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چکیده
با استفاده از )جنگلها و مراتع کشورتحقیقات سسه ؤم(کرج -تحقیقاتی البرزمجتمعدر 1391-92این آزمایش در سال

بار 1(شاهد)، (صفرسطح 6کالت آهن در نانو . تیمارها شامل کود شدمحمدي اجرا بر روي گلهاي کامل تصادفی با سه تکرار بلوك
گرم بر بوته در 8گرم بر بوته)، مصرف 12پاشی (بار محلول3گرم بر بوته)، 8پاشی (بار محلول2ته)، گرم بر بو4پاشی (محلول
دهی، نوبت دوم و سوم هاي نوبت اول همزمان با غنچهپاشیبار) بودند. محلول1گرم بر بوته در خاك (12بار) و مصرف 1خاك (

ساعت با 3ها به مدت دهی و همراه با آبیاري بود. نمونهك نیز همزمان با غنچهروز بعد انجام شد. مصرف در خا20و 10ترتیببه
گیري اسانس مرحله اول اسانسدهنده تشکیلهاي گیري شدند. درصد و نوع ترکیبدستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب اسانس

شناسایی گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي اعمال شده تعیین و GC/MSو GC) با استفاده از تازههاي (اسانس گل
گل تازه در تتراکوزانو کوزانتري، دوکوزان، کوزانهنی، ایکوزان،هگزادکانول، نونادکان، سیترونلولبر درصد اسانس گل، درصد 

پاشی با بار محلول3در تیمار تازهه درصد اسانس گل دار داشت. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد کاثر معنی%1سطح احتمال 
سیترونلول. ترکیب %) و سایر تیمارها بود051/0بر بوته (گرم12%) و مصرف 061/0پاشی (بار محلول1از % بیشتر 071/0میانگین 

ن مقدار بود. همچنین مشاهده شد % کمتری36/0بیشترین و در تیمار شاهد با میانگین %17/6پاشی با میانگین ر محلولبا1در تیمار 
ها نشان بدست آمد. نتایج همبستگی درصد اسانس%77/33با میانگین کوزانهنیگرم کالت آهن در خاك، بیشترین 12با مصرف که 

دار وجود داشت. داد که بین درصد اسانس گل تازه با ماندگاري اسانس در یخچال و نیز گل خشک شده در سایه رابطه مثبت معنی
با استفاده از هکدار داشت. نتایج نشان داد) همبستگی منفی معنیr=-82/0*(هگزادکانولهمچنین مشاهده شد که سیترونلول با 

و تا حدودي نسبت به تولید محمدي تغییراتی بوجود آوردهاي اسانس گلتوان در درصد اسانس و نوع ترکیبروش مصرف کودها می
.کردگل با اهداف خاص اقدام 

.کالت آهننانو پاشی، ، محلولسیترونلول، هگزادکانول، نونادکانکلیدي:هايهواژ
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مقدمه
Rosaمحمدي با نام علمی گل damascena Mill. یکی از

هاي ارزشمند گیاهیست. سابقه کشت آن در بسیاري از گونه
کشورها ازجمله ایران، آمریکا، انگلستان، بلغارستان، ترکیه، 

صورت خودرو در است. این گیاه بهژاپن و هند گزارش شده
Babaeiبسیاري از نقاط جهان پراکنش دارد ( et al., ؛ 2007

Babaei et al., ). خاستگاه و رویشگاه آغازین گیاه 2008
,Chevallierباشد (محمدي، ایران و خاورمیانه میگل 1996 .(
صورت خودرو و وحشی در سوریه، محمدي هنوز هم بهگل

(طبایی عقدائی و همکاران، کندرشد میمراکش و استرالیا 
ها بوده، و ترین اسانسمحمدي از باارزش). اسانس گل1384

تولید عطر و ادکلن موارد مصرف فراوانی داشته و در صنایع
).1386هاي جهان است (بابایی، ترین اسانسیکی از گران

هاي آرایشی (انواع کرم- هاي بهداشتیوردهآهمچنین در فر
کن و ها، شامپو، شیر پاكها و صابونآرایشی، لوسیون

