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چكيده
پهوهش حاضر با ههف بررسی نقش کود دامی و سوپرجاذب در شرای ک آبیار بر رشه ،عملکرد و برهی هصوصیات فیایولزوژیکی
و بیوشیمیایی شمعهانی معطر ،در گلخانه پهوهشی دانشکه کشاورز دانشگا لرستان ،در سال  1393انجام شزه .آزمزایش بزه صزورت
فاکتوری براساس طرح کامالً تصادفی در  6تکرار اجرا شه .فاکتور اول ،شام بستر کاشت (شاهه ،سوپرجاذب ی
و کود دامی  25درصه حجمی) و فاکتور دوم ،شام دور آبیار ( 5 ،3و  ۷روز ی

و دو درصه وزنزی

بار) بود .با افاایش فاصله آبیار  ،پارامترها رشه

گیا و عملکرد اسانس کاهش و میاان اسانس ،مالون د آلهئیه ،پرولین ،پراکسیهاز و آسکوربات پراکسیهاز افاایش یافتنه .کزود دامزی و
سوپرجاذب در بهبود رشه و ویهگیها بیوشیمیایی گیا در شرای ک آبیار مؤثر بودنه ،اما کود دامی تزأثیر بهتزر را نشزان داد ،بزه-
طور که در بیشتر ویهگیها از جمله سطح برگ ،وزن تر و هش
روز ی

بار عملکرد شبیه به تیمار شاهه با دور آبیار سه روز ی

گیا و عملکرد اسانس ،بستر حاو کود دامی با دور آبیزار هفزت
بار نشان داد .بیشترین کارآیی مصزرف آب در تولیزه اسزانس در

بستر حاو کود دامی در هر سه دور آبیار و همچنین بستر حاو سوپرجاذب دو درصه در دور آبیار هفت روز یز

بزار حاصز

شه .براساس نتایج حاص از پهوهش حاضر و باتوجه به فراوانی ،ارزانی و سازگار کود دامی با محی زیست ،توصیه میشود از ایزن
ماد به میاان  25درصه حجمی برا افاایش کارایی مصرف آب استفاد گردد.
كلیدواژهها :اسانس ،تنش هشکی ،شمعهانی عطر  ،کارآیی مصرف آب ،ک آبیار
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 .1مقدمه

با محهودیت مواجه میسازد .اعمال مهیریت صحیح و

شمعهانی معطر ) (Pelagonium graveolensگیاهی

بهکارگیر

نهساله ،از تیر شمعهانی ( )Geraniaceaeبا ساقهها

تکنی ها

پیشرفته کشت به منظور حفظ

ذهیر رطوبت و افاایش ظرفیت نگههار

آب هاک از

بلنه است .برگها این گیا کرکدار بود و در اثر تماس،

جمله اقهامات مؤثر برا افاایش رانهمان آبیار و درنتیجه

عطر بسیار هوشبو و به نسبت تنه از هود متصاعه می-

بهبود بهر بردار

محهود آب میباشه ].[1

نماینه .از این جهت ،از اسانس آن در صنای عطرساز ،

بنابراین ،استفاد از روشها اصولی و کاربرد کشت با

آرایشی ،بههاشتی ،غیایی و دارویی استفاد میشود ].[36

درنظر گرفتن مسائ اقتصاد  ،اجتماعی و زیست محیطی

از مناب

رشه و میاان اسانس در گیاهان معطر تحت تأثیر

بسیار ضرور بهنظر میرسه و اهمیت ویه ا در افاایش

گیا  ،عمر برگ ،زمان

بازد آبیار هواهه داشت .از این روشها میتوان استفاد

فاکتورها مختلفی از جمله ژنتی

برداشت ،تغییه ،تنش آبی و غیر قرار میگیرد ] .[19در

از کود دامی و سوپرجاذبها را نام برد.

این میان ،یکی از مهمترین فاکتورها میاان رطوبت هاک در

کودها دامی نه تنها برا تأمین احتیاجات غیایی گیا

اطراف ریشه گیا است .با کاهش میاان رطوبت هاک

بهکار میرونه ،بلکه به منظور بهبود ساهتمان فیایکی هاک

عملکرد اسانس گیا ریحان کاهش داشت ،اما درصه

از نظر حفظ رطوبت در هنگام هشکسالی و کمبود

اسانس افاایش یافت ] .[34در همین راستا ،با طوالنی شهن

بارنهگی نیا استفاد میشونه ] .[4پلیمرها ه میتواننه در

از  ۷روز به  28روز ،رشه گیا و عملکرد

تماس با آب آن را سریعاً تا نهین برابر حج هود جیب

اسانس ریحان کاهش یافت ،ولی درصه اسانس افاایش

و نگههار

آب را در هاک

پیها کرد ] .[3۷تنش هشکی در نوعی شمعهانی هیبریه 1تا

موردنظر افاایش دهنه و درنهایت با کاهش تنش ناشی از

باعث افاایش میاان اسانس میشود ،اما باتوجه به

هشکی سبب ارتقا رشه گیا شونه ] .[9مصرف کود آلی

کاهش رشه تأثیر آن در عملکرد اسانس نا یا است ].[18

در بومادران باعث افاایش تولیه بیوماس و همچنین افاایش

تحقیقات در زمینه این گیا تحت تأثیر پنج دور آبیار و

درصه اسانس میشود ].[40

دور آبیار

حه

دو نوع هاک گلهان نشان داد که با طوالنی شهن دور
آبیار از هر روز به پنج روز ی

کرد و قابلیت نگههار

بهطورکلی ،تأثیر کود دامی بهعنوان ماد ا

فراوان و

بار میاان اسانس افاایش

ارزان جهت کاهش مصرف آب کمتر مورد توجه قرار

داشت ،ولی عملکرد پیکر رویشی و اسانس کاهش یافت،

گرفته است .ههف از انجام پهوهش حاضر ،بررسی تأثیر

ضمن اینکه کاهش فاصله آبیار و ی

دور عهم آبیار

میاان آبیار

 ۷روز قب از برداشت بیشترین عملکرد اسانس را ایجاد
کرد ] .[1۷تنش ک آبی در رو گونها از شمعهانی زینتی

و نوع بستر (سوپرجاذب و کود دامی) بر

هصوصیات رشه  ،فیایولوژیکی و بیوشیمیایی شمعهانی

2

معطر بود.

