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  چكيده
 Thymus daenensis( دنايي آويشن گونه .دنياست در رزشا با دارويي گياهان از و نعناع خانواده از چندساله گياهي آويشن،

Celak.( تاج سطح ،گياه ارتفاع بر آهن سولفات و آهن كالتميكرو اثر بررسي منظور به .دارد پراكنش ايران مناطق از بسياري در 
 طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايشي ها، برگ در Fe و N، P، K جذب ميزان و خشك ماده عملكرد ،تر ماده عملكرد پوشش،
 0i، 3i( آهن سولفات و )6n و 0n، 3n( آهن كالتميكرو هكتار در كيلوگرم 6 و 3 ،0 سطح سه با تكرار سه در تصادفي كامل هاي بلوك

 مراتع تحقيقات ايستگاه در 1391 زراعي سال در مرحله سه در )مترمربع در ليتر در گرم 6 و 3 محلول( پاشي محلول صورت به )6i و
 سطح در گياه ارتفاع صفات بر تنهايي به يك هر ها عامل ساده اثر كه داد نشان واريانس تجزيه از حاصل نتايج .شد انجام آبسرد همند

 متقابل اثر و )6n تيمار از هكتار در كيلوگرم 2613 و 5110 ترتيب به( خشك ماده عملكرد و تر ماده عملكرد ،)متر سانتي 63/28( 5%
 P جذب ميزان ،)0i6n تيمار از 10/1%( N جذب ميزان ،)0i6n تيمار از مربع متر سانتي 81/47( پوشش تاج سطح صفات بر ها عامل

 و )0i6n تيمار از برگ خشك وزن كيلوگرم بر گرم  89/15( K جذب ميزان ،)6i6n تيمار از برگ خشك وزن كيلوگرم بر گرم  14/1(
 از استفاده حاصل، نتايج به توجه با .بود دار معني %1 سطح در )6i6n تيمار از برگ خشك وزن كيلوگرم بر گرم  Fe )70/1 جذب ميزان

  .باشد مي مناسب آويشن عملكرد افزايش براي آهن ميكروكالت از هكتار در كيلوگرم 6
  
  .عملكرد ،آهن سولفات آهن، كالتميكرو ،).Thymus daenensis Celak( دنايي آويشن دارويي، گياهان :كليدي هاي واژه

  

  مقدمه
 ها بيماري از برخي درمان در دارويي گياهان از استفاده

 بسياري توجه شيميايي داروهاي به نسبت كمتر عوارض دليل به
 و اسانس ).1369 زرگري،( است كرده جلب خود به را افراد از

 عنوان به و دارويي گياهان تهيه براي غني منابع عنوان به عصاره
 و غذايي دارويي،هاي  وردهافر در اكسيدان آنتي و نگهدارنده
 و فرد رحيمي( هستند مطرح بهداشتي و آرايشي محصوالت
 نعناع خانواده از معطر گياهي آويشن ).1388 همكاران،

)Lamiacea( طب در متداول و ارزش با دارويي گياهان از و 
 و دنيا در آويشن گونه 215 شپراكن .دنياست جديد و سنتي

 گياه اين ).1388 اد،جمز( است شده گزارش ايران در گونه 18
 و ضداسپاسم غذا، كننده هضم نفخ،ضد عنوان به ينتس صورت به
 دارويي، غذايي، صنايع در تيمول، اصلي تركيب داشتن علت به

   آبي، هاي عصاره از .شود مي استفاده آرايشي و بهداشتي
 كرم شامپو، تهيه در نيز آويشن گليكولي پروپيلن و الكلي - آبي
 ضدقارچ، اثرات ).1379 اميدبيگي،( شود مي استفاده پماد و

 درمان براي آن درماني اثرات و گياه اين ضدباكتري و ضدانگل
 است شده ييدتأ برونشيت و رمكر خشك هاي سرفه آسم،

 گياه، اين درماني هاي قسمت .)1383 ،مجاب و آور نيك(
 آويشن گونه .است آن شده خشك هاي برگ و گلدار سرشاخه
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 كشور مختلف مناطق در )Thymus daenensis Celak( دنايي
 .)1388 زاد،جم ؛1381 نيا، اكبري و باباخانلو( دارد پراكنش
 از بيش تا كوهي آويشن گونه در %40 حدود از تيمول مقدار

 و آور نيك( است شده گزارش دنايي آويشن گونه در 70%
 Stahl-Biskup ؛1385 ،همكاران و جمشيدي ؛1383 ،مجاب

& Holthuijzen, 1995.( ولي ضروري عناصر از يكي آهن 
  همه بين در گياهان .است گياهان براي تحرك كم و مصرف كم

 گروه از بخشي آهن، .دارند آهن به را نياز بيشترين ها، ريزمغذي
 و ستاحيا و اكسيداسيون هاي آنزيم از بسياري كاتاليزوري