جات، هاي زیبایی)، در صنایع غذایی (انواع شیرینیحمام
کردنها، پودینگ و ژله)، صنایع داروسازي و معطر دنینوشی
؛ نیکبخت و کافی، 1387(احمدي و همکاران، ارددکاربرد فضا 

عنوان یک مسکن مالیم ). در عطردرمانی به1389
گیرد (کافی و ضدافسردگی و ضدالتهاب مورد استفاده قرار می

دهنده اسانس را ). مهمترین اجزاء تشکیل1381ریاضی، 
، اوژنول، سیترال، نرول و فارنزول کوزانتري، ونلولسیتر

Ardoganدهد (تشکیل می et al., ). در بررسی 2002
محمدي کشت شده در کاشان، بیش از هاي اسانس گلترکیب

ترکیب اصلی 18ترکیب ماکرو و میکرو وجود داشت که 95
از حجم اسانس را به خود اختصاص دادند %95بیش از 

)Loghmani-Khouzani et al., ). طبق گزارش 2007
Sefidkon) محمدي، ) اگرچه اسانس گل2007و همکاران

باشد، ترکیب مختلف می10اي از بیش از مخلوط پیچیده
آید، فنیل اتیل هاي گل بدست میترکیب بیشتري که از شکوفه
هاي هاي اصلی آن شامل الکلالکل بوده و دیگر ترکیب

مقدار و ترکیب همچنین .باشدنرول می، سیترونلول و کوزانتري
محمدي تحت تأثیر تاریخ برداشت گل و زمان اسانس گل

,Baydar & Baydarگیرد (گیري قرار میاسانس ). میزان 2005

هاي مرکزي به سمت ترتیب از گلبرگاسانس بهکوزانتري
هاي ترتیب از گلبرگبهسیترونلولهاي بیرونی و میزان گلبرگ

یابد (احمدي و هاي مرکزي افزایش میسمت گلبرگبیرونی به 
عنصر آهن براي ساخت کلروفیل ).1387همکاران، 
در تثبیت نیتروژن، فتوسنتز و انتقال الکترون نقش وضروریست

,Bennetدارد ( ). این عنصر براي ساخت پروتئین مورد 1993
ی ئنیاز است و یک جزء از هموپروتئین است. همچنین آهن جز

عنوان بخشی از سیتوکروم و هاست که بهادي از آنزیماز تعد
کند هاي آنزیمی تنفس انجام وظیفه میهموگلوبین در سیستم

)Bennet, هایی که با کمبود آهن روبرو هستند). خاك1993
,Fageriaد (هستن6از باالترpHداراي ) و اغلب بافت 1990

ا بافت ریز هایی بشنی دارند، هرچند کمبود این عنصر در خاك
,Brownنیز دیده شده است ( هاي خاكبیشتر). در 1961

& Lucenaآهکی کمبود آهن یک مشکل بالقوه است (

Chaney, توانند در کمبود آهن در ). عواملی که می2007
گیاهان دخیل باشند شامل کمبود آهن در خاك، مصرف زیاد 
فسفر و آهک، مقدار زیاد فلزات سنگین مثل روي، مس و 

صورت هنگنز، درجه حرارت کم یا زیاد، مقدار زیاد نیتروژن بم
آلودگی هاي کاتیونی نامتوازن ونیترات، تهویه ضعیف، نسبت

,Fageriaباشد (ریشه به نماتدها می ). تحقیقات اخیر 1990
خصوص از عناصر غذایی بهیدهند که مقدار اندکنشان می

پاشی به گیاهان داده محلولاز طریقآهن، روي و منگنز که 
گردند دار عملکرد گیاهان میشوند، موجب افزایش معنیمی

)Sarkar et al., پاشی وقتی مورد توجه قرار ). محلول2007
پذیر گیرد که رفع کمبود عناصر غذایی از راه ریشه امکانمی

نباشد. بنابراین در شرایط مزرعه که فاکتورهاي مختلف مؤثر در 
تواند پاشی میر غذایی بسیار متغیر هستند، محلولجذب عناص

باشدبا اهمیت سریع براي رفع کمبود وعنوان یک روشبه
)Cakmak, عنوان یک روش پاشی بهبنابراین محلول). 2008

باشد و با کاربرد انگیز تغذیه گیاهان میبرنسبتاً جدید و بحث
طور ه بهکشودانجام میهاي گیاه کودهاي مایع بر روي برگ

