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جعفر بختیاری ،1معصومه ملکی ،1مجید
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چکیده
بهمنظور ارزیابی تأثیر نانوکودهای آهن ،منگنز و نیتروژن بر برخی از صفاا
کنجد ،آزمایشی مزرعهای بهصور

زراعفی و فیزیولوژیف

ارقفام

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1161

در مزرعهای واقع در شمالغرب شهر دهلران اجرا گردید .فاکتورهای آزمایش شامل نوع رقم (بومی ،دشتستان 2
و داراب  )1و نوع محلولپاشی نانوکودها (شاهد ،منگنز ،آهن و نیتروژن) با غلظت دو در هزار بودند .بر اساس
نتایج برهمکنش محلولپاشی نانوکودها و رقم بر تعداد دانه در کپسول ،وزن هفزار دانفه ،عملکفرد بیولوژیف

و

شاخص برداشت در سطح پنج درصد معنیدار بود .مقدار کاروتنوئیدها و قندهای محلول گیاه فقط تحفت تفأثیر
تیمار محلولپاشی نانوکودها قرار گرفت و بیشترین مقدار این ترکیبا
بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیف
بیولوژی

در شرایط استااده از آهن مشفاهده شفد.

در رقفم دشتسفتان  2و در تیمفار محلفولپاشفی منگنفز و کمتفرین عملکفرد

در رقم داراب  1و در شاهد بهدست آمفد .عملکفرد دانفه و مقفدار کلروفیفل  aتحفت تفأثیر رقفم و

محلولپاشی قرار گرفت ولی برهمکنش تیمارها بر عملکرد دانه معنیدار نبود .بیشفترین عملکفرد دانفه در رقفم
دشتستان  2مشاهده شد و اختالف معنیدار با دو رقم دیگر داشت .بیشترین عملکرد دانه در تیمار نانوکود منگنز
مشاهده شد که اختالف معنیدار با تیمار محلولپاشی آهن و شاهد داشت .با توجه به نتایج بهدستآمده بهترین
رقم برای کاشت در منطقه مورد مطالعه رقم دشتستان  2بود .عالوه بر این اثر نانوکود منگنز در بهبفود عملکفرد
دانه ارقام مختلف کنجد قابل مالحظه بود به همین دلیل ضمن توصیه ایفن نفانوکود بفرای تهذیفه کنجفد انجفام
مطالعا

تکمیلی در ارتباط با اثرا

این کود پیشنهاد می شود.

واژههای کلیدی :تهذیه گیاهی ،قند محلول ،عملکرد ،کلروفیل ،محلولپاشی
مقدمه1

تولید آن در بسیاری از مناطق گرمسیر کشور همچفون

کنجففففد ( )Sesamum indicum L.یکففففی از

استانهای خوزسفتان ،بوشفهر ،سیسفتان و بلواسفتان،

قدیمی ترین گیاهان روغنی مناطق گرمسیری است کفه

فارس و سمنان رایج است ( .)Heidari et al., 2016بر

دانه آن به دلیل کمیت و کیایت باالی روغن خفوراکی

اساس آخرین آمار موجود در سفال  2119کفل سفطح

ارزش زیادی دارد ( .)Pathak et al., 2014با توجه بفه

زیر کشت کنجد در دنیا حدود  11/9میلیون هکتفار و

پتانسیل این گیاه در تحمل خشکی و گرمفا ،کاشفت و

در ایففران بففیش از  92هففزار هکتففار اسففت .میففانگین
عملکرد کنجد در ایران  611کیلوگفرم در هکتفار و در
جهان  777کیلوگرم در هکتار است (.)FAO, 2017

*نویسنده مسئولmajidrostami7@yahoo.com :
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پایین بودن عملکرد دانفه کنجفد در واحفد سفطح،

معنیداری عملکرد دانفه

غلظت سه در هزار بهصور

بفهزراعفی بفر اسفاس شفرایط

کنجد را افزایش داد ولی در غلظتهای باالتر محلول-

محیطففی هففر منطقففه را مففورد تأکیففد قففرار مففیدهففد

پاشی این عنصر تأثیر معنیداری بر عملکرد و اجفزای

( .)Rezvani Moghadam et al., 2013ازآنجفا کفه در

کفاهش تعفداد دانفه در

ضرور

انجام عملیا

مناطق خش

و نیمهخش

عملکرد نداشت و حتی باع

کپسول شد (.)Hassani et al., 2013

(که مراکز اصلی تولید این

همچنین نیتروژن یکی از عناصر غذایی پرمصفرف

گیاه در ایران هسفتند) حاللیفت و جفذب بسفیاری از
عناصر غذایی بفه دلیفل کمبفود آب کفاهش مفییابفد