 نقش ).1386 ،زاده ابراهيم( است نياز مورد كلروفيل سنتز براي
 نظير ها آنزيم برخي فعاليت و نيتروژن تتثبي در عنصر اين

 مشخص خوبي به اكسيداز سيتوكروم و پراكسيداز كاتاالز،
 هاي فرم در آهن افزودن ).Blackrishman, 2000( است شده

 و )است شده حفاظت فرمي عنصر يك كالت فرم( غيركالت
 كالت عنصر يك جذب در مزاحمتي توانند نمي عناصر ساير
 معمولي فرم با مقايسه در عنصر يك كالت فرم .كنند ايجاد شده
جذب  ها خاك به گياه توسط تر سريع و تر راحت بسيار آن
 فراهم در زيادي تأثير آهكي هاي خاك در خصوص به ،شود مي

 هاي ميكروارگانيسم شتربي فعاليت و گياه براي آهن آوردن
 صورت به و شده هيدراته سرعت هب آزاد آهن زيرا ،ندارد خاك

 نيست استفاده قابل و كند مي رسوب آهن هيدروكسيدهاي
 بهترين آهن كالت هاي تركيب ).1384 همكاران، و بنائي(

 و ها خاك همه در آهن كلروز كردن برطرف براي حل راه
 شديدترين توانند مي و بوده قليايي هاي خاك خصوص به

 كودهاي از يكي .نمايند معالجه را گياهان اي تغذيه مشكالت
 براي كه است آهن %18 با دار آب آهن سولفات مصرفي، رايج

 .شود مي استفاده ها  برگ پريدگي رنگ و زردي كردن برطرف
 و باشد مي فردي به منحصر كمپلكس داراي آهن كودكالت نانو
 بازه در آب در محلول آهن %9 داراي كمپلكس نانو اين
3>pH>11 بررسي در ).1385 همكاران، و پرداختي( باشد مي 
 عملكرد اجزاي و عملكرد بر آهن پاشي محلول هاي زمان اثر

 نتايج ،ري شهر در ).Brassica napus L( كلزا پاييزه ارقام
 وزن بر رقم و پاشي محلول زمان متقابل اثر بجز داد نشان

 بر آزمايش عوامل متقابل و ساده اثر موارد ساير در هزاردانه،

 ).Pazoki et al., 2009( گرديد دار معني بررسي مورد صفات
Nenova )2006( كارايي و رشد بر آهن تأثير بررسي به 
 از آمده دستب نتايج .پرداخت نخودفرنگي گياه در II فتوسيستم

 سطح و وزن افزايش ،برگ سطح ،نسبي رشد كاهش شاهد،
 مشاهده )Yogeesha )2005 .دهد مي نشان را برگ مخصوص

 عملكرد بيشترين آهن، ليتر در گرم 4 و 2 هاي غلظت در نمود
 ساقه، طول افزايش در عملكرد افزايش اين  .آيد مي دستب

 اندازه خوشه، حجم خوشه، طول خوشه، تعداد ها، برگ تعداد
 و پايه تك وزن هزاردانه، وزن خوشه، در دانه تعداد ها، دانه

 با )1381( همكاران و هودجي .شد مشاهده هكتار در عملكرد
 در سورگوم عملكرد بر آهن سولفات و آهن هاي كالت اثر

 به آهن  كالت اثر كهكردند  مشاهده متفاوت pH با هايي خاك
 .بود دار معني سورگوم در آهن غلظت و عملكرد بر تنهايي
 و آهن سولفات اثر بررسي با )1387( باقرزاده و پور كيايي
 و هوايي اندام عملكرد بر پتاسيم و فسفر ،نيتروژن عناصر
 Pelargonium( معطر شمعداني گياه اسانس عملكرد

graveolens( تنهايي به آهن سولفات تيمار كهكردند  اعالم 
 عملكرد كاهش نتيجه در و هوايي اندام عملكرد كاهش باعث
 بر را آهن كود و آهن كالت كود اثر تحقيقي در .شد اسانس
 داد نشان حاصل نتايج .نمودند بررسي ريحان پروتئين ميزان

 بودند، آهن كالت كود تيمار معرض در كه رشد پارامترهاي
 ).1390 همكاران، و پرنده( داشتند افزايش شاهد به نسبت
 آويشن، مانند دارويي گياهان به كشور نياز به توجه با

 تحت گياه اين اسانس كيفي و يكم عملكرد ارزيابي
 مورد آهن سولفات و آهن كالت كودميكرو تيمارهاي
 آهن ميكروكالت كه است ذكر به الزم .گرفت قرار بررسي
 دانشگاه و اشتر مالك صنعتي دانشگاه از ديهييتأ داراي
 Patent( پتنت شماره داراي همچنين و استراليا ملبورن

number: 8288587( آمريكاست متحده اياالت از.  
  