باعث کاهش رشه گیا شه ].[38
آب عنصر
هش

حیاتی است که کمبود آن در مناطق

 .2مواد و روشها
این پهوهش در گلخانه پهوهشی دانشکه کشاورز

و نیمههش  ،گسترش کشت در اراضی مستعه را

دانشگا لرستان بر رو شمعهانی معطر ،در طی سال 1393
انجام شه .آزمایش بهصورت فاکتوری براساس طرح کامالً

1. Pelargonium capitatum × P. radens
2. Pelargonium × hortorum L.

دوره   18شماره   2تابستان 1395
468

تأثیر سوپرجاذب ،كود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگیهای رشدی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر

گردیه .استخراج و انزهاز گیزر میزاان اسزانس بزه روش

تصادفی با شش تکرار انجام شه .فاکتور اول ،شام بستر

1

کاشت در هار سطح شام شاهه (هاک زراعی و ماسه

تقطیززر بززا آب توسزز دسززتگا کلززونجر انجززام گرفززت.

درصه وزنی،

آزمایشها اولیه نشان داد کزه سزاقه گیزا دارا اسزانس

سوپرجاذب  2درصه وزنی و کود دامی  25درصه حجمی)

بسیار کمی است .لیا اسانسگیر فق از برگهزا صزورت

و فاکتور دوم ،شام دور آبیار در سه سطح ( 5 ،3و ۷

گرفت و عملکرد اسانس براسزاس میزاان اسزانس در وزن

ریشهدار

بوته (میلیلیتر در بوتزه) گزاارش

به نسبت  1به  ،)2سوپرجاذب ی

بار) بود .کشت با استفاد از قلمهها

روز ی

هش

ک برگها ی

شه در گلهان انجام و بعه از استقرار کام گیاهان تیمار

گردیه .کارآیی مصرف آب براساس نسبت عملکرد اسانس

بار انجام گرفت.

در بوته به میاان آب مصرفی در طول دور رشه هزر گیزا

بهصورت  5 ،3و  ۷روز ی

آبیار

سوپرجاذب استفاد

شه

(میکرولیتر در لیتر) محاسبه شه ].[19

در این پهوهش از نوع

سوپرجاذب نانوکمپوزیتی نوع آ با پایه پتاسی بود که از

برا انهاز گیر محتوا نسزبی آب بزرگ طبزق روش

شرکت بلورآب بجنورد تهیه گردیه .دورها آبیار  5 ،3و

یاماساکی و دیلنبورگ ،)1999( 2از برگها جوان توسزعه

بار براساس میاان آب در هاک شاهه به ترتیب

یافته ،نمونها انتخاب شه و بعه از انزهاز گیزر وزن تزر

در حهود  ۷5 ،90و  60درصه ظرفیت مارعه با استفاد از

( ،)FWنمونه بهمهت  24ساعت در آب مقطر غوطهور شه.

تانسیومتر و روش وزنی تعیین گردیه .بافت هاک شاهه

سزپس ،وزن تورژسزانس ( )MFWآن انزهاز گیزر شزه و

لوم  -شنی بود و درصه رطوبت وزنی هاک درون گلهان

جهت انهاز گیر وزن هش

( ،)DWنمونه بزه مزهت 48

با استفاد از تانسیومتر معادل  21/1درصه تعیین شه .تغییه

ساعت در داه آون و در دما  80درجه سانتیگراد قزرار

گیاهان با کود کام تا پایان آزمایش به فاصله هر دو هفته

داد شه .درنهایزت محتزوا نسزبی آب بزرگ ( )RWCاز

 ۷روز ی

ی

بار انجام شه.

طریق رابطه ( )1محاسبه شه ]:[44

اعمال تیمارها بهمهت  2ما ادامه داشت و در پایان این

رابطه )1

مهت برهی ویهگیها شام ارتفاع بوته ،قطر سزاقه ،سزطح

RWC(%) = ](FW - DW) / (MFW – DW)[ × 100

برگ ،تعهاد برگ ،تعهاد گر و تعزهاد شزاهههزا جزانبی،

غلظززت مززالون د آلهئیززه طبززق روش بززاگ و آسززت

3

سزاقه و بزرگ و

( )19۷8انهاز گیر شه ] .[15بزرا حزیف اثزر ترکیبزات

محتوا نسبی آب برگ ،وزن تر و هش

میاان آب برگ و ساقه و میاان مالون د آلهئیزه ،کلروفیز

اضافی ،با استفاد از دستگا اسپکتروفتومتر 4جیب نمونهها

ک  ،پزرولین ،آنزای پراکسزیهاز و آسزکوربات پراکسزیهاز

در طول موج  600نانومتر ( )A600قرائت شه و از میزاان

انهاز گیر شه .قطر ساقه از میانگر سوم و بزا اسزتفاد از

جیب آنها در طول مزوج  532نزانومتر ( )A532کز شزه.

کولیس دیجیتال انهاز گیر شه .سطح برگ بزا اسزتفاد از

درنهایت میاان مالوند آلهئیه از طریق رابطه ( )2محاسزبه

دستگا سطح برگسنج (مهل دلتزا  -تزی اسزکن ،سزاهت

شه:

انگلستان) انهاز گیر شه .جهزت انزهاز گیزر وزن تزر و
هش

ساقه و برگ ،قسمتها هزوایی جزها و بالفاصزله

1 . Clevenger
2 . Yamasaki and Dillenburg
3 . Buege and Aust
4 . Mapada UV-1800, China

وزن تر انهاز گیر گردیه .سپس گیاهان در سایه به مزهت
دو هفته هش

گردیه و وزن هش

آنها نیا انهاز گیر
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برا تجایه آمار داد هزا حاصز  ،از نزرمافاارهزا

رابطه ()2
× [MDA (µmol/g FW) = ](A532 – A600) / 155.5

 MSTAT-Cو Excelاستفاد شه .مقایسزه میزانگینهزا بزا

1000

استفاد از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصه انجزام

بززرا سززنجش میززاان کلروفیز از روش لیخزتنهززالر

1

گردیه.