است که نقش قابلتوجهی در فرایندهای فیزیولوژیف

بنابراین مصرف نهاده هفای شفیمیایی در خفاک باعف

گیاهففان دارد .ک فارایی مصففرف ایففن کففود بففه عوامففل

اتالف منابع و آلوده کردن محیط زیست مفیشفود ،بفه

مختلافی همچففون نفوع کففود ،زمفان مصففرف و روش

همین دلیل به نظر میرسد که اففزایش مقفدار جفذب

استااده بستگی دارد (.)Rostami and Ahmadi, 2014

عناصر و تهذیه برگی گیاهان در ایفن شفرایط کفارایی

با توجه به اینکه در مفورد تفأثیر نانوکودهفا بفر گیفاه

بیشتری داشته باشد .با بهره بفردن از فنفاوری نفانو در

کنجد اطالعا

محدودی وجود دارد آزمفایش حاضفر

فرایند تولید کودهای شیمیایی ،کارایی مصرف کودهفا

با هدف بررسی و مقایسه اثر محلولپاشی نانوکودهای

و همچنین عملکفرد در واحفد سفطح اففزایشیافتفه و

مختلف بر وی گیهای فیزیولوژیف

و عملکفرد ارقفام

هزینه هفای تولیفد ،مصفرف انفرژی و رونفد تخریفب

مختلف کنجد انجام شد.

محیط زیست نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابنفد

مواد و روشها

( )Naderi et al., 2011و به دنبفال آن امنیفت غفذایی

این آزمایش به صور

جامعه نیز تأمین خواهد شد .عناصر غذایی مختلف به

فاکتوریفل در قالفب طفرح

روشهای گوناگونی رشفد و عملکفرد نهفایی گیاهفان

بلوکهای کامل تصفادفی بفا سفه تکفرار در زمینفیبفه

زراعی را تحت تأثیر قرار مفیدهنفد .منگنفز از طریفق

مساحت تقریبی  1011مترمربع واقع در شفمال غفرب
شهر دهلران در سفال  1161اجفرا گردیفد .بفر اسفاس

اثرگذاری بر انتقال عناصر ضفروری همچفون آهفن و

روش طبقهبندی اقلیمی محفل اجفرای آزمفایش دارای

منیزیم به کلروپالست رشد و عملکرد گیاهان را تحت
تأثیر قفرار مفیدهفد ( .)Marschner, 2011تحقیقفا

اقلیم خش

نشان داده است منگنز بهعنوان یکی از فعالکنندههفای

میانگین دمای ساالنه  27/7درجه سانتیگراد مفیباشفد

آنففزیمهففای گیففاهی بففهوی ف ه آنففزیمهففای دخیففل در

( .)Yaghoobi et al., 2016فاکتورهای آزمایش شفامل

واکنشهای اکسیداسیون و احیاء ،دکربوکسیالسفیون و

کاربرد نانوکودهای مختلف (منگنز ،آهفن ،نیتفروژن و

Farzadfar et

شاهد) و سه رقم کنجد (دشتستان  ،2داراب  1و بومی

 .)al., 2017آهففن نیففز نقففش اساسففی در متابولیسففم

دهلران) بودند .ارقفام کنجفد دشتسفتان  2و داراب 1

کلروفیففل دارد و بففهعنففوان کوفففاکتور در بسففیاری از

تهیه شده از مرکز تحقیقفا

جهفاد کشفاورزی اسفتان

آنففزیمهففای دخیففل در فعالیففته فای سففلولی از قبیففل

کرمان و رقم بومی از منطقفه دهلفران تهیفه گردیدنفد.

فتوسنتز ،تناس و تمایز سلولی شفرکت دارد و کمبفود

مقففدار مصففرف نانوکودهففای مختلففف  2کیلففوگرم در

آن میتواند کارایی اندام های فتوسنتزی را به میفزان

هکتار بود .محلولپاشی با غلظت دو در هفزار لیتفر در

Bybordy and Mamedov,

گرفت و در شاهد نیز

هیدرولیز نقش مهمی در گیاهفان دارد (

زیففادی کففاهش دهففد (

ساعا

خن

با میانگین بارندگی ساالنه  217میلیمتر و

بعدازظهر صور

معادل مقدار محلفولهفای مورداسفتااده ،آب خفالص

 .)2010گزارش شده است که محلفولپاشفی آهفن بفا
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شدن توزین شد .پفس از جداسفازی و

استااده شد .اولین محلولپاشی در زمان ساقه رففتن و

پس از خش

در دو نوبت با فاصله  11روز محلولپاشی تکرار شفد.