  هاروش و مواد
 هاي بلوك طرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايشي

 آبسرد همند مراتع تحقيقات ايستگاه مزرعه در تصادفي كامل
 ارتفاع كه )كشور مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه به وابسته(
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 بارش ميانگين با دريا سطح از متر 1972 حدود آن متوسط
 است، گراد سانتي درجه 9/10 يدما متوسط و متر ميلي 2/334

 مخلوط در گلخانه در و تهيه مذكور مؤسسه ازبذرها  .شد انجام
 سال ماه آبان اواخر در پوسيده دامي كود و ماسه خاك، مساوي
 )ماه آذر اواخر( برگي 6 تا 4 مرحله در و شدند كاشته 1388

 روي و متر سانتي 50 رديف بين فواصل در اصلي زمين به

 زمان فرارسيدن تا و شدند منتقل متر سانتي 25 رديف
 هاي مراقبت و ماندند باقي اصلي زمين در آنها از برداري بهره
 در كه بود 3/7 آن pH و رسي لومي خاك بافت .شد انجام الزم

 انجام محل خاك شيميايي و فيزيكي خواص برخي 1 جدول
  .است آمده آزمايش

  

  خاك محل انجام آزمايش 1برخي خواص فيزيكي و شيميايي -1جدول 
Texture pH  EC  O.C T.N N P K Ca  Mg  Fe  Mn  Zn  Cu  

(dS/m) (%) (mg/kg) 
  60/2  68/0  9/9  4/7  -  - 726 16 19/8 072/0 70/0  92/0  3/7 رسيلومي
  شده گيري اندازه غذايي عناصر جذب قابل فرم ـ1
  

 .شد آغاز 1391 ماه فروردين اواخر از كودها پاشي محلول
 )n( آهن كالتميكرو هكتار در كيلوگرم 6 و 3 ،0 ،ها عامل سطوح

 در )مترمربع در ليتر در گرم 6 و 3 هاي محلول( )i( آهن سولفات و
 به بار سه ها برگ سطح بر هاكود پاشي محلول .بود تكرار سه

 كارتن يك از باد اثر حذف براي .شد انجام روز 15 هر فاصله
 از جلوگيري براي و شد استفاده ها بوته اطراف در مقوايي
 خاك سطح ،پاشي محلول هنگام به خاك سطح بر پاشي محلول
براي  ضمن در ،شد پوشانده پالستيكي روكش با ها بوته اطراف

 بر آن تخريبي اثر و آفتاب نور از ناشي سوختگي از جلوگيري
 اواخر در .انجام گرديد آفتاب غروب هنگام به پاشي محلول آهن،
 كهانجام شد  برداشت )گلدهي %50 مرحله( 1391 سال ماه خرداد
 .شد گيري اندازه پوشش تاج سطح و ها بوته ارتفاع آن، با همزمان

 بوته هر در پوشش تاج بزرگ و كوچك قطر اندازه به توجه با
 و r و   .گرديد محاسبه بوته يك تاج سطح

S πr2 آن در كه d 1 تاج، قطر متوسطd 2 وd قطر ترتيب به 
 پوشش تاج سطح S و تاج شعاع r پوشش، تاج بزرگ و كوچك

 ).1390 ،يزدي خشنود و اسعدي( باشد مي نظر مورد گياه بوته يك
 ديجيتالي ترازوي با ها بوته تر وزن نيز برداشت از پس بالفاصله
 جدا خشك وزن محاسبه براي كرت هر از هايي بوته و گيري اندازه
 آون گراد سانتي درجه 75 دماي در گرفتن قرار از پس كه گرديد

توجه با  .)Palada et al., 1994( شدند توزين ساعت 72 مدت به

دهد و از  به اينكه برگ آويشن قسمت بيشتر محصول را تشكيل مي
، ميزان جذب عناصر در انجام شدپاشي روي برگ  طرفي محلول
گيري و بر حسب گرم بر كيلوگرم برگ خشك گزارش  برگ اندازه

 گيري اندازه براي ها ساقه اول رديف هاي برگبراي اين منظور، . شد
 از پس و برداشت شده جذب Fe و N، P، K عناصر ميزان

 منظور به .شدند آسياب كردن خشك و مقطر آب با شستشو
 شده آسياب پودر از گرم يك آهن، و پتاسيم فسفر، ميزان سنجش
 درجه 550 دماي در ساعت 7 مدت به نظر مورد برگي
 آب ليتر ميلي 3 تا 2 آن از پس .گرفت قرار كوره داخل ،گراد سانتي
 هاآن به ليتر ميلي 5 ميزان به موالر 2 اسيد كلريدريك سپس مقطر،
 درجه 70 دماي در ساعت يك مدت به ها محلول اين .شد اضافه
 50 به آنها حجم شدن خنك از پس و گرفتند قرار گراد سانتي
 فسفر محتواي نهايت در ).Karla, 1998( شد رسانده ليتر ميلي
 با پتاسيم و اتمي جذب دستگاه با آهن ،فتومتر فليم دستگاه با