( )30( )198۷و برا انهاز گیزر میزاان پزرولین از روش
بیتس و همکاران )19۷3( 2استفاد شه ].[14

 .3نتایج و بحث

برا اسزتخراج آنزای پراکسزیهاز از روش مز آدام و

ارتفاع گياه

همکاران )1992( 3استفاد شه ] .[31برا استخراج آنزای

افاایش فاصله آبیار سبب کاهش ارتفزاع گیزا شزمعهانی

نمونهها برگی از بافرفسفات استفاد شه و سوسپانسزیون
حاص به مهت  20دقیقه در دما

معطر گردیه (جهول  .)1استفاد از کود دامی در مقایسه بزا

هار درجه سانتیگزراد

بستر شاهه و استفاد از سوپرجاذب در بستر سبب افاایش

با دور  14000در دقیقه سانتریفوژ گردیه .جیب روشزناور

ارتفاع گیا شه .بیشترین ارتفاع مربوط به بستر کود دامی با

نمونه با دستگا اسپکتروفتومتر در طول مزوج  4۷5نزانومتر

دور آبیار سه روز ی

قرائت گردیه .درنهایت ،میاان فعالیت آنای برحسب میاان
آب اکسیهنه غیرفعال شه در ی

بار و کمترین ارتفاع مربوط به اثزر

متقاب شاهه با دور آبیار هفت روز بود .کزاهش ارتفزاع

دقیقزه در هزر گزرم وزن

گیا با کاهش میاان رطوبت هاک در نوعی شمعهانی زینتی

تاز بافت ( )µMol reduced H2O2 min-1 g FW-1بیان شه.

ه گاارش شه است ] .[38بیشتر بودن ارتفاع مربزوط بزه

فعالیت آنای آسکوربات پراکسیهاز طبق روش ناکانو و

بستر کود دامی را میتوان بزه بهبزود هصوصزیات فیایکزی

آسادا )1981( 4انهاز گیر شه ] .[32جهت استخراج آنای

هاک ،افاایش قهرت نگههار آب در هاک و وجود مزواد

در نمونززه برگززی از بافرفسززفات اسززتفاد شززه .سززپس،

مغی مورد نیاز رشه در کود نسزبت داد ] .[4کمپوسزت و

آسکوربات با غلظت  1میلیموالر به آن اضافه شه تا بافزت

سوپرجاذب موجب افاایش در ظهور نهالها سیا تاغ 6و

گیاهی موردنظر کامالً لزه شزود .سوسپانسزیون حاصز بزه

استقرار آنها و بهبود صفات انهاز گیزر شزه در مقایسزه

مهت  20دقیقه در دما  4درجه سانتیگراد با دور 14000

بززا شززاهه گردیززه ] .[۷همچنززین ،ارتفززاع گیززا سززویا در

در دقیقه قرار داد  ،سانتریفوژ گردیه .ثبت تغییرات جزیب

تیمارها با کاربرد سوپرجاذب بیشتر از تیمزار شزاهه بزود

نور  50میکرولیتر از روشناور 5نمونه به همزرا پراکسزیه

] .[43بنززابراین ،کززود دامززی و سززوپرجاذب در حالززت دور

هیهروژن و بافر استخراج در طول موج  290نانومتر هر 10

آبیار مختلف باعث افاایش ارتفاع گیا شه و تزأثیر کزود

ثانیه و به مهت  120ثانیه انجام گردیه .میاان فعالیت آنزای

دامی  25درصه بیشتر از سوپرجاذب بود.

برحسب میکرومول آسکوربات اکسیه شه در دقیقه در هر
گرم وزن تزر ((µmol oxidized ascorbate min-1 g FW-1

قطر ساقه

محاسبه شه.

افاایش فاصله آبیار سبب کاهش قطزر سزاقه اصزلی شزه
(جهول  .)1استفاد از کود دامی در مقایسزه بزا اسزتفاد از

1. Lichtenthaler
2. Bates et. al.
3. Mac-Adam et. al.
4. Nakano and Asada
5. Supernatant

سوپرجاذب در بسزتر سزبب افزاایش بیشزتر قطزر گردیزه.
6 .Haloxylon aphyllom
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بیشترین میاان قطر مربوط به بستر کود دامی با آبیار سزه
روز ی

اسیه موجود در کودها آلی ،از طریزق افزاایش نگهزهار

بار بود .کاربرد کود دامی بههمزرا کزود شزیمیایی

باعث اصالح هوا

عناصر غیایی و افاایش هورمونها

فیایکی هاک و تأمین عناصر غزیایی

و همچنین افاایش فعالیت میکروارگانیسز هزا ] [12باعزث

قاب دسترس برا گیا شه و منجر بزه افزاایش عملکزرد
میشود ] .[6احتماالً هوا

تنظی کننه رشه ][13

افاایش عملکرد و اجاا عملکرد گیاهان میشود.