شود هاي گیاه میها و انداممستقیم جذب بافت
)Lanauskas et al., تأثیر روي بر رشد، طی بررسی. )2006

گلی مالحظه شد که گلدهی و غلظت مواد شیمیایی گیاه مریم



کمیت ...بر هننانو کالت آتأثیر 140

داري بر صفات گرم بر لیتر روي تأثیر معنیمیلی100مصرف 
ارتفاع بوته، مربوط به گلدهی شامل تعداد گل، وزن تازه گل،

,Nahed & Balba(هاي فرعی داشتها و ساقهتعداد برگ

هاي متفاوت از محلول پاشی نعناع با غلظت). محلول2007
دار ام) اثر معنیپیپی5/3و 3، 5/2، 2، 5/1، 1کلرید روي (

هاي فرعی، تعداد برگ و درصد بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه
Akhtarاسانس داشت ( et al., پاشی با ). تیمار محلول2009

تر دار وزنروي) باعث افزایش معنیومصرف (آهنعناصر کم
و خشک، سطح برگ گیاه، درصد اسانس بوته و برگ گیاه 

Zehtab-Salmasiدارویی نعناع فلفلی شد ( et al., 2008 .(
پاشی نعناع )، محلول2008و همکاران (Heidariطبق نتایج 

فلفلی با عناصر ریزمغذي بیشترین عملکرد خشک و عملکرد 
پاشی گشنیز با روي . محلولکرداسانس را در واحد سطح تولید 

و آهن در مراحل رشد رویشی، گلدهی و تشکیل میوه سبب 
تر، دار ارتفاع بوته، تعداد انشعابات ساقه، وزنافزایش معنی

& Said-Al Ahl(شدرد دانه درصد اسانس گیاه و عملک

Omer, گرم سولفات روي در کیلوگرم میلی50). مصرف 2009
خاك موجب افزایش ارتفاع بوته، عملکرد خشک بوته و 

هاي هوایی بابونه آلمانی شد غلظت روي در اندامو کاپیتول، 
)Grejtovsky et al., ). مصرف آهن، روي، بر و منیزیم 2006

ار تعداد چتر در بوته گشنیز شد و تعداد دمنجر به افزایش معنی
چتر در بوته بیشترین همبستگی را با عملکرد بذر داشت. 

بر این، مصرف عنصر روي بر افزایش عملکرد بذر، وزن عالوه
هاي فرعی خشک شاخه و برگ، ارتفاع بوته و تعداد شاخه

). 1388دار بود (رحیمی و همکاران، نسبت به شاهد معنی
همچنینوگلاسانسماندگاريدورهزایشافمنظوربه
هايترکیببرآهنکالتکودنانوباتغذیهتیمارهايتأثیر 

شد.انجامتحقیقاینمحمديگلاسانس

هاروشمواد و 
سسه تحقیقات ؤم(این بررسی در مجتمع تحقیقاتی البرز 

. این تحقیق شدانجام 1391- 92در سالکشور)جنگلها و مراتع
. شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا با استفاده از طرح بلوك

ساله 4پایه 3متر و در هر کرت 3ها از یکدیگر فاصله بوته

قبل از اجراي آزمایش، محمدي از توده کاشان قرار داشت.گل
متر برداشت و آنالیز سانتی70هاي خاك مزرعه تا عمق نمونه

اي انجام شد. صورت قطرههري مزرعه بآبیا). 1شد (جدول 
(شاهد)، صفر سطح (6کالت آهن در نانو تیمارها شامل کود 

گرم بر 8پاشی (بار محلول2گرم بر بوته)، 4پاشی (بار محلول1
گرم بر 8گرم بر بوته)، مصرف 12پاشی (بار محلول3بوته)، 

بار) 1گرم بر بوته در خاك (12بار) و مصرف 1بوته در خاك (
)2013و همکاران (Samadiyan-Sarbangholiبراساس نتایج 

دهی، نوبت دوم و نوبت اول همزمان با غنچهپاشی. محلولبود
روز بعد اعمال شد. مصرف در خاك نیز 20و 10ترتیب سوم به

منظور تعیین دهی و همراه با آب آبیاري بود. بههمزمان با غنچه
پاشی، یک روز قبل از ي محلولمیزان آب مورد استفاده برا