 گيري اندازه منظور به .شدند گيري اندازه اسپكتروفتومتر دستگاه
 سولفوريك مخلوط روش به تر هضم ،برگ نيتروژن محتواي
 با تمجاور در نمونه .شد انجام اسيد يكسالسيل و اسيد
 بيشترين و دهد مي دست از را خود آب قوي اسيد ريكوسولف

 عمل .شود مي اكسيده باال نسبتاً حرارت در آلي مواد قسمت
 اضافه .شود مي كامل باال حرارت در اكسيژنه آب وجود با هضم
   در .است نيترات احياي عمل انجام براي اسيد سالسيليك كردن
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   ليتري ميلي 250 ارلن داخل مقطر آب ليتر ميلي 18 روش اين
   به %)96( غليظ اسيد سولفوريك ليتر ميلي 100 مقدار و ريخته
 محلول به اسيد سالسيليك گرم 6 .شد افزوده آن به آرامي
 برگ نمونه از گرم 3/0 سپس ،شد زده هم و كرده اضافه
 آن به و ريخته ليتري ميلي 50 هضم بالن داخل را شده آسياب

 شب يك براي نمونه .شد اضافه ها اسيد مخلوط ليتر ميلي 5/2
 درجه 180 دماي در بعد روز و گرديد رها خود حال به

 5/0 حدود سپس .گرفت قرار ساعت يك مدت به گراد سانتي
 دقيقه 7 مدت بهدوباره  و افزوده آنها به اكسيژنه آب ليتر ميلي
 خنك از پس .گرفتند قرار گراد سانتي درجه 350 دماي در

 و شد اضافه آنها به اكسيژنه آب ليتر ميلي 5/0 ها، نمونه شدن
 ها نمونه .يافت ادامه شوند، سفيد ها نمونه كه جايي تا عمل اين 

 آب با و منتقل ليتري ميلي 50 هاي بالن به شدن خنك از پس
 نيتروژن محتواي .)Jones, 1991( شدند رسانده حجم به مقطر
 هاي داده .گرفت قرار گيري اندازه مورد كجلدال دستگاه وسيله به

 افزار نرم وسيله به بودنشان نرمال از اطمينان از پس آمده بدست
SAS و MSTAT-C ميانگين مقايسه .گرفتند قرار آناليز مورد 

  .شد انجام %5 سطح در دانكن اي دامنه چند آزمون روش به
  
  نتايج

 سولفات هاي عامل ساده اثر كه داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 پوشش، تاج سطح گياه، ارتفاع صفات بر آهن ميكروكالت و آهن

 نيتروژن، جذب ميزان خشك، ماده عملكرد تر، ماده عملكرد
 مشاهده همچنين ).2 جدول( بود دار معني آهن و پتاسيم فسفر،
 تاج سطح بر آهن ميكروكالت و آهن سولفات متقابل اثر كه گرديد

 %1 سطح در آهن و پتاسيم فسفر، نيتروژن، جذب ميزان پوشش،
  ).2 جدول( داشت دار معني اثر

 ارتفاع آهن، ميكروكالت غلظت افزايش با ،3 جدول براساس
 و 6/25 به شاهد در متر سانتي 8/20 از و يافت افزايش نيز گياه

 6 و 3 آهن ميكروكالت هاي عامل در ترتيب به متر سانتي 6/28
 با كه شود مي مشاهده 3 جدول در .رسيد هكتار در كيلوگرم

 8/20 از و يافت كاهش گياه ارتفاع آهن، سولفات غلظت افزايش
 در ترتيب به متر سانتي 4/17 و 7/19 به شاهد در متر سانتي
 مورد در .رسيد هكتار در كيلوگرم 6 و 3 آهن سولفات هاي عامل
 3 جدول در نيز خشك ماده عملكرد و تر ماده عملكرد صفات
 عملكرد آهن ميكروكالت غلظت افزايش با كه شود مي مشاهده

 و 33/3363 از ترتيب به و يافت افزايش خشك ماده و تر ماده
 و 5110 به ترتيب به شاهد در هكتار در كيلوگرم 66/1417

 در كيلوگرم 6 آهن ميكروكالت عامل در هكتار در كيلوگرم 2613
 آهن سولفات كه شود مي مشاهده همچنين .يافت افزايش هكتار
 33/639 و 1690 به ترتيب به را خشك ماده و تر ماده كردلعم