توزین دانهها عملکرد دانه در واحفد سفطح مشفخص

فاصله ردیفهای کاشت از یکفدیگر  11سفانتیمتفر و

شد.

تراکم کاشفت برابفر بفا  11بوتفه در مترمربفع در نظفر

شففاخص برداشففت نیففز بففا محاسففبه نسففبت بففین

کاشفت و داشفت

تعیفین و برحسفب

گرفته شد .در این پ وهش عملیفا

کنجد مطابق روش مرسوم در منطقه صور

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیف
درصد گزارش شد.

گرففت و

قبل از کاشت جهت پیشگیری و مبارزه با بیماریهفای

به منظفور تعیفین مقفدار رنگیفزههفای فتوسفنتزی،

قارای بذرها با سم اکسی کلرو مس آغشفته و سفپس

کلروفیل  ،aکلروفیفل  bو همچنفین کاروتنوئیفدها بفه

اقدام به کاشت در کر هفایی بفه طفول  11و عفر

روش اسففپکتروفتومتری مففورد سففنجش قففرار گرفتنففد

آیش

( .)Lichtenthaler, 1987بفرای ایفن منظفور  1/2گفرم

پنجمتر گردید .زمین موردنظر سال قبل بهصور

بود و قبل از کاشت بهوسیله گاوآهن شخم و بهوسیله

در هفاون اینفی حفاوی  17میلفیلیتفر

دیس

بافت تر بفر

استون  01درصد سائیده و بر روی کاغذ واتمن صاف

کلوخه های آن خرد شدند .بافت خاک مزرعفه

لوم رسی شنی( 1جدول  )1و روش آبیاری بهصفور

گردید .شد

غرقابی بود .بذرهای کنجد در نیمفه اول تیرمفاه سفال

 991/2 ،919/0و  171نففففانومتر توسففففط دسففففتگاه

هیرمکاری کشت شفدند .آبیفاری دوم

اسفپکتوفتومتر  JENUS UV-1200انفدازهگیفری شفد.

گرففت و

غلظت این رنگیزههفا بفا اسفتااده از رابطفههفای زیفر

فاصله بین آبیاریهای بعفدی  11روز در نظفر گرفتفه

محاسبه و بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر گفزارش

شد.

گردید:

 1161بهصور

بالفاصله پس از سبز شفدن بفذرها صفور

در این آزمایش از کود سفوپر فسفاا

تریپفل بفه

)Chlorophyll a = 12.25 (A663.2) – (2.79 A646.8
)Chlorophyll b=21.21 (A646.8) – (5.1 A663.2
Carotenoids = (1000A470 - 1.8Chl a – 85.02Chl
b)/198

میزان  71کیلفوگرم فسفار خفالص در هکتفار قبفل از
کاشت و کود اوره هنگام کاشت و همچنین بهصفور
سرک به میزان  71کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتفار

برای سنجش قندهای محلول از روش

استااده شد .به سفبب وجفود بیمفاری هفایی همچفون

محلول بر اساس هیدرولیز اسیدی قندهای محلول و

بیمففاری صففمق طوقففهای از سففموم بففاکتریکففش

ایجاد ترکیب فورفورال است که با فنول تولید ی

محلول

کمپلکس رنگی میکند.

در آب آبیاری استااده شد.

تجزیه دادهها با استااده از نرمافزار  SASصور

در پایان فصل بفا حفذف نفیم متفر از حاشفیه هفر
کر  11 ،بوته بهصور

گرفته و نمودارها را با استااده از نرمافزار

تصادفی انتخاب و تعداد دانه

Excel

ترسیم شدند .مقایسه میانگینها نیز با استااده از آزمون

در کپسول و وزن هزار دانه تعیین شد.
برای تعیین عملکرد بیولوژیف

Kochert

( )1670استااده شد .در این روش اندازهگیری قندهای

پوسیدگی طوقه و ریشه ،شانکر باکتریفایی و همچنفین
بردوفیکس و سم قارچکش ریدومیل بهصور

جذب نوری عصاره در طول موج هفای

اند دامنهای دانکن و در سطح احتمال پنج درصد

در واحفد سفطح

انجام شد.