و شدندپاشی با آب محلولهاي مورد نظرپاشی بوتهمحلول
بوته با 30پاشی (محلولمیزان آب مصرفی مشخص شد. نتایج 

پاشی هر که براي محلولنشان دادآب قبل از اعمال تیمارها)
ب و آلیتر 2لیتر آب نیاز است. بنابراین براي هر بوته 2بوته 

کالت آهن در نظر گرفته شد. در این تحقیق از نانوکودگرم 4
ام بعد از اولین مرحله هاي روز دهم، بیستم و سیگل

برداري گردید. پاشی و مصرف تیمارهاي خاکی، نمونهمحلول
ها در همان قسمت تقسیم گردید، یک قسمت از گل4ها به نمونه

جریان هوا قسمت دیگر نیز در سایه و با .گیري شدروز اسانس
گیري خشک گردید و پس از خشک شدن اقدام به اسانس

درجه 4مانده در یخچال (دماي گردید. دو قسمت باقی
هفته نگهداري گردیده و در موعد 2و 1مدت هگراد) بسانتی

3ها به مدت گیري بعمل آمد. نمونههاي تر اسانسمقرر از نمونه
گیري ساعت با دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب اسانس

شدند. درصد اسانس براساس وزن خشک گل و براي هر تیمار 
درصد نوبت برداشت در هر تکرار در نظر گرفته شد. 3میانگین 

گیري (اسانس هاي اسانس مرحله اول اسانسو نوع ترکیب
تعیین گردید. GC/MSو GC) با استفاده از تازههاي گل

افزارهاي آماري محاسبات آماري مورد نیاز با استفاده از نرم
SASمناسب ها از تبدیل براي تبدیل برخی از داده.انجام شد

ه میانگین تیمارها با استفاده شد و مقایساي)یا زاویهجذري(
.انجام گردیداي دانکن آزمون چند دامنه
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محمديگلخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی-1جدول

بافت
خاك

درصد
رس

درصد
الي

درصد
شن

پتاسیم
(mg/kg)

فسفر
(mg/kg)

روي
(mg/kg)

آهن
(mg/kg)

کربن درصد
آلی

(O.C)

مادهدرصد
آلی 
(OM)

درصد
کلازت

Phخاك الکتریکیهدایت
(EC) ds/m

درصد
اشباع
(S.P)

رسی 71/35 78/38 51/25 367 16/8 37/0 18/2 33/1 29/2 09/0 48/7 02/1 29/35

محمدي ، گلهاي تر نگهداري شده در یخچال و گل خشک در گلتازهتجزیه واریانس درصد اسانس گل -2جدول
)1392(تحت تیمارهاي مختلف تغذیه

منابع
تغییرات

درجه
آزادي

(درصد اسانس)میانگین مربعات
تازهگل 

(زمان برداشت)
گل تر

(یک هفته در یخچال)
گل تر

(دو هفته در یخچال)
گل خشک
(در سایه)

میانگین
کل

00002/0ns00002/0**00003/0ns000007/0**00001/0**2تکرار
0004/0**0003/0**0004/0**0005/0**0005/0**5تیمار
100000007/000001/00000024/0000007/0000001/0خطا

ns** باشد.می%1دار در سطح احتمال دار و معنیدهنده عدم وجود اختالف معنیترتیب نشانبه:و

)1392(محمدي تحت تیمارهاي مختلف تغذیههاي اسانس گلتجزیه واریانس درصد برخی از ترکیب-3جدول
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

مربعاتمیانگین
citronellolnonadecanehexadecanoleicosaneheneicosanedocosanetricosanetetracosane

2ns12/0**28/19**27/0**25/0**6/31**17/0**92/12**03/0تکرار
27/0**37/5**03/0**5/13**38/0**07/2**93/6**93/13**5تیمار
1008/035/0009/0002/083/0002/021/0002/0خطا

باشد.می%1دار در سطح دهنده وجود اختالف معنینشان:**
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نتایج
کهدادنشانهااسانسدرصدواریانستجزیهنتایج
اثر% 1سطحدرگلاسانسدرصدبرشدهاعمالتیمارهاي

