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 چکیده

مختلف  صنایع در آن انساس کـه است دارویی گیاهان ینترمهم از یکی (.Ocimum basilicum L) ریحان 

 خصوصیات برآهن  و کود نیتروژن تیمارهای اثر بررسی منظوربه .شودیم استفاده بهداشتی و آرایشی داروسازی،

 زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 6159 سال پژوهشی در ،ریحان گیاه اسانس و مورفولوژیک

 مورد رهایفاکتو .شد اجرا تکرار سه با تصادفی کامل یهابلوک پایه طرح فاکتوریل بر صورتبه . آزمایشگرفت انجام

کود آهن در سه  اوره و منبـع کیلوگرم در هکتار از 686و  626، 16صـفر، در چهار سطح  یتروژنن کود شامل یبررس

های تیمار یرتأثنتایج نشان داد که  بودند. درصد آهن( 5) آهنکالتگرم در لیتر از منبع نانو چهارو  دوسطح صفر، 

تر و خشک، درصد و عملکرد اسانس عملکرد جانبی، تعداد گره، ارتفاع گیاه، های بر روی تعداد شاخه نیتروژن و آهن

 لیتر در گرم دو به دنبال آن در تیمارو  گرم در لیتر آهن دودر تیمار درصد(  89/6باالترین مقدار اسانس ) دار بود.معنی

حاصل شد.  درصد( 96/6هد )درصد( در مقایسه با تیمار شا 95/6کیلوگرم در هکتار نیتروژن ) 686به همراه  آهن

کیلوگرم در  686 به همراه آهن لیتر در گرم دودر تیمار  اسانس و عملکرد تر و خشک عملکردبیشترین میزان  همچنین

نزدیک دو برابر تیمار به کیلوگرم در هکتار(  1/61)  عملکرد اسانس در این تیمار طوری کههب .مشاهده شدهکتار نیتروژن 

 686 به همراه آهن لیتر در گرم دو نشان داد که بهترین تیمار آزمایش نتایج. رسید( م در هکتارکیلوگر 6/9)  شاهد

 .باشدمیقابل توصیه  تر و خشک و مقدار اسانس عملکردبرای دستیابی به بیشترین میزان هکتار نیتروژن  در کیلوگرم

 

 نیتروژنمورفولوژی، ریحان،  ،آهن، اسانس :کلیدی هایواژه
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Abstract 

Sweet basil (Ocimum basilicum L.) is one of the most important medicinal plants that its essential oil 

utilized in different medicinal industries. In order to investigate the effect of nitrogen and iron nutrients on 

morphological characteristics and essential oil content and yield of Sweet Basil, this research was performed 

in agricultural research farm of the University of Zanjan. The experiment conducted based on randomized 

complete block design in factorial arrangements with three replications. Factors include four levels of 

nitrogen (0, 60, 120 and 180 kg.ha-1) as urea and iron in three levels (0, 2 and 4 g.L-1) as nano iron chelate. 

Results showed that nitrogen and iron applications significantly influenced on number of lateral branches, 

number of nodes, plant height, fresh and dry weight, essential oil content and total essential oil production. 

The highest content of essential oil (i.e. 0.84%) was recorded in 2 g.L-1 iron followed by the combination of 

2 g.L-1 iron plus 180 kg.ha-1 nitrogen (i.e. 0.79%) compared to 0.51% essential oil in control treatment. The 

highest fresh and dry weight, and total essential oil production was recorded in 2 g.L-1 iron in combination 

with 180 kg.ha-1 nitrogen. In this treatment the total essential oil production (13.6 kg.ha-1) was reached to 

almost twice of the control (7.1 kg.ha-1). Collectively the results showed that the best treatment for highest 

vegetative growth leading to high fresh and dry weight and essential oil production achieved in 2 g.L-1 iron 

in combination with 180 kg.ha-1 nitrogen. 
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 مقدمه