بخش هوایی بوتههای کنجد در مساحتی معفادل یف
مترمربع برداشت شد و کل زیستتوده بخفش هفوایی
1. Sandy Clay Loam
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جدول  :1خصوصیا
بافت خاک
لوم رسی شنی

فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش

رس

شن

سیلت

(درصد)

(درصد)

(درصد)

21/7

90

11/7

پتاسیم

فسار

قابلاستااده

قابلاستااده

mg/kg

mg/kg

207

11/61

نیتروژن کل
(درصد)

هدایت
الکتریکی

اسیدیته

()dS.m-1

1/11

2/77

7/66

نتایج

محلول پاشی نانوکودهای مختلف بفر ایفن صفات ،در

رنگیزههای فتوسنتزی :بر اساس نتایج بهدستآمده اثر

سطح پنج درصفد معنفیدار بفود .عفالوه بفر ایفن اثفر

a

تیمارهای آزمایشی و همچنفین اثفر متقابفل آنهفا بفر

متقابل محلولپاشی نانوکود و رقم بر مقدار کلروفیل
در بر

مقدار کلروفیل  bمعنیدار نشد (جدول .)2

کنجد معنیدار نبود ولی اثر رقفم و همچنفین
جدول  :2تجزیه واریانس صاا
درجه آزادی

منابع تهییرا

مختلف تحت تأثیر رقم ،نانوکود و برهمکنش تیمارها
میانگین مربعا
کلروفیل b

کلروفیل a
1/19 ns

کاروتنوئیدها

قندهای محلول

1/1027 ns

111/1 ns

1/119 ns

بلوک

2

رقم

2

**

11/02

نانوکود

1

*

9/277

ns

ns

1/111

ns

*

ns

1/27

1011

1/602

* 1219

رقم × نانوکود

9

1/992 ns

1/197 ns

1/997 ns

1119 ns

خطا

22

1/676

1/276

1/9111

711/2

1/17

1/71

9/26

1/71

ضریب تهییرا

(درصد)

1/11

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  7و  1درصد و  ،nsغیر معنیدار
ادامه جدول -2
میانگین مربعا

درجه

منابع تهییرا

آزادی

تعداد دانه در کپسول

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

بلوک

2

21/16 ns

1/1170 ns

671 ns

رقم

2

**

00/67

**

محلولپاشی

1

**

70/76

رقم × محلولپاشی

9

*

11/92

خطا

22

ضریب تهییرا

(درصد)

1/717

ns

1/1219

*

1/1210

**

21691

*

12191

ns

792

عملکرد بیولوژی

شاخص
برداشت

12110 ns

12/61 ns

*

**

197/1

ns

27/99

*

16/70

06119

**

119171

**

112111

6/116

1/12177

1121

21107

11/91

7/00

0/61

17/6

17/1

16/1

*و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  7و  1درصد و  ،nsغیر معنیدار

بیشترین مقدار کلروفیل  7/91( aمیلیگرم بر گفرم

بود .بین رقفم بفومی و رقفم داراب  1ازلحفا مقفدار

a

کلروفیل  aاختالف معنیداری دیفده نشفد (شفکل .)1

( 1/16میلیگرم بر گرم وزن تر) در رقفم دشتسفتان 2

بیشترین مقدار کلروفیل  9/19( aمیلیگرم بر گرم وزن

وزن تر) در رقم داراب  1و کمترین مقدار کلروفیفل
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تر) در تیمار محلولپاشی نانوکود منگنز مشفاهده شفد
ولی تااو

شاهد بود با اینحال شفاهد ازنظفر مقفدار کلروفیفل

این تیمار بفا تیمفار نفانوکود آهفن ازنظفر

a

فقط با تیمفار محلفولپاشفی نفانوکود منگنفز اخفتالف
معنیداری داشت (شکل .)2

مقدار کلروفیل  aمعنیدار نبود .کمترین مقدار کلروفیل
 7/17( aمیلیگرم بر گرم وزن تر) نیفز در مربفوط بفه

شکل  :1میانگین کلروفیل  aدر ارقام مختلف کنجد

شکل  :2اثر ساده محلولپاشی نانوکودها بر مقدار کلروفیل a

کاروتنوئیدها :بر اساس نتایج بهدستآمده اثفر متقابفل

کمترین مقدار آنها ( 1/77میلیگرم بر گرم وزن تر) در

نانوکود و رقم و همچنفین اثفر سفاده رقفم بفر مقفدار

شرایط استااده از نانوکود نیتروژن مشاهده گردید .بین

در سطح پنج درصد معنیدار نبود

نانوکودهای منگنز ( 2/10میلیگرم بر گرم وزن تفر) و

در حالیکه اثر محلولپاشی نانوکودها بفر مقفدار ایفن

شاهد ( 2/11میلیگرم بر گرم وزن تفر) ازنظفر مقفدار

کنجد در سطح پنج درصد معنفی دار

کاروتنوئیدها با یکدیگر و بفا نفانوکود آهفن اخفتالف

کاروتنوئیدهای بر
ترکیبا

در بر

معنیداری دیده نشد (شکل .)1

شد (جدول  .)2بیشفترین مقفدار کاروتنوئیفدها (2/77
میلیگرم بر گرم وزن تفر) در تیمفار نفانوکود آهفن و
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کاروتنوئیدها (میلیگرم بر گرم وزن تر)

