافﻈتي آنها در
پروتئينها و ارتباط نزديﻚ سوخت و ساز کربن و
نيتروژن در ساخت کربوهيدراتها و پروتئينهای
محلول گياه ،افزايش کربوهيدرات محلول در تيمار 233
کيلوگرم در هکتار نيتراتآمونيوم امری طبيعي بوده

است .همچنين غلﻈتهای باالی فسفر باعث کاهش
ﺣالليت عنصر روی و کاهش انتﻘال آن از ريﺸهها به
ديگر قسمتهای گياه ميشود ( Sumner & Farina,
.)1986
محتواي سبزینه در برگ

ميزان سبزينه در گياهان زنده يکي از عاملهای مهم ﺣفﻆ
ظرفيت نورساختي است ( .)Jiang & Huang, 2001در
اين بررسي تأثير سطوح مختلف تنش کمآبياری ،کودهای
پرمصرف و کممصرف و برهمکنش آنها بر مﺠموع سبزينۀ
 aو  bمعنيدار شد (جدول  .)2بهطورکلي تنش کمآبي،
موجب کاهش مﺠموع سبزينۀ  aو  bدر گياه مرزة
يکساله شد (جدول  .)9مﻘايسۀ ميانگين برهمکنش
عاملهای مختلف کودی در هر سطح از تنش کمآبياری
برای مﺠموع سبزينۀ  aو ( bجدول  )5نﺸان ميدهد
که در سطح شاهد (آبياری رايج) کاربرد کودهای
نيتراتآمونيوم موجب افزايش معنيدار مﺠموع سبزينۀ
 aو  bنسبت به ديگر تيمارها شده است .ولي در سطوح
تنش کمآبي متوسﻂ و شديد ،بيﺸترين محتوای
سبزينۀ مربوط به تيمار کودی  4کيلوگرم سولفاتروی
در هکتار است (جدول  .)5کلروفيل و نيتروژن در
گياهان ارتباط نزديکي با هم دارند و به همين دليل
ميتوان از ميزان کلروفيل برای تعيين وضعيت نيتروژن
در گياهان استفاده کرد (.)Schlemmer et al., 2005
رابطۀ مثبت و قوی بين ميزان نيتروژن و سبزينه توسﻂ
 (2004) Movahhedi Dehnavi et al.در همخواني با
اين بررسي گزارش شده است .بهطورکلي تنش کمآبي،
موجب کاهش مﺠموع سبزينۀ  aو  bدر گياه مرزة
يکساله شد (جدول  .)9گمان ميرود که کاهش غلﻈت
سبزينه تحت تأثير تنش کمآبياری ،به دليل تغيير
مسير سوخت و ساز نيتروژن در ساخت ترکيبهايي
مانند پرولين باشد که برای تنﻈيم اسمزی به کار
ميروند .پس ميتوان بيان کرد گياهاني که در شرايﻂ
کمآبياری قرار بگيرند ،محتوای سبزينۀ آنها تحت تأثير
قرار گرفته و در بيﺸتر موارد کاهش مييابد .در اين
ميان ،آن دسته از گياهاني که به کمآبياری مﻘاوم
هستند ،ميتوانند کاهش محتوای سبزينه را تعديل کنند.
در بررسي  (2007) Safikhani et al.روی گياه دارويي

ﺣسنزاده و همکاران :تأثير کمآبياری و کاربرد کودهای پرمصرف و کممصرف بر ...

بادارشبو ) (Badarshbooنيز افزايش تنش کمآبياری باعث
کاهش مﺠموع سبزينۀ  aو  bشد.
درصد اسانس