رو به  روند و شیمیایی داروهای جانبی عوارض      

 در هک است دهش سبب استفاده از داروهای گیاهی رشد

 در زراعی هایزمین از سطوح وسیعی راخی هایهده

 ان داروییگیاه کشت به یافتهتوسعه کشورهای

 Ocimum) نریحا دارویی گیاهیابد.  اختصاص

basilicum L.) و سالهیک گیاهی نعناعیان، خانواده از 

 برخی شکم، نفخ معالجه برای گیاه این ازکه  است علفی

 به کمک همچنین و طحال شدن بزرگ قلبی، هایبیماری

 ضد خاصیت ریحان اسانس. شودمی استفاده غذا هضم

 و آرایشی صنایع در و داشته باکتریایی ضد و قارچی

 مقدار .(2668بیگی  )امید شودمی استفاده نیز تیبهداش

 محل اقلیمی بـه شرایط توجـه بـا ریحان گیاه اسانس

 ترکیبات. متغیر است درصد 9/6 تا 9/6 بین رویش،
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 متیل لینالول،و  بوده اوتمتف اسانس دهندهیلتشک

 کامفور ژرانیول، اوژنـول، سینئول، سـیترال، اویکول،ک

 ندباشیم ریحان مهم اسانس زاءاج از سینامات متیل و

 (.6559همکاران  و ، اوزک6556 ارانهمک و یمونس)

 مطلوب کیفیت و باال عملکرد حصول منظوربه     

 یاتغذیه مختلف هایسیستم ارزیابی تولید شده، گیاهان

-حاصل صحیح روش با. باشددارای اهمیت می گیاه

 حفظ ضمن توانمی گیاه تغذیه و خاک خیزی

 حفظ و فرسایش کاهش آب، کیفیت افزایش زیست،محیط

 همچنین .داد افزایش را هانهاده کارایی زیستی، تنوع

 رویهبی و غیرضروری کاربرد از اجتناب با توانمی

 که ،داد کاهش حداقل به را تولید هزینه غذایی عناصر

 باشد پایدار کشاورزی سویبه گامی تواندمی امر این

 افیونی و نژادرضایی ،2666 همکاران و زادهحسن)

2666.) 