شکل  :3اثر ساده محلولپاشی نانوکودها بر مقدار کاروتنوئیدهای بر

قندهای محلول :اثر متقابل نانوکود و رقم و همچنفین

نانوکود آهن و کمترین مقدار ( 16/20میلیگرم بر گرم

اثر ساده رقم بر مقدار قندهای محلول گیفاه در سفطح

وزن خش ) در تیمار نانوکود نیتروژن مشفاهده شفد.

پففنج درصففد معنففیدار نشففد ولففی اثففر محلففولپاشففی

مقففدار ایففن ترکیبففا

در تیمارهففای نففانوکود منگنففز

نانوکودها بر این صات در سفطح  7درصفد معنفیدار

( 12/97میلففیگففرم بففر گففرم وزن خش ف ) و شففاهد

شففد (جففدول  .)2بیشففترین مقففدار قنففدهای محلففول

( 71/12میلیگرم بر گرم وزن خش ) با تیمار نانوکود

( 91/11میلففیگففرم بففر گففرم وزن خش ف ) در تیمففار

آهن اختالف معنیداری نداشت (شکل .)1
قندهای محلول (میلیگرم بر گرم وزن خشک)

شکل  :4اثر ساده محلولپاشی نانوکودها بر مقدار قند محلول بر

تعداد دانه در کپسول :بر اساس نتایج بهدستآمده اثر

دشتستان  2با تیمار نانوکود نیتروژن و کمترین تعداد

متقابل نانوکود و رقم بر تعداد دانه در کپسول در

دانه در کپسول ( 17/1دانه) در رقم بومی با تیمار

سطح پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین

شاهد دیده شد (شکل .)7

تعداد دانه در کپسول ( 97/7دانه) مربوط به رقم
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شکل  :5اثر متقابل کود و رقم بر تعداد دانه کنجد در کپسول

وزن هزار دانه :بفا توجفه بفه نتفایج جفدول تجزیفه

داراب  1در شاهد و کمتفرین مقفدار وزن هفزار دانفه

واریانس اثر متقابل نانوکود و رقم بفر وزن هفزار دانفه

( 1/6گرم) در رقم بومی با کفاربرد نفانوکود آهفن بفه

کنجد در سطح پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بر

دست آمد (شکل .)9

این اساس بیشترین وزن هزار دانه ( 2/7گرم) در رقفم

شکل  :6اثر متقابل کود و رقم بر وزن هزار دانه کنجد

عملکرد دانه :بفر اسفاس نتفایج آزمفایش اثفر متقابفل

بومی ازنظر مقدار عملکرد دانفه بفا یکفدیگر اخفتالف

نانوکود و رقم بر عملکرد دانفه کنجفد در سفطح پفنج

معنیداری نداشتند (شکل  .)7بیشترین مقدار عملکفرد

درصد معنی دار نشد درحالیکه اثفر سفاده رقفم و اثفر

دانه ( 109گرم در مترمربع) در تیمار نانوکود منگنفز و

ساده نانوکودها بر ایفن صفات در سفطح پفنج درصفد

کمترین عملکرد دانه ( 121گرم در مترمربع) در شاهد

معنی دار شد (جدول  .)2بیشترین مقدار عملکرد دانفه

مشففاهده شففد بففا ایففن حففال عملکففرد دانففه در تیمففار

( 217گرم در مترمربع) در رقم دشتستان  2و کمتفرین

محلولپاشی نانوکود آهن ( 120گفرم در مترمربفع) بفا

مقدار عملکرد دانفه ( 116گفرم در مترمربفع) در رقفم

شاهد اختالف معنیداری نداشت (شکل .)0

داراب  1مشاهده شد بااین وجفود دو رقفم داراب  1و
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شکل  :7میانگین عملکرد دانه ارقام مختلف کنجد