شیمیایی و فیایکزی هیومیز

جدول  .1اثر بستر كشت و دور آبیاری بر برخی خصوصیات رشدی گیاه شمعدانی معطر
بستر

ارتفاع گیا

قطر ساقه

دور آبیار
)(d

)(cm

)(mm

طول
شاههها جانبی
)(cm

شاهه

کود دامی %25

سوپرجاذب %1

سوپرجاذب %2

تعهاد
شاههها فرعی

3

4۷/5bc

5/3ab

1۷/08de

cd

2/5

تعهاد گر
ab

25/33

تعهاد برگ
c

68/5

5

45/1۷bcd

5/2۷ab

16/91de

2/5cd

24ab

65/33cd

۷

41/83cd

4/91b

9/92e

1/5d

20/5c

44/83e

3

56/83a

5/66a

85/6۷a

12/1۷a

25/5a

114/6۷a

5

4۷/5bc

5/5ab

32/83bc

6/1۷b

23/1۷abc

86/33b

۷

44/83bcd

5/43ab

25/5bcd

5/5b

22bc

6۷/1۷cd

3

48/6۷bc

5/34ab

35/33b

3/33cd

26/33a

۷4/33bc

5

44/08bcd

5/09ab

12/58e

2/6۷cd

21/83bc

50/6۷de

۷

38/25d

4/99b

8/00e

2/33cd

21/83bc

44/6۷e

3

50/1۷ab

5/33ab

33/33bc

3/83c

24/1۷ab

۷3/1۷bc

5

46/33bc

5/3ab

23/92cd

3/5c

24/1۷ab

6۷/6۷cd

۷

45/41bcd

5/3ab

23/5cd

3cd

23abc

63/33cd

طول و تعداد شاخههای فرعی

 386/4درصه افاایش نشزان داد .بیشزترین طزول و تعزهاد

افاایش فاصله آبیار سبب کاهش طول و تعهاد شاههها

شاههها فرعی مربوط به بستر کود دامزی بزا دور آبیزار

فرعی گردیه .اسزتفاد از کزود دامزی در مقایسزه بزا دیگزر

سه روز ی

بسترها سزبب افزاایش طزول و تعزهاد شزاهههزا فرعزی

فرعی به ترتیب مربزوط بزه اثزر متقابز سزوپرجاذب یز

شمعهانی گردیه (جهول  .)1طول و تعهاد شاههها فرعی

درصه بزا دور آبیزار هفزت روز و بسزتر شزاهه بزا دور

بار نسبت بزه

بار بود .کاهش پهنا بوته با کزاهش

در بستر کود دامی با دور آبیار سه روز ی

بار بود و کمترین طزول و تعزهاد شزاهههزا

آبیار هفت روز ی

بستر شزاهه بزا همزین دور آبیزار بزه ترتیزب  401/52و

میاان رطوبت هاک در نوعی شمعهانی زینتی ه گزاارش
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حالت

شه است ] .[38افاایش طول و تعهاد شاههها فرعی بزا

انهاهتن تنش رطوبتی در گیاهان و فراه کردن ی

کاربرد کود دامی میتوانه به دلی بهبود سزاهتمان فیایکزی

بافر در برابر از اتالف محصول در زمان بزین دو آبیزار

هاک و نگههار آب در هاک باشه .تعزهاد شاهسزار در

مؤثر باشنه ].[23

گ داود تحت تأثیر دور آبیار قرار گرفزت و بیشزترین
تعهاد شاهسار مربوط بزه دور آبیزار دو روز بزود ].[11

تعداد و سطح برگ

کودها دامی نه تنها برا تزأمین احتیاجزات غزیایی گیزا

با افاایش فاصله آبیار  ،تعهاد و سطح برگ کزاهش یافزت

بهکار میرونه ،بلکه به منظور بهبود ساهتمان فیایکی هاک

(جهول  1و شزک  .)1در دور آبیزار سزه روز یز

بزار

و حفظ رطوبت در هنگام هشکسالی و کمبود بارنهگی نیا

استفاد از کود دامی در مقایسه با شاهه سبب افاایش 6۷/4

استفاد میشونه ].[4

درصه تعهاد برگ گردیه .در بستر کود دامی بزا افزاایش
دور آبیار از سه به هفت روز تعهاد بزرگ  ۷0/۷2درصزه
کاهش داشت .بیشترین سطح برگ مربزوط بزه بسزتر کزود

تعداد گره
افاایش فاصله آبیار سبب کاهش تعهاد گر شه (جزهول

دامی با دور آبیار سه روز ی

 .)1استفاد از کود دامی و سوپرجاذب تفاوت معنیدار از

متقاب شاهه با دور آبیار سه روز ی

لحاظ آمار در تعهاد گر ایجاد نکرد .بیشترین تعهاد گزر

بیشتر بود .کاهش سطح برگ با کاهش میاان رطوبت هاک

درصه وزنی با دور

در نوعی شمعهانی زینتی ه مشاهه شه اسزت ] .[38در

بار و کمترین تعهاد گر مربوط بزه اثزر

مراح رشه رویشی حتی تنش بسیار جائی ه مزیتوانزه

بار بود .پلیمرهزا

سرعت رشه برگ و در مراح بعه شاهص سطح بزرگ

مربوط به بستر حاو سوپرجاذب ی
آبیار سه روز ی

متقاب شاهه با دور آبیار هفت روز ی

با افاایش ظرفیت نگههار آب هاک میتواننه در به تأهیر

بار  164/68درصه

را کاهش دهه ].[29

a

3d
5d
7d

3000
2500

b
cde

بار بود که نسزبت بزه اثزر

c cd

cde

2000

b

1500

cd

cde
de de

e

1000
500
0

S A 2%

S A 1%

M 25%

Control

شکل  .1اثر بستر كشت و دور آبیاری بر سطح برگ در بوته شمعدانی معطر
بستر كاشت شامل خاک شاهد ،كود دامی  ،%25سوپرجاذب  1و  2درصد و دور آبیاری شامل  5 ،3و  7روز یک بار میباشد.
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اولین اثر ظاهر ک آبی بر رو گیاهان ،کاهش تعزهاد،