 تولید و بوده آهکی ایران هایخاک اعظم قسمت     

 ودکمب اد،زی pH یلبه دل هاخاک این در محصول زیاد

 همواره کافی آلی مواد فقدان و مصرفکم ذاییغ رعناص

 باالی غلظت و قلیایی pH. است بوده همواج شکالتیم اب

 که غذایی عناصر زا بعضی که دهش باعث کلسیم یون

 صورتبه ،شودمی کنترل pH طتوس هاآن ذبج تقابلی

 درآیند گیاه استفاده برای غیرقابل و نامحلولترکیبات 

 بیکربنات یون زیاد مقدار. (2662)جعفری و همکاران 

 خاک، pH افزایش ضمن آهکی، هایدر خاک شده یدتول

 مصرف،کم عناصر ت جذبقابلی اهشک باعث

 ود )حجازی وشمی گیاه توسط ،آهن خصوصبه

 از غذایی مواد جذب کههنگامی (.2666صدقی  کفاشی

 رفع در برگی پاشی، محلولگرددمی محدود ریشه طریق

)کاکماک و  باشدمؤثر  تواندمی غذایی عناصر کمبود

 مقـدار به گیاهان در مصرفکم عناصر (.6555همکاران 

بجا شد گیاه ر بر مهمی تأثیر ، امانیاز بوده مورد کم

 کمبود صورت درکم مصرف عناصر . گذارندمی

 سایر جذب و رشد دهمحدودکنن وانعنبه گاهی توانندمی

بیشتر  توجه لزوم ،امر همین و کنند عمل غذایی عناصر

 (.6555سازد )ملکوتی می مشخص را هاآن کاربرد به

 برخوردار آهکی یهاخاک در کمی تحرک از آهن     

 در گیاه توسط کافی آهن جذب دلیل، نیبه هم بوده و

 معدنی کودهای مصرف. باشدنمی میسر هاخاک این

 سرعتبه و نشده واقع ود مؤثرکمب عرف برای دارآهن

 تبدیل خاک در ل جذبغیرقاب و نامحلول ترکیبات بـه

 جذب باعث های آهنکالت با پاشیمحلول و شوندمی

 و های گیاهیدامان در آن تریعسر توزیع و آهن بهتر

 .(2662)داتریل و همکاران  شودمی مصرف نقاط

در  نانو فناوری کاربردهای ینترمهم از یکی     

است  گیاه تغذیه در نانو کودها از استفاده کشاورزی

 نانو، مواد هاییژگیو از(. 2665 همکاران و )رضایی

 چند کم و در مقادیر استفاده ،هاآن بودن کوچک و سبک

 (. استفاده از2669 گلی و نژاد )علی تاس دنوب کاربردی

 غلظت مؤثر، مانند الزم خصوصیات همه هک کودها نانو

 و باال یرگذاریتأث و اتثب مناسب، یریپذحل قابلیت

 عناصر افزایش کارایی سبب دارند را شدهکنترل رهایش

(. 2662همکاران  و )نادری شوندمی و تغذیه گیاه غذایی

 از آسان انتقال و جذب غذایی، عناصر مداوم رهاسازی

 و )لیواز خصوصیات نانو کودهاست  برگ طریق

 (.2661 همکاران

 مراحل طول در غذایی مواد و عناصر صحیح کاربرد     

 در اساسی نقش تنهانه دارویی، گیاهان داشت و کاشت

 مواد کیفیت و کمیت در بلکه دارد، هاآن عملکرد افزایش

 بخشی آهن. است مؤثر یزن شده تولید محصول مؤثره

 های اکسیداسیونآنزیم از بسیاری کاتالیزوری گروه از

 باشدمی یازن مورد کلروفیل ساخت برای و بوده احیاء و

 تشکیل درنیز  نیتروژن .(6555 همکاران و )کافی

تأثیر شته و دا نقش گیاهی آلی ترکیبات از بسیاری

 بر وژننیتر مثبت اثرات دلیل به گیاه رشد بر نیتروژن

 آلی ترکیبات متابولیکی فرآیندهای و یفتوسنتز فعالیت

ال گندی ) باشدمی  گیاه رویشی رشد تقویت و گیاه در
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 ( در2666) همکاران و یگیبیدام (.2669و همکاران، 

و  666، 96 )صفر، نیتروژن مختلف طوحس اثـر بررسی

 آویشن گیاه نمو و بر رشد هکتار( در کیلوگرم 696

 در نیتروژنکیلوگرم  666تیمار  که کردند مشاهده

 پیکر عملکرد حداکثر حصول جهت تیمار بهترین ،هکتار

همچنین  .بود هکتار در تیمول و اسانس رویشی،

 کود که کردند گزارش( 2669) بایرام و آراباسی

 گیاه در برگ و شاخ عملکرد افزایش باعث نیتروژن

 رشد در نروژنیت ادزی نقش به توجه با .شودمی ریحان

در  آهن کمبود و دارویی گیاهان و اهسبزی نمو و

 متقابل اثر بررسی هدف با تحقیق این آهکی، هایخاک

 و رشد بر آهننانوکالت یپاشمحلول و سطوح نیتروژن

    شد. انجام ریحان گیاه دارویی نمو

 

 هاروش و مواد

 طرح قالب در فاکتوریل صورتبهآزمایش  این     

 مزرعه در تکرار سه با مل تصادفیکا یهابلوک

 طولبا  زنجان کشاورزی دانشگاه تحقیقاتی دانشکده

 و عرض شمالی یقهدق 96و  درجه 11 جغرافیای

 6951 ارتفاع و شرقی یقهدق 29و  درجه 98 جغرافیایی

 .گردید اجرا 6159زراعی  سال دریا در سطح از متر

 تحقیقاتی مزرعه خاک و شیمیایی فیزیکی خصوصیات

 است. آمده یک جدول رد

 

 تحقیقاتی مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول     

     