).2(جدولداشتدارمعنی
نشاناسانسهايترکیبدرصدواریانستجزیهنتایج

،سیترونلولدرصدبرشدهاعمالتیمارهايکهداد
،دوکوزان،کوزانهنی،ایکوزان،نونادکان،هگزادکانول

اثر%1احتمالسطحدرتازهگلتتراکوزانوکوزانتري
).3(جدولداشتدارمعنی

دهد نشان می4نتایج مقایسه میانگین تیمارها در جدول 
گل تر نگهداري شده ، گل تازهکه بیشترین درصد اسانس در 

یک هفته در یخچال، دو هفته در یخچال، ماده به مدت 
پاشی خشک و همچنین میانگین کل در تیمار سه بار محلول

و 053/0، 054/0، 07/0، 071/0هاي ترتیب با میانگینبه
). همچنین حداقل درصد اسانس 4درصد بود (جدول062/0
%)، گل تر نگهداري شده در یخچال به 035/0گل تازه (در 

نیز گل خشک و %)02/0هفته (2%) و 31/0(هفته 1مدت 
%) از تیمار شاهد بدست آمد.024/0شده در سایه (

محمدي تحت تیمارهاي هاي تر نگهداري شده در یخچال و گل خشک در گل، گلتازهمقایسه میانگین درصد اسانس گل -4جدول 
%5اي دانکن در سطح با استفاده از آزمون چند دامنه) 1392(مختلف تغذیه

درصد اسانسمیانگین

تازهگل 
(زمان برداشت)

گل تر
(یک هفته بعد از

نگهداري در یخچال)

ترگل
(دو هفته بعد از

نگهداري در یخچال)

گل خشک
(در سایه)

میانگین
کل

f035/0d031/0e02/0d024/0e027/0شاهد
b06/0b055/0c034/0b045/0b048/0پاشیبار محلول1
e041/0d036/0d024/0c032/0d033/0پاشیبار محلول2
a071/0a07/0a054/0a053/0a062/0پاشیبار محلول3
d046/0c043/0b04/0b041/0c042/0گرم کود در خاك8

c051/0c047/0c033/0b04/0c043/0گرم کود در خاك12
هاست.دار در بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

نتایج مقایسه میانگین تجزیه اسانس گل تازه نشان داد که 
ار بموجود در اسانس در تیمار یکسیترونلولترکیب 

بیشترین و در تیمار داراي %17/6پاشی با میانگین محلول
بود. بیشترینمقدارکمترینداراي % 36/0شاهد با میانگین 

ترتیب بهپاشی و شاهد در تیمار دو بار محلولنونادکانمقدار
بیشترین .% وجود داشت32/43و %83/42هاي با میانگین

% و کمترین 57/6در تیمار شاهد با میانگین هگزادکانولمقدار 
مشاهده شد. %)12/4(پاشیبار محلولآن در تیمار یکمقدار 

گرم کود 12پاشی و در تیمار دو بار محلولایکوزانهمچنین 

و %11/5هاي ا میانگینترتیب بآهن مصرف شده در خاك به
هاي بود. مقایسه میانگین ترکیبمقدار بیشترین داراي 09/5%

گرم کود آهن در خاك 12اسانس نشان داد که با مصرف 
مشاهده شد و %77/33با میانگین کوزانهنیمیزان بیشترین 

گرم کود آهن 8پاشی و مصرف در سه بار محلولدوکوزاننیز 
بود. همچنین مقدار بیشترین داراي % 99/0در خاك با میانگین

را تیمار سه تتراکوزانو کوزانتريبیشترین میزان دو ترکیب 
% 87/0و %25/11هاي ترتیب با میانگینپاشی بهبار محلول

).5داشت (جدول
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) 1392(محمدي تحت تیمارهاي مختلف تغذیههاي اسانس گلمقایسه میانگین درصد برخی از ترکیب-5جدول
%5اي دانکن در سطح با استفاده از آزمون چند دامنه

تیمارها/ 
شاخص بازداري

هادرصد ترکیبمیانگین
Citronellolnonadecanehexadecanoleicosaneheneicosanedocosanetricosanetetracosane