آبیار در بستر شاهه به ترتیزب  135/64و  85/۷1درصزه

انهاز برگها و ارتفاع گیا میباشزه کزه ناشزی از کزاهش

افاایش داشت .در شرای دور آبیار هفزت روز یز

بزار

توسززعه سززلولی و رشززه مززیباشززه ] .[21تزأثیر مسززتقی و

کود دامی و نیا سوپرجاذب دو درصه باعزث افزاایش وزن

غیرمستقی کودها آلزی را مزیتزوان بزه افزاایش ظرفیزت

تر و هش

انهام رویشی در مقایسه با تیمار شاهه شزهنه،

نگههار مواد غیایی و افاایش فعالیت میکروارگانیس ها

بهطور که وزن تر و هش

هاک نسبت داد ] .[20همچنزین کزود دامزی سزبب بهبزود

مواد در بستر کاشت در دور آبیار هفت روز با شزاهه در

هصوصیات هاک از جمله بهبود ساهتمان هاک از طریزق

دور آبیار سه روز یکسان بود .کاهش وزن تزر و هشز

افاایش درصه هل و فرج ،اسفنجی شهن هاک و کزاهش

پیکر رویشی با افاایش فاصله آبیزار و یزا کزاهش میزاان

ظاهر هاک میشود .ایزن عوامز باعزث

رطوبت هاک در نوعی شمعهانی زینتی و همچنزین نزوعی

گسترش بیشتر ریشزه گیزا در هزاک گردیزه و درنهایزت

شمعهانی هیبریه ه گزاارش شزه اسزت ] 18 ،1۷و .[38

افاایش جیب عناصر غیایی از هاک را به دنبال دارد ].[5

کود دامی به دلی حفظ آب و تأمین مواد غیایی مورد نیزاز

وزن مخصو

انهام رویشزی بزا وجزود ایزن

رشه برا گیزا باعزث افزاایش وزن قسزمت رویشزی آن
وزن تر و خشک اندام رویشی
با افاایش فاصله آبیار وزن تزر و هشز

میشود .رشه رویشی و ارتفاع گیا در اثر مصرف کودها
انزهام رویشزی

دامی در توتفرنگی افاایش مییابزه ] .[33تزنش هشزکی،

کاهش یافت (جزهول  2و شزک  .)2بیشزترین وزن تزر و

باعث کاهش عملکرد انهام هوایی در رزمزار شزه کزه بزا

هش

برگ ،ساقه و پیکر رویشی مربوط به بستر کود دامی

با دور آبیار سه روز ی

نتایج پهوهش حاضر مطابقت دارد ].[24

بار بود که نسبت بزه همزان دور

جدول  .2اثر بستر كشت و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی شمعدانی معطر
بستر

شاهه

کود دامی %25

سوپرجاذب %1

سوپرجاذب %2

دور آبیار

وزن تر ساقه وزن هش

ساقه وزن تر برگ وزن هش

برگ محتوا نسبی آب کارآیی مصرف آب

)(d

)(g/plant

)(g/plant

)(g/plant

)(g/plant

)(%

)(µl oil/l water

3
5
۷
3
5
۷
3
5
۷
3
5
۷

19/04cde
1۷/۷cdef
12/8۷f
38/91a
24/48b
19/4۷bcd
21/4bc
14/5۷def
13/۷9ef
23/09bc
18/44cde
1۷/۷6cdef

3/84bc
3/89b
3/09cd
5/8۷a
3/۷۷bc
3/53bcd
3/91b
3/11cd
2/8d
4/21b
3/58bc
3/45bcd

4۷/64c
42/0۷cd
29/۷4d
11۷/3۷a
63/31b
453/26bc
62/49b
38/92cd
31/18d
61/16b
42/28cd
42/13cd

8/41bcd
8/33bcd
6/34de
16/89a
10/34b
8/05cd
9/69bc
6/49de
5/3۷e
9/66bc
۷/19cde
۷/39cde

۷4/99abc
۷3/26bc
۷1/58c
۷5/43abc
۷4/95abc
۷4/43abc
۷6/16ab
۷4/۷5abc
۷3/31bc
۷8/04a
۷4/23abc
۷4/1۷abc

4/۷4g
۷/29ef
8/53bcde
9/۷2abcd
9/8abc
11/3a
5/64fg
6/32efg
8/08cde
5/33fg
۷/3۷def
10/62ab
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B

cde cde
e

cd

de

5

خشك )(g/plant

bc

bcd bcd
de
10

a
150

bc

100

b

bcd
bcde

ef ef
f

ef

cde def
f

50

0
S A 2%

M 25%

S A 1%

تر )(g/plant

bc

b

15

3d
5d
7d

وز

20

وز

3d
5d
7d

30
25

a

A

200

0

Control

S A 2%

S A 1%

بستر کاشت

M 25%

Control

بستر کاشت

شکل  .2اثر بستر كشت و دورآبیاری بر وزن تر ) (Aو خشک ) (Bپیکر رویشی در بوته شمعدانی معطر
بستر كاشت شامل خاک شاهد ،كود دامی  ،%25سوپرجاذب  1و  2درصد و دور آبیاری شامل  5 ،3و  7روز یک بار میباشد.

ميزان (درصد) و عملكرد اسانس

شه .حتی در بستر حاو کود دامی و دور آبیزار پزنج روز

میاان اسانس با افاایش فاصله آبیار رونه افاایشی داشته،

نیا نسبت به دیگر بسترها بزا دور آبیزار سزه روز عملکزرد

اما در بیشتر موارد تفاوت از نظر آمار معنی دار نبود (شزک

اسانس افاایش نشان داد (شک .)3

 .)3همچنین ،با افاایش فاصله آبیار عملکرد اسانس کاهش
یافت .کود دامی باعث بیشترین عملکرد اسانس در شمعهانی

b

bc

bcd

0.15
bcde
cde

bcde
e

de

e

0.10
0.05

1.6
a

ab ab

ab ab ab

ab
b b

S A 2%

S A 1%

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.00
M 25%

1.4

میزا اسانس ()%

cde
cde

0.20

عملکرد اسانس )(ml/plant

3d
5d
7d

a

B

0.25

3d
5d
7d
ab ab
ab

A

1.8

S A 2%

Control

بستر کاشت

S A 1%

M 25%

Control

بستر کاشت

شکل  .3اثر بستر كشت و دور آبیاری بر میزان ) (Aو عملکرد ) (Bاسانس در بوته شمعدانی معطر
بستر كاشت شامل خاک شاهد ،كود دامی  ،%25سوپرجاذب  1و  2درصد و دور آبیاری شامل  5 ،3و  7روز یک بار میباشد.
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بیشترین عملکرد اسانس در بستر حاو کزود دامزی و