 هكتار در كيلوگرم 6 آهن سولفات عامل در هكتار در كيلوگرم
 6i0n عامل كه شد مشاهده پوشش تاج سطح مورد در .داد كاهش
 81/47( بيشترين 0i6n عامل و )مترمربع سانتي 86/32( كمترين
همچنين  .)4 جدول( دارند را پوشش تاج سطح )مترمربع سانتي
 پوشش تاج سطح ،آهن سولفات غلظت افزايش اب كه شد مشاهده
 با ترتيب به 0i6n و 6i0n يها عامل نيتروژن، مورد در .يافت كاهش

 ها برگ در نيتروژن جذب ميزان بيشترين و ترينكم %1/1 و 7/0%
 سولفات غلظت افزايش با كه شد  مشاهده .)4 جدول( داشتند را

 مورد در .يافت كاهش ها برگ در نيتروژن جذب ميزان آهن،
 10/1 ،14/1 با ترتيب به 3i0n و 6i6n، 3i6n هاي عامل فسفر جذب

 جذب ميزان بيشترين ،برگ خشك وزن كيلوگرم بر گرم  10/1 و
 جذب ميزان ترينكم داراي 0i6n عامل .داشتند را ها برگ در فسفر
 .بود ها برگ در )برگ خشك وزن كيلوگرم بر گرم  80/0( فسفر
 هاي عامل كه شد مشاهده ها برگ در پتاسيم جذب ميزان مورد در

0i6n، 0i3n 3 وi0n بر گرم  54/15 و 76/15 ،89/15 با ترتيب به 
 0i0n، 6i0n، 3i3n هاي عامل و بيشترين برگ خشك وزن كيلوگرم

 كيلوگرم بر گرم  01/14 و 52/12 ،48/12 ،12 با ترتيب به 6i6n و
 را ها برگ در پتاسيم جذب ميزان كمترين برگ خشك وزن

 هاي عامل كه شد مشاهده نيز آهن جذب ميزان مورد در .داشتند
6i6n، 0i6n 0 وi3n بر گرم  69/1 و 69/1 ،70/1 با ترتيب به 

 گرم  45/1 با )0i0n( شاهد و بيشترين برگ خشك وزن كيلوگرم
  .داشتند را آهن جذب ميزان كمترين برگ خشك وزن كيلوگرم بر



 ...اثر ميكروكالت آهن و سولفات                                                                                                                                                                                                                                                                        378

 هاي گياه آويشن دنايي در برگ Feو  N ،P ،Kتجزيه واريانس صفات ارتفاع بوته، سطح تاج پوشش، عملكرد ماده تر و خشك و جذب عناصر  -2 جدول

  درجه  تغيير بعامن
  آزادي

 )MS(مربعاتميانگين

  سطح  ارتفاع
 پوششتاج

  عملكرد
 ترماده

  عملكرد
  آهن  پتاسيم  فسفر  نيتروژن خشكماده

 ns67/5 *84/2 ns 59/179492 ns59/995 *0005/0 ns 00004/0  ns88/0 ns 0001/0 2 بلوك

  N( 2 *50/57 **53/157 ** 04/6958937 **48/2879042 **232/0 ** 0066/0  *14/2 ** 0829/0(آهنميكروكالت
 I( 2 **92/131 **55/51 ** 81/4656414 **14/1397729 **019/0 ** 0369/0  *93/2 ns 0010/0(آهن سولفات

 I×N 4 ns09/15 **72/3 ns 81/482014 ns42/84848 **0009/0 ** 0420/0  **44/11 ** 0055/0متقابل اثر

  0003/0 62/0  0006/0 0001/0 75/31028 09/221855 61/0 88/15 16 خطا
C.V)(%  30/18 92/1 67/12 10/10 20/1 42/2  68/5 12/1  

ns، * باشند مي %1 و %5 احتمال سطح در دار معني تفاوت و دار معني تفاوت عدم بيانگر ترتيب به :** و.  
  

  درصد 5اي دانكن در سطح  هاي ساده بر ارتفاع گياه، عملكرد ماده تر و خشك آويشن دنايي براساس آزمون چند دامنه مقايسه ميانگين اثر عامل -3جدول 
  )kg/ha(خشك ماده عملكرد )kg/ha(ترمادهعملكرد )cm(گياهارتفاع

  ميانگين مقايسه عامل  ميانگين مقايسه عامل ميانگينمقايسه عامل ميانگينمقايسه عامل ميانگينمقايسه عامل ميانگينمقايسه  عامل
c  c86/20 c a86/20 c a 33/3363 c b33/3363 C a 66/1417  c c 66/1417  
3i  b60/25 3n b73/19 3i b 66/3076 3n a33/5013 3i b 33/1194  3n b 00/1516  
6i  a63/28 6n c43/17 6i c 00/1690 6n a00/5110 6i c 33/693  6n a 00/2613  