شکل  :8اثر ساده محلولپاشی نانوکودها بر عملکرد دانه کنجد

عملکرد بیولوژیک :با توجه به نتایج جدول تجزیه

در مترمربع) در رقم دشتستان  2با کاربرد نانوکود

واریانس اثر متقابل نانوکود و رقم بر عملکرد

( 177گرم در

بیولوژی

منگنز و کمترین عملکرد بیولوژی

مترمربع) در رقم داراب  1در شاهد اندازهگیری شد

کنجد در سطح پنج درصد معنیدار شد

(جدول  .)2بیشترین عملکرد بیولوژی

(شکل .)6

( 1117گرم

شکل  :9اثر متقابل کود و رقم بر عملکرد بیولوژی
21
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شاخص برداشت :بر اساس نتایج این آزمایش اثر

شاخص برداشت ( 22/9درصد) برای رقم دشتستان 2

متقابل نانوکود و رقم بر شاخص برداشت دانه کنجد

با تیمار نانوکود آهن و کمترین آن ( )7/7برای رقم

در سطح پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین

بومی در شاهد محاسبه شد (شکل .)11

شکل  :11اثر متقابل کود و رقم بر شاخص برداشت کنجد

تناس گیاهان برخوردار است .اولین آثار کمبود آهن بر

بحث
مابففت عناصففر غففذایی

سفاختار و عملکفرد کلروپالسفت اسفت؛ بنفابراین در

نیتروژن ،آهن و منگنز بر مقدار رنگیزههای فتوسفنتزی

شرایط کمبود آهن ،کاهش محتوای آهن بر با کاهش

در گیاهان شفکی وجفود نفدارد بفااینوجفود بفه نظفر

محسوس مقدار کلروفیل همفراه اسفت (

اگراففه در مففورد اثففرا

Briat et al.,

مابفت بفه عوامفل متعفددی

 .)2015در آزمایش حاضر کاربرد هر سه نوع نفانوکود

همچون مقدار مصرف ،زمان مصفرف و گونفه گیفاهی

باع

شد که مقدار کلروفیفل  aدر مقایسفه بفا شفاهد

بستگی دارد ( .)Marschner, 2011در آزمایش حاضفر

افزایش یابد ولی در تیمارهای منگنز و آهن اثر مابفت

کاربرد منگنز باع

شد مقدار کلروفیل  aدر مقایسه بفا

بیشتری مشاهده شد .به نظر مفیرسفد بخشفی از ایفن

شاهد به صفور

معنفیداری اففزایش یابفد .منگنفز از

مشاهده شفده مربفوط بفه میفزان مصفرف ایفن

میرسد که میفزان اثفرا

تااو

طریق تأثیر بفر آنفزیمهفای خفان نقفش اساسفی در

عناصر بوده است زیرا عناصر کفممصفرف در غلظفت

سالمت کلروپالست ،ساختهشدن کلروفیل و به دنبفال

کمتری مصرف میشوند درحالیکه عناصفر پرمصفرف

دارد ( Fernando and

همچون نیتروژن باید به میزان بیشتری مصفرف شفوند

 .)Lynch, 2015پ وهشگران دیگر نیز به اثرا

مابفت

تففا اثففرا

مابففت آنهففا آشففکار شففود .کاروتنوئیففدها

کاربرد منگنز بر افزایش مقفدار کلروفیفل بفر

اشفاره

رنگدانههای کمکیاند که در جذب و انتقال نور تفأثیر

کففردهانففد ( .)Arya and Roy, 2011بففا ایففن وجففود

دارند و حااظت کننفدههفای کلروفیفل در طفی فراینفد

گزارش شده است که در سطوح باالتر کفاربرد منگنفز

اکسیداسیون نوری محسوب میشوند .کاروتنوئیفدها از

سمیت این عنصر است مقفدار کلروفیفل

راه برگشتپذیر بفا رادیکفالهفای اکسفی ن و تشفکیل

کفاهش یابفد ( .)Santos et al., 2017در بفین

زانتوفیل مانع تخریب کلروفیلها میشوند ( Mohamed

آن تعیین ظرفیت فتوسنتزی گیاه

بهدلیل اثرا
بفر

.)and Aly, 2008

عناصر ریز مهذی ،آهن عنصری ضروری برای رشفد و
نمو گیاهان است که نقش کلیدی در تشکیل کلروفیل و

در آزمایش حاضر فقط کاربرد نانوکود آهن باعف

فتوسنتز داشته و از اهمیت زیادی در سیستم آنزیمفی و

افزایش مقدار قندهای محلول گیفاه شفد بفااینوجفود
12
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اختالف مشاهدهشده معنیدار نبود .گزارش شده است