تأثير تنش کمآبياری و کودهای پرمصرف و کممصرف
بر درصد اسانس در سطح اﺣتمال  4درصد معنيدار بود
(جدول  .)2مﻘايسۀ ميانگين تأثير اصلي تنش کمآبياری
بر درصد اسانس نﺸان داد که با افزايش تنش کمآبي،
درصد اسانس مرزة يکساله افزايش يافت (جدول .)9
عامل شاهد (آبياری رايج) با ميانگين  4/24درصد
کمترين و عامل تنش کمآبي شديد با ميانگين 4/83
بيﺸترين درصد اسانس را توليد کرد (جدول  .)9عامل
 233کيلوگرم در هکتار نيتراتآمونيوم با ميانگين 4/34
درصد بيﺸترين و عامل  233کيلوگرم در هکتار
سوپرفسفات با ميانگين  4/53درصد کمترين درصد
اسانس را به خود اختصاص دادند (جدول .)9
سوختوسازگرهای ثانويۀ گياهان تحت تأثير عاملهای
محيطي و کمبود آب که اصليترين جنبۀ فيزيولوژی و
بيوشيمي گياهان است ،قرار ميگيرد ( Charles et al.,
 .)1994در مورد گياهان دارويي ،تنش خﺸکي ممکن
است تأثير معنيداری در برخي از عملکرد
سوختوسازگرها و ترکيبها داشته باشد ( Petropoulos
 .)et al., 2008نتايج بررسي Abbaszadeh et al.
) (2007در گياه بادرنﺠبويه نﺸان داد که با اعمال
تنشهای رطوبتي ماليم ،افزايش درصد اسانس کم بوده
و سپس با اعمال تنش کمآبياری بهنسبت شديد درصد
اسانس به شدت افزايش يافته و با شديدتر شدن ميزان
تنش از درصد اسانس کاسته شد .اين مسئله نﺸان
ميدهد که اعمال تنشهای ماليم و متوسﻂ ،برای
بهدست آوردن درصد باالتر اسانس مناسب خواهد بود،
اما با افزايش شدت تنش کمآبياری ،عملکرد سرشاخه
گلدار کاهش مييابد که در گياهان دارويي مانند مرزة
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يکساله ،تأثير متﻘابل درصد اسانس و عملکرد سرشاخه
گلدار بهعنوان دو مؤلفۀ تﺸکيلدهندة عملکرد اسانس
مورد توجه هستند .اگرچه توليد سوختوسازگرهای
ثانويه تحت کنترل ژنها هستند ،ولي ميزان توليد آنها
به طور قابل توجهي تحت تأثير شرايﻂ محيطي قرار
ميگيرد که از جمله مهمترين اين عاملها ،ويژگيهای
فيزيکي و شيميايي خاک و عناصر غذايي کممصرف و
پرمصرف هستند ( .)Abbaszadeh et al., 2006نتايج
بهدستآمده از اين آزمايش با نتايج Venskutonis et
 (1999) al.بر گياه زيرة سبز و همچنين Bist et al.
) (2000بر گياه شويد نيز همخواني داشت بهطوریکه
در اين آزمايشها نيز کاربرد کودهای نيتروژني باعث
افزايش ميزان اسانس در گياهان شد .در اين تحﻘيق
بهاﺣتمال کاهش محتوای اسانس در گروه تيمار شده با
فسفات ممکن است ناشي از کاهش محتوای ترکيبات
فنلي مورد نياز برای ساخت اسانسها باشد.
نتیجهگیري

بهطورکلي نتايج بهدستآمده از تﺠزيۀ واريانس مرکب
دادهها مﺸخص کرد که تيمارهای مختلف آبياری و
کاربرد کودهای پرمصرف و کممصرف بر بيﺸتر صفات
گياه مرزة يکساله از جمله ارتفاع بوته و شمار شاخۀ
فرعي تأثير معنيداری دارد .همچنين نتايج تأثير
متﻘابل تنش کمآبياری و محلولپاشي روی و آهن
موجب افزايش ميزان پرولين و قند محلول در گياه
مرزة يکساله شد .اين بررسي نﺸان داد که بيﺸترين
ميزان سبزينۀ کل و باالترين محتوای آب نسبي برگ،
مربوط به تيمار آبياری رايج (شاهد بدون تنش آبياری)
است .تنش آبياری موجب افزايش ميزان پرولين ،قند
محلول و ميزان اسانس شد؛ همچنين محلولپاشي
عناصر کممصرف روی و آهن در هنگام بروز کمآبياری
تحمل گياه مرزة يکساله به تنش خﺸکي را افزايش داد.
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