، 16، صفر) ننیتروژ سطح چهار اثرآزمایش  در این

 با (نیتروژن خالص کیلوگرم در هکتار 686و  626

سه سطح و نیتروژن(  درصد 91) اوره کود از استفاده

( با استفاده از گرم در لیتر چهارو  دو، صفر)آهن 

 .گرفت قرار یبررس مورد درصد آهن( 5آهن )نانوکالت

 متر یک طول به کاشت ردیف پنجآزمایشی  واحد هر در

. شد گرفته نظر در دیگریک از متریسانت 26 فاصله به و

 9/6در عمق بذر  پاکان شرکت از شده تهیه بذور ریحان

 شدند. فاصله کشت خطی شکل به سانتیمتری دو الی

 دریک متر  هابلوک بین فاصله و نیم متر هاکرت بین

 اوره کودیک ماه پس از کاشت بذر، . شد گرفته نظر

 طوربه و آبن یکسا مقدار در محلول صورتبه

طی سه مرحله به فواصل ا هکرت سطح در یکنواخت

 بر پاشیمحلول صورتآهن بهو نانوکالت هفته چهار

به میزان  هفته چهارفواصل  به مرحله سه طی هابرگ

 به رشد فصل طی مصرف گردید.یک لیتر بر متر مربع 

 تا اولیه هایآبیاری شد. انجام دستی الزم وجین دفعات

و  باریک روز سه هر هاتهبو و استقرار شدن سبز

 سبز گیاهان گرفت. انجام باریک روز هر چهار ازآنپس

نهایی  فاصله و برگی تنک سه تا چهار مرحله در شده

 بوتهده . شد گرفته نظر در مترسانتی 66 حدودا هاتهبو

سایه  و در برداشت کامل دهیگل مرحله در ریحان

 با آب تقطیر روش به اهآن خشک گردید، سپس اسانس

 از اسانس عملکرد .گردید استخراج کلونجر دستگاه با و

 و مربع متر یک از حاصل اسانس میزان محاسبه طریق

به دست آمد.  در هکتار کیلوگرم برحسب نتایج ارائه

)میانگین صفات  در سه چین شده گیریاندازه صفات

 گ،سطح بر گره، ، تعدادبوته ارتفاع شامل مورد بررسی(

های اندام خشک و تر عملکردهای جانبی، شاخه تعداد

 .بودند اسانس عملکرد و درصد ،هوایی

pH هدایت  

 الکتریکی
  رس

)%( 
  سیلت

)%( 

  شن

)%( 

 آلی ماده

)%( 

N 
)%( Fe P K 

 dS/m       1-kg.gM  

29/9 62/6 11 29 96 28/6 68/6 8/6 11/65 699 
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 افزارنرم از حاصله، نتایج واریانس برای تجزیه     

SPSS  وSAS رسم نمودارها از برنامه برای و Excel 

چند  آزمون ،مقایسه میانگین برایاستفاده شد. همچنین 

 قرار گرفت. دهاستفامورد دانکن یادامنه
 

 بحث و نتایج

 های هواییاندام تر و خشک عملکرد

 که داد نشان هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج     

 هوایی هایاندام خـشک و رت ردعملک رباثر نیتروژن 

 میانگین سطوح مختلف مقایسه (.2)جدول  بود داریمعن

و  عملکرد بر آهن نانوکالت یپاشمحلول و نیتروژن

 نشان سه جدول در ریحان گیاه یرشد هایشاخص

تر  عملکرد بیشترین اساس، این بر است. شده داده

 در تن 11/6) خشک عملکرد ( وهکتاردر  تن 6/66)

 نیتروژن کیلوگرم 686 تیمار در هوایی یهااندام (هکتار

و  51/8ترتیب ه در مقایسه با تیمار شاهد ب هکتار در

  .شد مشاهده تن در هکتار 99/6

 

 

 تأثیر تیمارهای نیتروژن و آهن تحت یبررس مورد صفات واریانس تجزیه نتایج  -2جدول 

ns،  *باشدمی درصد یکو  درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیب به**  و. 

      

 اسیدهای نظیر حیاتی ترکیبات نتریمهم در نیتروژن     

 و داشته مشارکت نوکلئیک اسیدهای و هاپروتئین آمینه،

 و بوده روبیسکو و کلروفیل هایمولکول از مهمی جزء

و در نتیجه اثرات دهد می افزایش را گیاه ایسبزینه رشد

 .(2669)تسو مستقیمی بر میزان عملکرد محصول دارد 

 گیاه ( روی6555ران )همکا و ماککاک نتایج مطالعات

 افزایش با پیکر رویشی عملکرد داد که نشان آویشن

 کیوس و بیسیادا. افزایش یافت یتروژنن کود مصرف

که  کردند ( گزارش2661و یاسن و همکاران )( 2666)

ریحان مربوط به  گیاه بیشترین عملکرد اندام هوایی در

 طور کلیهنیتروژن بود. ب هکتار در کیلوگرم 696تیمار

 هوایی هایاندام توسعه بادار  یتروژننکودهای  مصرف

 هایدراتکربوه تولید موجب یریکربن گسطح  افزایش و

 (.2661 شود )ساالردینیمی افزایش عملکرد یجهدرنت و

 

 

 ارتفاع گیاه

 اثرات که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج     

حتمال گیاه در سطح ا ساده نیتروژن و آهن بر ارتفـاع

 درجه تغییر منابع

 آزادی
 میانگین   

 مربعات
    

عملکرد تر   

 های هواییاندام

 