گاینههایی هستنه که میتواننه ضمن کاستن از شهت تنش

بار حاص شه و کمترین عملکزرد

هشکی ،در بهبود عملکزرد گیاهزان زراعزی و پایزهار در

دور آبیار سه روز ی

اسانس مربوط بزه سزوپرجاذب یز
آبیار هفت روز ی

تولیه آنها مؤثر باشنه ].[10

درصزه وزنزی و دور

بار بود .محتوا اسزانس و ترکیبزات

آن در گیاهززان بززه دالی ز ژنتیکززی و فاکتورهززا محیطززی

كارآیی مصرف آب

متفاوت است ،عموماً تشکی و تجمز اسزانس در گیاهزان

براساس نتایج با افاایش فاصله آبیار کارآیی مصزرف آب

تزر تمایز بزه افزاایش دارد

افاایش یافت (جهول  .)2کود دامی باعث بیشترین کزارآیی

تحت شرای محیطی هشز

] .[2۷با افاایش فاصله آبیار و یا کاهش میاان آب هزاک

مصرف آب در شمعهانی شه .حتی در بسزتر حزاو کزود

در نوعی شمعهانی هیبریه ،میاان اسانس افاایش یافت ،امزا

دامی با دور آبیار سه روز نسبت به بسزتر شزاهه بزا دور
آبیار هفت روز یز

عملکززرد اسززانس در بوتززه کززاهش مززییابززه ] 18و .[19
همچنین کمبود آب ،عملکرد اسانس گونهها علف لیمزو

1

بزار کزارآیی مصزرف آب بیشزتر

مشاهه شه (جهول  .)2بیشزترین کزارآیی مصزرف آب در
بزار

را کاهش میدهه ] .[16بزا طزوالنی شزهن دور آبیزار در

بستر حاو کود دامی و دور آبیزار هفزت روز یز

ریحان ،رشه گیا و عملکزرد اسزانس کزاهش ،امزا درصزه

حاص شه و کمترین عملکرد اسانس مربوط بزه شزاهه بزا

اسانس افاایش یافت که این نتایج با نتایج پهوهش حاضزر

دور آبیار سه روز ی

بار بود .میاان کارآیی مصزرف آب

مطابقت دارد ].[41

در کود دامی با فاصله سه روز ی

بزار آبیزار نسزبت بزه

شاهه با همین دور آبیار  105/12درصه افزاایش یافزت.
محتوای نسبی آب برگ

کاربرد کود دامی در هاک باعث پوک شهن هاک ،افزاایش

افاایش فاصله آبیار سبب کاهش محتوا نسبی آب شزه

ظرفیت نگههار رطوبت هاک و دانهبنه هزاک شزه و

(جهول  .)2استفاد از سوپرجاذب در مقایسه با کود دامزی

ویهگیها فیایکی آن را بهبود میبخشه ،ضزمن اینکزه بزا

باعث افاایش بیشتر در محتوا نسبی آب بزرگ گردیزه.

افاایش قهرت حاصلخیا هاک رشه محصزول را زیزاد و

بیشترین میاان محتوا نسبی آب مربوط به ترکیب تیمار

درنتیجه کارآیی مصرف آب را ارتقا میدهه ] .[25افاایش

سوپرجاذب دو درصه وزنی با آبیار سزه روز یز

شاهص برداشت و کاهش تعرق در ذرت از عوام افاایش

بزار و

کمترین محتوا نسبی آب مربوط به شاهه بزا دور آبیزار
هفت روز ی

کارآیی مصرف آب میباشنه ].[22

بار بود که تفاوت بین ایزن دو میزاان 8/62

درصه بود .با افاایش فاصزله آبیزار در نزوعی شزمعهانی

مالون دیآلدئيد

هیبریه ،محتوا نسبی آب کاهش مزی یابزه ] .[19محتزوا

افاایش فاصله آبیار سبب افاایش مالون د آلهئیه گردیه

نسبی آب شاهص مناسبی برا نشزان دادن وضزعیت آبزی

که این افزاایش در بسزتر شزاهه بسزیار شزهیهتر از دیگزر

بززرگ مززیباشززه ] .[42اسززتفاد از کودهززا آلززی از جملززه

بسترها بود (جهول  .)3استفاد از کود دامی و سزوپرجاذب

کودها دامی در کنزار مصزرف پلیمرهزا سزوپرجاذب از

در بستر کشت باعث کاهش میاان مالون د آلهئیه گردیزه.
بیشترین مالون د آلههیه مربوط به شزاهه بزا دور آبیزار
هفت روز ی

1 .Cymbopogon spp.
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متقاب سوپرجاذب دو درصه وزنی با دور آبیار سه روز
بود .مالون د آلهئیه ی

غشززا سززلولی و فززراه شززهن مززواد اولیززه بززرا تولیززه
متابولیتها ثانویه از جمله اسانس میباشه ] .[19احتمزاالً

محصول پراکسیهاسیون اسیهها

ززرب اشززباع نشززه در فسززفولیپیهها اسززت .از سززطح

باال بودن محتوا نسزبی آب و میزاان آنتزیاکسزیهانهزا از

نشانه رادیکزال آزاد مضزر

جمله آسکوربات پراکسیهاز در گیاهزان پزرورش یافتزه در

برا غشا سلولی تحت شرای تنش استفاد شه اسزت.

هاک حاو کود دامی و سوپرجاذب باعث کزاهش اثزرات

پراکسیهاسیون لیپیه بهعنوان ی
مالون د آلهئیه بهعنوان ی

تنش ک آبزی و درنتیجزه کزاهش پراکسیهاسزیون لیپیزهها

معزرف بزرا بررسزی میزاان

غشا در این گیاهان شه است.