نامحدود است و فرایند گلدهی و تشفکیل دانفه در آن

آهن در شرایط آبیاری مطلوب تأثیر

در طول فصل رشد تداوم دارد ،معموالً به دلیل شرایط

مابتی برافزایش قندهای محلول در گیاه گلرنگ داشفته

نامساعد محیط ازجمله کاهش رطوبت قابل دسترس و

اسفففت ( .)Fathi Amirkhiz et al., 2015نتفففایج

افزایش دما در انتهای فصل فراینفد رشفد و نمفو گیفاه

پ وهشگران دیگر نیز نشان داد که کفاربرد کفود آهفن

عدم بهبود شفرایط

که مصرف کال

باع

تحت تأثیر قرارگرفته و در صور

افزایش معنیدار مقدار قندهای محلول در سفاقه

تعداد دانه کمتری تشکیل خواهد شد .به نظر میرسفد

و ریشففه گیففاه بففرنج شففد (.)Shomali et al., 2007

که میزان تأثیر عناصفر غفذایی بفر عملکفرد و اجفزای

شد که مقفدار قنفدهای

عملکرد عالوه بر اینکه به نوع رقم بسفتگی دارد بلکفه

محلول در مقایسه با شفاهد کفاهش یابفد هرانفد کفه

به سایر عوامل محیطی ازجمله وی گیهای خفاک نیفز

در ایفن دو تیمفار معنفیدار

از ارقفام

کاربرد منگنز و نیتروژن باع
مقدار کاهش این ترکیبا

وابسته است .در آزمایش حاضر در هیچ یف

نبود .گزارش شده است که حضور منگنز در سفیتوزول
سلولهای بفر

باعف

موردبررسی کاربرد نانوکودهای مختلف باعف

تهییفر

اففزایش فعالیفت آنفزیمهفای

معنی دار وزن هزار دانه نشد .پ وهشگران با مطالعه اثر

تجزیهکننده قندهای محلفول و آنفزیم سفاکارز سفنتتاز

کودهففای شففیمیایی و آلففی بففر روی سففه رقففم کنجففد

مففیشففود .در ایففن شففرایط مصففرف قنففدها بففرای

گزارش کردند که ترکیبفا

کفودی مختلفف ازجملفه

ساختهشدن پروتئینها و پلفیپپتیفدها موجفب کفاهش

نیتروژن ،فسار و پتاسیم تأثیر معنیداری بر وزن هفزار

غلظت قند میشود ( )Lidon and Teixeira, 2000کفه

دانففه کنجففد نداشففت

(and Fazeli Kakhki, 2014

با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

 .)Goldaniوزن هزار دانه مستقیماً تحت تفأثیر جریفان
شد که تعداد دانه

مواد فتوسنتزی بعد از گردهافشانی قرار میگیرد و این

کاربرد هر سه نوع نانوکود باع

در کپسول در همه ارقفام در مقایسفه بفا تیمفار شفاهد

مواد میتوانند از فتوسنتز جاری گیاه و یا انتقال مجفدد

افزایش یابد .افزایش تعداد دانه در کپسفول مفیتوانفد

مواد ذخیرهشده در ساقهها ،بر ها و یا کپسولها تأمین

نقش مهمی در افزایش عملکفرد کنجفد داشفته باشفد.

شففوند ( Malik .)Ahmadi and Bahrani, 2009و

پ وهشففگران بففا مطالعففه تففأثیر کودهففای شففیمیایی و

همکفاران ( )2111گفزارش کردنفد بفا اففزایش میفزان

کودهای زیستی در گیاه کنجد به این نتیجه رسیدند که

مصرف نیتروژن تعداد بذر در کپسول و وزن هزار دانفه

کاربرد هردو نوع کفود بفهویف ه کفود نیتفروژن باعف
افزایش تعداد دانفه در کپسفول شفد (

کنجد بهصور

معنیداری افزایش یافت؛ اما

Ahmadi

Shakeri et al.,

و  )2116( Bahraniگفزارش کردنفد کفه کفاربرد کفود

 .)2012در تحقیق حاضر نیز بیشفترین تعفداد دانفه در

شیمیایی نیتروژن تأثیر معنفیداری بفر وزن هفزار دانفه

کپسول (در رقم دشتستان  2و رقم بفومی) در شفرایط

کنجد نداشت .عملکرد دانه صات پیچیدهای است کفه

کاربرد نانوکود نیتروژن مشاهده شد .با اینوجود نتایج

تحففت تففأثیر عوامففل محیطففی و رقففم قففرار مففیگیففرد

پ وهشففگران دیگففر ( )Saeedi, 2008نشففان داد کففه

( .)Pereira et al., 2000کاربرد هر سفه نفوع نفانوکود

کاربرد عناصر غذایی مختلف ازجمله نیتروژن ،آهفن و

باع

شد عملکرد دانه در مقایسفه بفا شفاهد اففزایش

منگنز تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در کپسول و سایر

یابد ولی فقط تأثیر منگنز بر این صات معنفیدار بفود.