 خشک عملکرد

 هایاندام

 هوایی

 ارتفاع

 گیاه
تعداد 

های شاخه

 جانبی

سطح 

 برگ

درصد  تعداد گره

 اسانس

د عملکر

 اسانس

 ns615/6 ns669/6 ns159/6 ns85/2 ns696/6 ns69/6 *696/6 ns699/9 2 بلوک

 ns695/6 ns612/6 *69/66 **29 *952/1 ns29/6 **681/6 *986/12 2 آهن

 ns666/6 ns266/8 69/6* 651/1* 61/26** 19/8* 68/6* *1/119 1 نیتروژن

 ns986/6 ns668/6 ns99/61 ns98/2 *199/2 ns99/6 ns669/6 ns161/1 1 آهن×نیتروژن

 619/1 665/6 21/6 995/6 2/2 55/1 695/6 659/2 22 خطا

تغییرات  ضریب

)%( 
 82/69 61/61 19/9 9/61 55/69 9/1 8/68 29 
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 تجزیه (.  نتایج2داری بود )جدول پنج درصد معنی

گیاه با  ارتفاع بیشترین داد، نشان هاداده واریانس

 88/98هکتار ) در نیتروژن کیلـوگرم 686مصرف 

بهمتر( سانتی 61/99متر( و دو گرم در لیتر آهن )یسانت

 رشد افزایش در نیتروژن تأثیر .(9و 1آمد )جدول دست 

 گیاهی هایهورمون تعادل تغییر در اثر هاشاخه رویشی

 نیتروژن مصرف. شودیمایجاد  رویشی هایبخش در

 باعث بر جیبرلین آبسیزیک اسید نـسبت کاهش با

(. 2662مارشنر گردد )یم گیاه رویشی رشد افزایش

 نمود که گزارش (2669خانی )صفی ارتباط،ین درا

 گیاه رشد مختلف مراحل نیتروژن در کود مصرف

 آهن .شد گیاه دار ارتفاعمعنی افـزایش باعث بادرشبو

 696 ساخت درفرد به منحصر یکوفاکتور عنوانبه نیز

 توسعه و رشد در داشته و نقش اساسی آنزیم فعالیت

(. در این بررسی 6559کند )بریتنهام یم ایفا گیاهان

مشخص شد هر دو عنصر آهن و نیتروژن نقش بارز 

 1گیاه ریحان دارند )جدول  در تسریع رشد رویشی

 (.9و
 

 

 

 

 تأثیر نیتروژن  تحت بررسی مورد صفات میانگین مقایسه -3 جدول

 تر عملکرد آزمایش عوامل

هوایی  هایاندام

 )تن در هکتار(

 خشک عملکرد

هوایی  هایاندام

 (هکتار در تن)

 هایشاخه تعداد تعداد گره

 جانبی

سطح برگ 

 متر مربع()سانتی

ارتفاع گیاه 

 متر()سانتی

       نیتروژن
6 ab511/8 ab999/6 b19/8 b99/62 b682/5 b15/99 

16 b699/8 b162/6 a62/5 b19/61 b625/5 b11/99 

626 a991/5 a999/6 a59/8 b91/61 a998/66 b85/91 

686 a66 a11/6 a69/5 a66/61 ab916/5 a88/98 

 می باشد. درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر ستون هر در متفاوت حروف                         

                       

 تأثیر آهن تحت بررسی مورد صفات میانگین مقایسه -4جدول

 هایشاخه تعداد آزمایش عوامل

 جانبی

 درصد

 اسانس

عملکرد اسانس 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

سطح برگ 

متر )سانتی

 مربع(

ارتفاع گیاه 

 (متر)سانتی

      آهن
6 b1/62 b95/6 b919/8 b991/8 b18/99 

2 a58/69 a91/6 a861/66 a699/66 b81/99 

9 a96/69 b19/6 ab868/5 a612/66 a61/99 

 می باشد. درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف بیانگر ستون هر در متفاوت حروف

 

 سطح برگ

رد کود در برداشت سوم کاربنتایج نشان داد که      

در سطح احتمال پنج بر سطح برگ نیتروژن  و آهن

از آنجا که چین  .(9و  1)جدول  دار بودمعنیدرصد 

سوم مصادف با انتهای دوره رشد و جذب عمده ازت 

موجود در خاک بوده است بیشترین اثر بر شاخص 

سطح برگ در این زمان برداشت مشاهده شده است. 