صهمات غشا در شرای تنش مورد استفاد قرار می گیزرد
] .[26لیا افاایش مالون د آلهئیه نشاندهنه شکستهشزهن

جدول  .3اثر بستر كشت و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر
دور آبیار

بستر

شاهه

کود دامی %25

سوپرجاذب %1

سوپرجاذب %2

پرولین

پراکسیهاز

آسکوربات پراکسیهاز

مالون د آلههیه

کلروفی ک

)(d

)(µmol/g FW

)(mg/g FW

)(mg/g FW

)(Unit/g FW

)(Unit/g FW

3
5
۷
3
5
۷
3
5
۷
3
5
۷

4/65e
5/95ab
6/42a
5/02cde
5/91abc
5/94ab
5/12bcde
5/13bcde
5/۷5abcd
4/22e
4/88de
4/86de

10/12abcd
9/92abcde
9/2۷cdef
11/24a
10/96ab
10/۷9abc
11/18a
10/04abcde
9/04def
9/48bcdef
8/39ef
۷/9۷f

0/238d
0/365bcd
0/391bc
0/561a
0/566a
0/593a
0/29cd
0/396bc
0/49۷ab
0/306cd
0/315cd
0/491ab

0/23d
0/392cd
0/383cd
0/244d
0/328cd
0/369cd
0/386cd
0/52bc
0/454cd
0/۷26ab
0/858a
0/858a

0/00136c
0/002۷4bc
0/00262bc
0/00346b
0/00355b
0/00381b
0/00156c
0/0016c
0/00162c
0/00518a
0/00542a
0/00563a

ميزان كلروفيل كل

بستر شاهه با همزین دور آبیزار  11/11درصزه اهزتالف

میاان کلروفی ک با افاایش فاصله آبیزار کزاهش یافزت

وجود داشزت .هشزکی باعزث پیزر زودرس در گیاهزان،

(جهول  .)3استفاد از کود دامی نسبت بزه دیگزر تیمارهزا

شکسته شهن کلروپالستها و کاهش میاان کلروفی مزی-

باعث افاایش بیشتر کلروفی شه .بیشترین میاان کلروفیز

گردد ] .[28گیاهانی که حساسیت بیشتر به تنش هشزکی

مربوط به بستر کود دامی با دور آبیار سه روز و کمتزرین

دارنه ،کمپلکس پروتئین ،کلروفی و لیپیه آنهزا ناپایزهارتر

آن مربوط به سوپرجاذب دو درصه وزنزی بزا دور آبیزار

است و در اثر این تنش ،کلروفیز  aو  bو کزاروتن آنهزا

هفت روز ی

بار بود .بین میاان کلروفی در بستر حزاو

کود دامی با دور آبیار سزه روز یز

کاهش مییابه ].[28

بزار و میزاان آن در
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تجمع پرولين

تغييرات فعاليت آسكوربات پراكسيداز

با افاایش فاصله آبیار میزاان پزرولین در گیزا شزمعهانی

فعالیت آنای آسکورباتپراکسیهاز ،با افاایش فاصله آبیار

افاایش یافت ،اما در بستر کود دامی نسبت به دیگر تیمارها

رونه افاایشی داشت ،ولی این افاایش از نظر آمار معنی-

با افاایش فاصله آبیار  ،افاایش پرولین هفیفتزر بزود و

دار نبود (جهول  .)3اسزتفاد از سزوپرجاذب دو درصزه و

بین سه دور آبیار در این بستر تفاوت معنزیدار از نظزر

پززس از آن ،کززود دامززی باعززث افززاایش فعالیززت آنززای

آمار دیه نشه (جهول  .)3تجم پرولین رابطزه مثبزت و

آسکوربات پراکسیهاز شه .بیشزترین میزاان فعالیزت آنزای

مستقیمی با افاایش مقاومت به ک آبی در تنشها ک آبزی و

آسکوربات پراکسیهاز مربوط به بستر حزاو سزوپرجاذب

شور ایجاد شه در گیا دارد ] .[39در این آزمایش به نظزر

دو درصه وزنی و دور آبیار هفت روز و کمترین میزاان

فیایکی هاک و حفظ آب

فعالیت آنای آسکورباتپراکسیهاز مربوط به شاهه بزا دور

بیشتر باعث کاهش اثزر تزنش آبزی شزه اسزت .اسزتفاد از

آبیار سزه روز بزود .فعالیزت آسزکوربات پراکسزیهاز در

کودهززا آلززی از جملززه کودهززا دامززی در کنززار مصززرف

گیاهان تحت تنش هشکی از گیاهزان آبیزار شزه بیشزتر

پلیمرها سوپرجاذب از گاینههزایی هسزتنه کزه مزیتواننزه

بود].[2

میرسه کود دامی با بهبود هوا

ضمن کاستن از شزهت تزنش هشزکی ،در بهبزود عملکزرد
گیاهان زراعی و پایهار در تولیه آنها مؤثر باشنه ].[8

نتيجهگيری
باتوجه به نتایج حاص از پهوهش حاضر ،میتوان دریافزت

تغييرات فعاليت آنزیم پراكسيداز

که ترکیب ها تیمار بستر با سطوح مختلف دور آبیزار

نتایج نشان داد که با افاایش فاصله آبیزار فعالیزت آنزای

تأثیر معنی دار بزر هصوصزیات رشزه  ،فیایولزوژیکی و

پراکسیهاز افاایش یافت (جهول  .)3در دور آبیار سه روز

بیوشیمیایی گیا شمعهانی معطزر داشزت ،بزهطزور کزه بزا

بار ،بستر حاو سوپرجاذب دو درصه وزنی نسبت به

افاایش فاصله آبیار هصوصیات رشه کزاهش و مزالون

دیگر بسترها در همان دور آبیار فعالیت آنای پراکسزیهاز

د آلهئیززه ،پززرولین ،آسززکوربات پراکسززیهاز ،پراکسززیهاز و

باالتر نشان داد و میاان پراکسیهاز آن نسبت به شزاهه بزا

کارآیی مصرف آب افاایش یافت .افزاایش فاصزله آبیزار

دور آبیار سه روز  215/65درصزه افزاایش یافتزه بزود.