12321913189520062110220023032385
d36/0a32/43a57/6b93/4b12/30b82/0d04/8e02/0شاهد

بار یک
a17/6bc31/40e12/4b94/4b28/31b76/0d66/7d37/0پاشیمحلول

دو بار 
d46/0a83/42c68/5a11/5b42/31b82/0bc46/9c5/0پاشیمحلول

سه بار 
c36/0b83/40c74/5c44/4c45/28a99/0a25/11a87/0پاشیمحلول

b72/2b98/40b08/6d26/4c06/28a99/0b23/10b74/0گرم در خاك8
گرم در 12

b28/2c34/39d32/5a09/5a77/33b8/0c04/8cd41/0خاك

هاست.دار در بین میانگیندهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

هگزادکانولباسترانلولترکیببیندارمعنیمنفیهمبستگی
)**82/0-=r(نونادکانباهگزادکانولشد.مشاهده
)*54/0=r(بانونادکانداد.نشاندارمعنیمثبتهمبستگی

)r=-61/0**(دوکوزانو)r=-6/0**(کوزانهنی
دوکوزانباایکوزانبینداشت.دارمعنیمنفیهمبستگی

)**79/0 -=r 49/0*(تتراکوزان) و -=r همبستگی منفی (
) و r=- 71/0**(کوزانتريبا کوزانهنیدار مشاهده شد.معنی

داشت.دار) همبستگی منفی معنیr=- 49/0*(تتراکوزان
تتراکوزانباکوزانتريبیندارمعنیمثبتهمبستگی

)**74/0=r(جدولشدمشاهده)6.(

)1392(محمدي تحت تیمارهاي مختلف تغذیههاي اسانس گلهمبستگی ساده درصد ترکیب-6جدول
citronellolnonadecanehexadecanoleicosaneheneicosanedocosanetricosanetetracosane

citronellol1
hexadecanol

**82/0-1
nonadecanens37/0-*54/01

Eicosanens01/0-ns15/0-ns39/01
heneicosanens04/0ns43/0-**6/0-ns24/01

docosanens18/0-ns07/0**61/0-
**

79/0-ns22/01

tricosanens23/0 -ns39/0ns39/0ns1/0-**71/0-ns19/0-1
tetracosanens07/0ns01/0-ns13/0-*49/0-*49/0-ns25/0**74/01

ns** باشد.می%1و %5دهنده عدم وجود همبستگی، همبستگی در سطح ترتیب نشانبه:، * و
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بحث
درصدصفتدرمختلفتیمارهايبینکهدادنشاننتایج

ازاسانسحداکثروداشتوجودآمارياختالفاسانس
نیزویخچالدرگلنگهداريباوآمدبدستتازههايگل
بنابراینشد،کاستهاسانسدرصدازشدهخشکهايگلدر
بالفاصلهگیرياسانسزمانبهترینکهگرفتنتیجهتوانمی
امکانعدمصورتدروباشدمیهاگلبرداشتازبعد
ویخچالدرهفته1مدتبهحداکثرراتازههايگلتوانمی
الزم به یادآوري.کردنگهداريگرادسانتیدرجه4دمايدر

حدوددرشدهنگهداريهايگلآزمایش،ایندرکهستا
واستبودهآزمایشبراينیازموردمقداربهوگرم600

بیشتريدقتدبایباالحجمباهاگلنگهداريصورتدر
ترکیبومقدارکهشدمشاهدهدیگرآزمایشدر.انجام شود

زمانوگلبرداشتتاریختأثیر تحتمحمديگلاسانس
Baydar(گیردمیقرارگیرياسانس & Baydar, 2005.(
بار3کودي،تیماربهترینکهدادنشانتیمارهابینمقایسه
دلیلشایدخاكدرمصرفتیمارهايدر.بودپاشیمحلول
شدهمصرفکوددیرترجذبدلیل بهکافیتأثیر عدماصلی

شودمیتوصیهبنابراین؛ باشدپاشیمحلولبهنسبتخاكدر
وکودهامصرفتاریختغییرباتکمیلیهايآزمایشکه 

بتوانتاانجام شود دهیغنچهموعداززودترخصوصهب
قراربررسیموردبیشترراخاكدرمصرفتأثیر عدمعلت
عناصرازیاندکمقدارکهدهدمینشانگذشتهتحقیقاتداد.