  .باشند دار مي هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون، فاقد اختالف آماري معني ميانگين
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  مقايسه ميانگين اثر متقابل عامل ميكروكالت آهن و سولفات آهن بر صفات سطح تاج پوشش  -4جدول 
  هاي گياه آويشن دنايي در برگ Feو  N ،P ،Kو ميزان جذب عناصر 

  عامل
  بررسيموردصفات

  تاج سطح
 )2cm( پوشش

  نيتروژن
(%) 

  فسفر
)1-g.kg(  

  پتاسيم
)1-g.kg( 

  آهن
)1-g.kg(  

0i0n f 68/37 g78/0 b05/1  c 00/12  g 45/1  
3i0n f 36/37 h71/0 a10/1  a 54/15  e 56/1  
6i0n g 86/32 h70/0 b01/1  c 48/12  f 53/1  
0i3n c 41/42 d92/0 b02/1  a 76/15  abc 69/1  
3i3n d 85/40 e88/0 b02/1  c 52/12  cd 66/1  
6i3n e 43/39 f84/0 c96/0  b 97/13  bcd 67/1  
0i6n a 81/47 a10/1 d80/0  a 89/15  abc 69/1  
3i6n b 89/43 b06/1 a10/1  c 88/12  d 65/1  
6i6n c 26/42 c99/0 a14/1 b 01/14  a 70/1  

  .باشند دار مي هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون، فاقد اختالف آماري معني ميانگين
  
  بحث

مصـرف نـانو   ) 2010(و همكاران  Pandeyدر آزمايش 
ذرات آهن از طريق افزايش سطح ايندول اسـتيك اسـيد در   
ريشه نخود موجب افزايش رشد طولي اين گياه گرديـد كـه   

دليل سطح مخصوص نانو ذرات آهن و قابليت جـذب   اين به
 تحقيقـات نشـان داده  همچنين . و تحرك بيشتر در گياه است
دليل حالليت بيشـتر در آب و   بهكه نانو ذرات سولفات آهن 
تر نسبت به سـولفات آهـن   كوچكدارا بودن سطح مخصوص 

جـذب بيشـتر در   معمولي، بر سطح گياه رسوب نكرده و بـا  
هــا باعــث افــزايش ارتفــاع  گيــاه و فعــال كــردن هورمــون

افـزايش  ). Torabian and Zahedi, 2013(آفتابگردان شـد  
هـاي   هـا علـت   يعملكرد ماده خشك با استفاده از ريزمغـذ 

تـوان بـه    جملـه مـي   تواند داشته باشد كـه از آن  مختلفي مي
افـزايش  و افزايش بيوسنتز اكسين در حضـور آهـن و روي   

ــروات     ــفوانول پي ــت فس ــزايش غلظ ــل، اف ــت كلروفي غلظ
فسفات كربوكسيالز، كاهش تجمـع   كربوكسيالز و ريبولوز بي

ن هاي گياهي و افزايش كارايي جذب نيتـروژ  سديم در بافت

شـرفي و  (و فسفر در حضور عناصر آهن و روي اشاره كرد 
ــاران،  ــان ). 1380همك ــاده خشــك نش ــزايش م ــده  اف دهن

تأثيرگذاري قابل توجه عناصـر ريزمغـذي در انتقـال بيشـتر     
 Von Wiren(هاي گياه اسـت   مواد فتوسنتزي به سمت اندام

et al., 1996 .(تواند با فعال  مصرف كودهاي حاوي آهن مي
هـاي متـابوليكي باعـث     هـاي آنزيمـي فعاليـت    سيستمكردن 

افزايش توليد انـرژي، سـنتز پـروتئين و قنـدها و در نتيجـه      
افـزايش   صـورت  بـه  نهايتكه در  ،توسعه سطوح برگي شده

از داليـل ديگـر افـزايش    . گـردد  ماده خشك مالحظـه مـي  
عنـوان   توان به نقش عنصر آهـن بـه   عملكرد ماده خشك مي

هـاي   هـاي مسـير بيوسـنتز هورمـون     مگروه پروستتيك آنزي
اي در تسـهيم و انتقـال اسـيميالت در     گياهي كه نقش عمـده 

 ؛1388يارنيا و همكـاران،  ( كردساختار گياهي دارند، اشاره 
Reuter et al., 1988 .(ر بـا  عناصر ريزمغذي مانند آهن و ب

افزايش ميزان كلروفيل و در نتيجـه افـزايش فتوسـنتز گيـاه     
ر اندام هوايي گياه و توسـعه سـطح و قطـر    موجب رشد بيشت