باعث کاهش کلروفی ک و محتوا نسبی آب بزرگ شزه

بیشترین فعالیت آنزای پراکسزیهاز مربزوط بزه بسزترحاو

که به وضوح نشاندهنه تأثیر منفی میزاان کز آبیزار در

سوپرجاذب دو درصه وزنی با دور آبیار هفزت روز یز

این ویهگیها میباشه .کود دامی و سزوپرجاذب در بهبزود

بار و کمترین فعالیت آنزای پراکسزیهاز مربزوط بزه تیمزار

صفات مورفولوژیکی و فیایولوژیکی مزؤثر بودنزه و تزأثیر

ی

شاهه و دور آبیار سه روز ی

بار بود .فعالیت آنای ها

کود دامی بیشتر بزود .کودهزا دامزی بزا بهبزود سزاهتمان

سوپراکسیه دیسموتاز و پراکسیهاز در شرای تنش هشکی

فیایکی هاک تا حه سبب ایجاد تعزادل در هصوصزیات

افاایش پیها میکنه ] .[35همچنین ،فعالیت آنای پراکسیهاز

شزیمیایی و

شیمیایی هاک هواهنه شه و احتمزاالً هزوا

در گیا جو در شرای تنش هشکی نسبت به شاهه افاایش

فیایکی هیومی

یافته است ] 2و .[3

افاایش نگههار عناصر غزیایی و افزاایش هورمزونهزا

اسیه موجود در کودهزا آلزی ،از طریزق

تنظی کننه  ،اجاا عملکرد گیاهان را نیا بهبود میبخشزه.
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 .6رضایینهاد

هیهروژلها سوپرجاذب نیا با جیب آب و تزا حزهود

و افیزونی م ( )13۷9اثزر مزواد آلزی بزر

امالح کزود و انقبزاض و انبسزاط متنزاوب باعزث بهبزود

هوا

هصوصیات فیایکی و شیمیایی هاک میشزونه و درنتیجزه

عملکرد آن .علوم و فنون کشزاورز و منزاب طبیعزی.

کود دامی و سوپرجاذب برا مقابله با تنش هشزکی مزؤثر

(.19-28 :)4

هواهنه بود .باتوجه به فراوانی و ارزانی کود دامی در ایران

 .۷رفیعی مجومرد ز ،زهتابیان غ ،طویلی ع و کیزانی راد م

توصیه میشود از این ماد به میاان  25درصه حجمی برا

( )1390تززأثیر هیززهروژل و کمپوسززت بززر اسززتقرار

افاایش مقاومت به هشزکی ،بهبزود هصوصزیات فیایکزی

ویهگززیهززا

هاک و افاایش کارآیی مصرف آب استفاد بیشتر گردد.

رویشززی گیززا سززیا تززاغ (Haloxylon

) .aphyllomهش

بوم.24-36 :)3(1 .

 .8روستایی خ ،موحه دهنو م ،هزادم ع و اولیزایی ح

منابع

( )1391اثر نسبتها مختلزف پلیمزر سزوپرجاذب و

 .1الهداد ا ( )1381مطالعه اثر پلیمرها سوپرجاذب بزر

کود دامی بر هوا

کاهش تنش هشکی گیاهان .دومین کارگزا آموزشزی

کمی و کیفی سزویا تحزت تزنش

هشکی .بهزراعی کشاورز .33-42 :)1(14 .

کززاربرد کشززاورز و صززنعتی هیززهروژلهززا سززوپر

 .9روشززن ب ( )1381تززأثیر مصززرف سززوپرجاذب بززر

جاذب .پهوهشگا پلیمرو پتروشیمی ایران.

افاایش کمی و کیفیت محصوالت کشزاورز  .دومزین

 .2امینی ز ،حهاد ر و مراد ف ( )13۷8بررسی اثر تنش

دور تخصصی آموزش کزاربرد کشزاورز و صزنعتی

ک آبی بزر نحزو فعالیزت آنزای هزا ضهاکسزنه در
مراح

شیمیایی هاک ،جیب عناصر بهوسیله ذرت و

هیززهروژلهززا سززوپرجاذب .پهوهشززگا پلیمززر و

رشه زایشی گیا جو ).(Hordeum vulgare L.

پتروشیمی ایران.

علوم و فنون کشاورز و مناب طبیعی.65-۷4 :46 .

 .10سعیهنهاد ا و رضزوانی مقزهم پ ( )1389ارزیزابی اثزر

 .3امینی ز و حهاد ر ( )1392نقش رنگیا ها فتوسنتا

مصرف کمپوست ،ورمزیکمپوسزت و کودهزا دامزی

و آنای ها آنتیاکسیهان در مقابز تزنش اکسزیهاتیو.

رو عملکرد ،اجاا عملکرد و درصه اسزانس زیزر

پهوهشها سلولی و مولکولی (زیستشناسی ایران).

سبا ) .(Cuminum cyminumعلزوم باغبزانی (علزوم و

.251-265 :)3(26

صنای کشاورز ).142-148 :)2(24 .

 .4پرویا و و نباتی آ ( )1383تزأثیر آبیزار و کزود بزر

 .11قاسمی م و هشخو م ( )1386اثر پلیمر ابرجاذب بر

رو کززارآیی آب و عملکززرد کیفززی و کمززی در ذرت

دور آبیار و رشه و نمو گیزا داود  .علزوم و فنزون

دانها  .پهوهش و سازنهگی.21-29 :63 .

باغبانی ایران.62-85 :)2(8 .

 .5پوریوسف م ،مظاهر د ،زائی زی م ر ،رحیمزی ا و

12. Arancon NQ, Edwards CA, Atiyeh R and
Metzger JD (2004) Effects of vermicomposts
produced from food waste on the growth and
yields of greenhouse peppers. Bioresource

توکلی ا ( )1389تأثیر تیمارها مختلف حاص هیزا
هززاک بززر برهززی ویهگززیهززا اگرومورفولوژی ز

و

موسززیالژ اسززفرز ) .(Plantago ovata Forskتولیززه

Technology. 93(2): 139-144.

گیاهان زراعی.193-213 :)2(3 .
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