طریقبهکهمنگنزورويآهن،خصوصبهغذایی
دارمعنیافزایشموجببودند،شدهاعمالپاشیمحلول

Sarkar(شدندگیاهانعملکرد et al., بنابراین).2007
تغذیهدراهمیتباروشیکعنوانبهتواندمیپاشیمحلول
,Cakmak(باشدگیاهان استشدهعنوانهمچنین).2008

وپیچیدهروشیکعنوانبهتواندمیپاشیمحلولکه
کودهايکاربردبازیراباشد،گیاهانتغذیهدرانگیزبربحث
جذبمستقیمطوربهکودگیاه،هايبرگرويبرمایع
Lanauskas(شودمیگیاههايانداموهابافت et al.,

)،2008(همکارانوHeidariنتایجطبق.)2006
بیشترینریزمغذيعناصربافلفلینعناعپاشیمحلول

تولیدسطحواحددررااسانسعملکردوخشکعملکرد
رشدمراحلدرآهنورويباگشنیزپاشیمحلول.کرد

ارتفاعدارمعنیافزایشسببمیوهتشکیلوگلدهیرویشی،
وگیاهاسانسدرصدتر،وزنساقه،انشعاباتتعدادبوته،

Said-Al(شد دانهعملکرد Ahl & Omer, مصرف).2009
افزایشموجبخاكکیلوگرمدررويسولفاتگرممیلی50

دررويغلظتوگلعملکرد،بوتهخشکعملکرد
Grejtovsky(شدآلمانیبابونههواییهاياندام et al.,

پاشیمحلولباتوانمینیزمحمديگلدربنابراین).2006
شاید.شدگیاهاسانسدرصدافزایشموجبآهنکالت
هنگامبهاسانسدرصدافزایشاصلیعلتبتوان

ترآساندسترسیراخاكدرمصرفبهنسبتپاشیمحلول
وآهنتحركکمکودبهگیاههواییهايانداموهاغنچه
دانست.عناصرسایرجذببهکمکوفتوسنتزدرآننقش

هايترکیبدرصدمیانگیندراختالفوجود
أمنشبودنیکیواسانس)(اجزاياسانسدهندهتشکیل

اینکهدهدمینشانتیمارها،کلیهدرشدهاستفادههايبوته
باودارندقرارمختلفتیمارهايتأثیر تحتهاترکیب
ازیکهردرصدومختلفتیمارهايبینرابطهدانستن
بدستهدفباخاصتیمارهاياعمالبهاقدامهاترکیب
مثالعنوانبه.کردخاصیترکیبازباالییدرصدآوردن
بود،باالترپاشی محلولباریکتیماردرسیترونلولترکیب

نیزوشاهدتیماردرنونادکانوهگزادکانولکه طوريبه
بودندمتفاوتمختلفتیمارهايدردیگرهايترکیب
برخیوتعدادلحاظبهتحقیقایننتایجهرچند).5(جدول
)2007(همکارانوSefidkonتحقیقاتنتایجباهاترکیب

بااسانسیعمدههايترکیبلحاظبهاماداشتمطابقت
انآنزیرا، داشتوجودزیاديهايتفاوتنامبردگاننتایج

ي ادهیچیپمخلوطي محمدگلاسانساگرچهکهبیان کردند
ی اصلي هابیترکاما،باشدیممختلفبیترک10ازشیباب

ایندرکهبودنرولوسیترونلول،کوزانتريشاملآن
پایین،توجهقابلنکتهبود.اصلیترکیبنونادکانتحقیق
بودنپایینکهبودآزمایشایندرسیترونلولدرصدبودن

تواندمیشاهدتیماردرخصوصبهوتیمارهاکلیهدرآن
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مصرفازناشیتواندنمیآنبودنپایینکهباشداینبیانگر
گیاه،سنازجملهدیگريعللوباشدآهنکالتنانوکود

وضعیتجوي،شرایطعناصر،سایرن بودتر بیشیاکمبود
گیري،اسانسدستگاهنوعگیري،اسانسزماننیزوآبیاري