گـاهي  ). Rahmani et al., 2013(شـوند   تاج پوشـش مـي  
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غلظت برخي عناصر در خاك، با غلظت عناصر موجـود در  
بـر   گياه همبستگي ندارند و اين بدين سبب است كـه عـالوه  

غلظت عناصر در خاك، سن گياه و قابليت دسترسي عناصـر  
از آنجا كـه  . باشند ياه مؤثر ميديگر نيز بر غلظت عنصر در گ

يابد كه در  غلظت يك عنصر ويژه در گياه زماني افزايش مي
خاك نيز افزايش پيدا كرده باشد، برخي پژوهشگران بر ايـن  

داري بين  عناصر رابطه مثبت معني بيشترباور هستند كه براي 
استفاده آنها در غلظت عناصر در بافت گياهي و غلظت قابل 

بنابراين با توجه به نقـش  ). Karla, 1998(رد خاك وجود دا
رسد كـوددهي   نظر مي اساسي آهن در ساختمان كلروفيل، به

آهن سبب شده تا فتوسـنتز بهتـر انجـام شـده و در پـي آن      
است كه اين موضوع با  جذب اين عناصر شدهموجب افزايش 

ــه ــر   يافتــ ــان ديگــ ــاي محققــ  & Mirzapour(هــ

Khoshgoftarmanesh, 2008 ؛Kochian, 2000، 
Marschner, 1995 (  كه نشان دادند كوددهي كالت آهن بـا
افزايش رشد گياه و جذب ساير عناصـر   بهبود فتوسنتز سبب

قدسـي و  . خـواني دارد  مصـرف شـد، هـم    ويژه عناصر كـم  به
نيز با بررسي اثر نانواكسيد آهن بر ميـزان  ) 1391(همكاران 

ـ    ه نانواكسـيد  جذب عناصر در آفتابگردان گـزارش كردنـد ك
آهن با افزايش محتواي كلروفيل برگ و تأثير بر مسـيرهاي  
متابوليكي و هورموني و به دنبال آن افزايش فتوسنتز، جذب 

از . ساير عناصر مانند نيتروژن، فسفر و پتاسيم را افزايش داد
تـوان بـه    علل كاهش صفات توسط عامل سولفات آهن مـي 

د كـه بـر سـطح    تر ذرات آن اشاره نموبزرگسطح مخصوص 
 ،گياه رسوب كرده و از جذب آن توسط گيـاه كاسـته اسـت   

همچنين باقي ماندن اين رسوب بر سطح گياه در برابـر نـور   
تواند منجـر بـه سـوختگي و در نتيجـه كـاهش       خورشيد مي

  .محصول در گياه شود
  
  سگزاريسپا

 يانآقا و فاضلي دكتر خانم زحمات از وسيله بدين
 بختياري مهندس و طبائي دكتر ،لباسچي دكتر عليها، مهندس

 سپاسگزاري ،نمودند ياري پژوهش اين اجراي در را ام كه
  .مينماي مي

  مورد استفاده منابع
 خانه انتشارات ).ترجمه( گياهي فيزيولوژي .1386 ،.ح زاده، ابراهيم -

  .صفحه 804 ،تهران ،ايران شناسي زيست
 خصوصيات بررسي .1390 ،.ا يزدي، خشنود و .م.ع اسعدي، -

 مراتع در .Dracocephalum kotschyi Boiss گونه شناختي بوم
  .22- 18 :90 آبخيزداري، هاي پژوهش .بجنورد شهرستان

 .)3 جلد( دارويي گياهان فرآوري و توليد .1379 ،.ر اميدبيگي، -
  .هصفح 397، مشهد، رضوي قدس آستان نتشاراتا

 گياهان شناسايي و آوري جمع .1381 ،.ا نيا، اكبري و .پ باباخانلو، -
 :16 ،ايران معطر و دارويي گياهان تحقيقات .قزوين استان دارويي

41-1.  
 .1384 ،.ج.م ملكوتي، و .م.ا بايبوردي، ،.ح مؤمني، ،.م بنائي، -

 .مصرف و مديريت براي جديد راهكارهاي ايران؛ هاي خاك
  .صفحه 263 ،تهران ،سنا انتشارات

 .1385 ،.م آشتياني، و .ح آبادي، حكم ،.ر نظران، ،.ع پرداختي، - 
 كالت جديد كود اثر و هوا آلودگي كاهش در سبز فضاي نقش
   .هوا تلطيف و گياهان كارايي افزايش در خضراء آهن
 ،تهران دانشگاه زيست، محيط مهندسي تخصصي همايش اولين

  .1- 2 :ماه اسفند 1 تا بهمن 30
 و آهن كود نانو تأثير مقايسه .1390 ،.م ميرزا و .م پيوندي، ،.ه پرنده، -

 مباحث ملي همايش اولين .ريحان گياه پروتئين ميزان بر آهن كود
 :آبان 11 ،ساوه واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،كشاورزي در نوين
94-83.  