اجزای عملکرد نداشت که بفا نتفایج آزمفایش حاضفر

مابففت و معنففیدار کففاربرد کففود شففیمیایی بففر

مهایر

اثففرا

عملکففرد دانففه و عملکففرد بیولوژی ف

داشت .با توجه به ایفنکفه گیفاه کنجفد رشفد
12

کنجففد توسففط

اثر نانوکودهای آهن ،منگنز و نیتروژن بر برخی از صفات زراعی و فیزیولوژیک...

Ahmadi

نانوکود منگنفز بیشفترین تفأثیر را بفر عملکفرد دانفه و

پ وهشگران دیگر نیز گزارش شفده اسفت (

 .)and Bahrani, 2009همانند آنچه در مورد عملکفرد

عملکرد بیولوژی

کنجد داشت ولی بیشفترین مقفدار

دانه مشاهده شد تأثیر نانوکودها بر عملکرد بیولوژیف

شاخص برداشت مربوط به این تیمار نبود زیرا اثفرا

نیز مابت بود بااینوجود اثرا

مابت منگنز و نیتفروژن

مابت منگنز بفر عملکفرد بیولوژیف

در مقایسه با آهن بیشتر بود .نیتروژن عالوه بر شرکت

بیشفتر از اثفرا

مابت این کود بر عملکرد دانه بوده است.

در ساختمان پفروتئینهفا ،قسفمتی از کلروفیفل را نیفز
تشکیل می دهد به همین دلیل افزایش نیتفروژن سفبب

نتیجهگیری نهایی

سبز ماندن بر هفا و اففزایش رشفد گیفاه و درنتیجفه
اففزایش مفاده خشف

گیفاه مفیشفود

در مطالعه حاضر بفرهمکنش رقفم و نانوکودهفای

Ahmadi and

مختلف بر برخی از صاا

موردبررسی ازجمله مقدار

 .)Bahrani, 2009نتایج آزمایشهای انجامشده توسفط

رنگیففزههففای فتوسففنتزی ،مقففدار قنففدهای محلففول و

مابفت اسفتااده از

همچنین عملکرد دانه معنیدار نبود .استااده از هر سفه

گیاه اسفت

شد که مقدار کلروفیل  aو عملکرد دانه

سایر پ وهشگران نیفز مؤیفد اثفرا

منگنز بر میزان رشد رویشی و وزن خش

نانوکود باع

(.)Motamed, 2005; Pahlavan Rad et al., 2008

کنجففد در مقایسففه بففا تیمففار شففاهد افففزایش یابففد.

شففاخص برداشففت گیففاه بیففانگر درصففد انتقففال مففواد

بااینوجود در همه موارد تهییرا

مابت مشفاهدهشفده

فتوسنتزی از اندامهای رویشی گیاه به دانههفا اسفت و

معنی دار نبودنفد .نفانوکود آهفن کمتفرین تفأثیر را بفر

از تقسیم عملکرد دانه کنجد به عملکرد بیولوژیکی بفه

عملکرد دانفه داشفت ولفی در تیمفار نفانوکود منگنفز

دست می آید و میتوان این شاخص را از طریق بهبود

بیشترین مقدار عملکفرد دانفه و همچنفین کلروفیفل a

و افففزایش سففهم عملکففرد دانففه از کففل مففاده خش ف

مشاهده شد به همین دلیل برای کاشت در منطقه مورد

تولیدی افزایش داد .با این حال در بررسی این صفات

مطالعه رقم دشتستان  2نسبت به رقم داراب  1و تفوده

عملکرد نیز توجه کرد زیرا در برخفی

محلی دهلران ارجحیت دارد به نظر میرسد که توجفه

شرایط کاهش شاخص برداشت ممکن است بفه دلیفل

بیشتر به تهذیه معدنی گیاه کنجفد و بفهویف ه اسفتااده

(مخفرج کسفر در فرمفول

سفودمندی بفر

باید به تهییرا

افزایش عملکرد بیولوژیف

مناسب از عنصر منگنز میتواند اثفرا

محاسبه این شاخص) باشد و عملکرد دانفه (صفور

عملکرد و تولید این دانه روغنی داشته باشد.

کسر) تهییرنیافته باشد .در این آزمایش باوجود اینکفه
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