برداشتساعتحتیوآزمایشگاهدرنگهداريزمانمدت
غیرهوگلدهیشروعزمانازگلبرداشتروزواسانس

باشد.دخیلتواندمی
درصدچقدرهرکهدادنشانصفاتهمبستگینتایج

درشدهنگهداريهايگلدرباشدباالترتازهگلاسانس
خواهدباالتراسانسدرصدخشکهايگلنیزویخچال

(یکیسیترونلولبینمنفیرابطهوجودتوجه،قابلنکتهبود.
سایرباصنعت)درمحمديگلاسانسهايترکیببهتریناز

ایندرصدافزایشکهدارد اینازحکایتست کههاترکیب
وبودههمراهخاصیهايسختیبامحمديگلدرترکیب

سیترونلولدرصدبراحتیاسانس،درصدافزایشباتواننمی
هايترکیببینمثبتومنفیرابطهوجودداد.افزایشرا

کارهايبرايریزيبرنامهدرکهدهدمینشانمختلف
باتاشوندشناساییروابطایندبایاصالحینیزوزراعیبه

ترکیبباگیاهانیتولیدجهتدرروابطاینازجستنبهره
.کرداقدامخاصاسانس

مورد استفادهمنابع
یت و . مقایسه کم1387،م.ح.،و عصاره. ف،سفیدکن،احمدي، ك.-

کیفیت اسانس حاصل از گلبرگ و سایر اجزاي گل (نهنج، 
محمدي. پژوهش و کاسبرگ، مادگی، پرچم) در دو ژنوتیپ از گل

.62-71): 3(79)،در منابع طبیعی(سازندگی 
هاي مختلف . بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت1386،بابایی، ع.-

Rosaمحمدي (گل damascena Mill. ایران با استفاده از (
رساله دوره دکتري رشته .نشانگرهاي مورفولوژیکی و مولکولی

علوم باغبانی (گرایش گلکاري)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده 
صفحه.80کشاورزي، 

. اثر 1388،.، اپوردرديخ. و،همتی،می، ع.، مشایخی، ك.رحی-
عناصر غذایی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد بذر و اجزاي عملکرد 

Coriandrum sativum(گشنیز L.(هاي تولید گیاهی، . پژوهش
16)4 :(156-149.

. بررسی 1384،ك.،م.ب. و جایمند،س.ر.، رضایی،طبائی عقدائی-
Rosa damascena(محمديتنوع در میزان اسانس گل Mill. (

هاي مرکزي ایران. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، استان
21)1 :(49 -35.

محمدي و تولید گالب. . پرورش گل1381،ي.،م. و ریاضی،کافی-
صفحه.96،نشر تهران

ایران. جهاد دانشگاهی محمدي. گل1389،.، مو کافی،نیکبخت، ع-
صفحه.150واحد اصفهان، 
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Abstract
This research was conducted on Rosa damascena Mill. in a randomized complete block

design with three replications in the Alborz research station during 2012-2013. Treatments
included nano chelated iron fertilizer at six levels: (0 (control), two times foliar spray (8g/plant),
three times foliar spray (12g/plant), one time soil application (8g/plant), one time soil
application (12 g/plant). The first foliar spray was done at blossoming stage. The second and
third applications were 10 and 20 days after blossoming. Soil application was at blossoming
stage accompanied by irrigation. The essential oil of samples was extracted by Clevenger and
water distillation method for three hours. GC and GC/MS were used to determine the
percentage and essential oil compounds of fresh flowers. According to the results of variance
analysis, significant differences were found for the essential oil percentage, citronellol, icosane,
octadecanol, Henicosane, Tricosane, Tetrosane, geraniol, and Tridane (p<0.01). Mean
comparison of treatments indicated that the essential oil percentage of fresh flowers by three-
times foliar spray (0.071%) was more than that of one time foliar spray (0.061%) and one time
soil application (12 g/plant) (0.051%) and other treatments. The highest Citronellol was
obtained in one-time foliar spray (1.17%) and the lowest in control treatment (0.36%). In
addition, the highest tricosane (33.77%) was obtained from the use of 12g chelated iron in soil.
The results of correlation analysis showed that there was a significant positive correlation
between essential oil percentage of fresh flower and essential oil stability at refrigerator as well
as dried flower at shadow. A significant negative correlation was also found between citronellol
and ecosane. Results indicated that fertilizers could affect the percentage and compounds of
essential oil in Rosa damascene.

Keywords: Nonadecane, hexadecanol, citronellol, foliar spray, nano chelated Iron.