 مؤسسه انتشارات .ايران هاي مرزه و ها آويشن .1388 ،.ز جمزاد، -
  .صفحه 171 ،كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات

 تأثير .1385 ،.م عابدي، و .ه آذرنيوند، ،.م زاده، امين ،.ا جمشيدي، -
 موردي مطالعه كوهي؛ آويشن گياه اسانس كيفيت و يتكم بر ارتفاع
 ):18(5 ،دارويي گياهان .تار درياچه حوضه زير دماوند، منطقه

22-17.  
 حاجي ،.ح.م ،هدايتي ،.ش شعيبي، ،.ر.س پاكزاد، ،.ن فرد، رحيمي -

 پيرعلي و. آ ،جوادي ،.ل ،مهرافشان ،.و ،نيا مطهري ،.ه ،پور مهدي
 و باغي آويشن اسانس و عصاره اثرات بررسي .1388، .م ،همداني
 Vera و Hep2، Hele هاي سلول روي بر ميخك و شيرازي آويشن

 ):30(9 ،ييدارو اهانيگ .MMT روش با سلولي كشت محيط در
156-152.  

 انتشارات مؤسسه ).چهارم جلد( دارويي گياهان .1369 ،.ع زرگري، -
  .صفحه 923 تهران، دانشگاه چاپ و

 .1380 ،.ا .ع پورميرزا، و .م مجيدي، ،.م بخش، تاج ،.س شرفي، -
 دو عملكرد اجزاي و عملكرد بر روي و آهن كودهاي اثر بررسي
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 14-17، ايران خاك علوم كنگره هفتمين .اروميه در ذرت رقم
  .424 :شهريور

 تأثير .1391 ،.ه.م ميرزاپور، و .ه امامي، ،.ع آستارايي، ،.ع قدسي، -
 بر گوگردي گرانوله شهري زباله كمپوست و آهن اكسيد نانو

 .سديمي شور خاك در آفتابگردان گياه عملكرد اجزاي و عملكرد
  .111-118 ):3(9 ،محيطي علوم

 دار اسانس گياه عملكرد افزايش .1387 ،.ك باقرزاده، و .ع پور، كيايي -
 عناصر ثيرأت تحت )Pelargonium graveolens( طرمع شمعداني
 مركز پژوهشي، طرح گزارش .آهن و پتاسيم فسفر، ،  نيتروژن
  .اصفهان استان طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات

 اجزاي بررسي .1383 ،.آبادي، ر و دولت. ف مجاب، ،.ب آور، نيك -
 گياهان .دنايي آويشن دار گل هاي سرشاخه اسانس دهنده تشكيل
  .45-50 ):13(4 ،دارويي

 هاي كالت اثر .1381 ،.ح اميني، و ،.ش رسوليها، حاج ،.م هودجي، -
 pH با هايي خاك در سورگوم عملكرد بر آهن سولفات و آهن

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،پژوهشي طرح گزارش .متفاوت
  .خوراسگان

 ،.ن نوبري، و .و احمدزاده، ،.ف رضايي، ،.ا زاده، فرج ،.م يارنيا، -
 رقم چند توليد بر ريزمغذي عناصر كاربرد روش تأثير .1388
 اسالمي آزاد دانشگاه كشاورزي علوم .رسول مونوژرم قند چغندر
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Abstract 
    Thyme, a perennial species from Lamiaceae family, is a valuable medicinal plant in the 
world. Thymus daenensis Celak. is distributed in many parts of Iran. In order to investigate the 
effect of micro-chelate iron and iron sulfate on stem length, crown cover, biomass yield, dry 
matter yield, and absorption rate of N, P, K, and Fe in leaves, a factorial experiment in a 
randomized complete block design with three replicates was conducted. The study was 
performed in Homand Rangeland Research station in 2012. Three levels of micro-chelate iron 
(0, 3, and 6 kgha-1) and iron sulfate (3 and 6 kg in 1000 liters of water per square meter) at three 
stages. Results of analysis variance showed that the effect of different amounts of fertilizers on 
stem length (p≤0.05), biomass yield and dry matter yield (p≤0.01) were significant (28.63 cm, 
5110 and 2613kg.h-1). The interaction of two above fertilizers on crown cover (47.81 cm2), 
absorption rate of N, P, K, Fe in leaves were significant (p≤0.01). The highest absorption rate of 
N was P, K and Fe were 1.1%, 1.14, 15.9, and 1.70 g.kg-1, respectively. Therefore, nano iron 
chelate at 6kg.ha-1 could be recommended. 
 
Keywords: Medicinal plants, Thymus daenensis Celak., nano iron chelated fertilizer, iron 
sulfate, yield. 