کاربرد کود  ه استنشان دادنیز نتایج تحقیقات دیگر 
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 باشدمیدار معنی نیتروژن بر سطح برگ در گیاه ریحان

 (.2669و بخشنده و همکاران  2661باربیری  و )سیفال

 نقش نیتروژن به برگ تعداد در نیتروژن کود افزایش اثر

به  گیاه نیاز زیرا شود،می مربوط گیاه متابولیسم در

 افزایش وجبم و کندمی تامینرا  نیتروژن منبع

 رشد افزایش در نتیجه و فتوسنتزی هایفرآورده

 بیگی شود )امیدمی برگ سطح و تعداد از قبیل رویشی

( گزارش کردند که 2669مقدم و همکاران ) (.2668

درصد تأثیر  یک احتمال سطح در آهنکاربرد نانوکالت

 داری بر سطح برگ گیاه ریحان مقدس داشت.معنی

 

 بیجان هایشاخه تعداد

 شاخه جانبی تعداد بر آهن و مستقل نیتروژن اثرات     

(. 2بود )جدول  دارمعنی درصد یک احتمال سطح در

کیلوگرم  686های جانبی در تیمار شاخه تعداد بیشترین

 دو( و به دنبال آن در تیمار 66/61در هکتار نیتروژن )

 (.9و 1( مشاهده شد )جدول 58/69گرم در لیتر آهن )

 ساختمان در نقش اساسی نیتروژن اینکه به وجهت با     

 سنتز در ین عنصرترمهم طرفی از و دارد کلروفیل

 تا مطلوب در شرایط آن افزایش و باشدیم هاینپروتئ

 گردد،یم میزان پروتئین افزایش موجب مشخصی حد

 به گیاه هاینپروتئافزایش  با که گرفت نتیجه توانیم

 ساقه قطر و فرعی شاخه تعداد برگ، سطح توسعه

 به را فتوسنتزی مواد آن افزایش که در نتیجه پردازدیم

 همکاران و مقدم(. 2668و همکاران  )رحمانی دارد دنبال

 سطح در آهننانوکالت کاربرد که کردند گزارش( 2669)

های تعداد شاخه بر داریمعنی تأثیر درصد یک احتمال

 قبلی قاتتحقی در .داشت مقدس ریحان جانبی در گیاه

های آهن در افزایش تعداد کود پاشی محلول مثبت اثر

و همکاران  های جانبی گیاهان آنیسون )پیرزادشاخه

سعید االهل و ، 2662نظری و همکاران ) ریحان( و 2661

تأثیر عنصر ه دلیل آن گزارش شده است ک (2666 ابیر

 استیکایندول اسید غلظت و برگ کلروفیل مقدار بر آهن

 است. شدهگزارش 
 

 تعداد گره

کود نیتروژن بر روی  ،سهو  دو  هایجدول طبق     

های رشد و عنوان یکی از مولفهبهکه صفت تعداد گره 

 پنجداری در سطح یمعنشود اثر نمو در نظر گرفته می

داد سطوح  نشان هایانگینم درصد داشته است. مقایسه

ا تیمار مختلف ازت باعث افزایش تعداد گره در مقایسه ب

 گره تعداد های دیگر بیشترینطی پژوهش شاهد گردید.

 666 تیمار فلفلی، ریحان و بادرنجبویه در نعناع گیاه در

 و گزارش شده است )ایزدی نیتروژن هکتار در کیلوگرم

 (.2662الرسون  و وهاب ،2666همکاران 

 

 اسانسدرصد و عملکرد 

ه کاربرد نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد ک     

 یببه ترتآهن بر روی صفات درصد و عملکرد اسانس 

(. 2دار بود )جدول درصد معنی پنجو  یکدر سطح 

 گرم دو تیمار در( درصد 89/6) اسانس مقدار باالترین

 لیتر در گرم دو تیمار در آن دنبال به و آهن لیتر در

 95/6) نیتروژن هکتار در کیلوگرم 686 باهمراه  آهن

 حاصل( درصد 96/6) شاهد تیمار با ایسهمق در( درصد

 تیمار همچنین بیشترین میزان عملکرد اسانس در .شد

 هکتار در کیلوگرم 686 باهمراه  آهن لیتر در گرم دو

در  آن از پس( و هکتاردر  کیلوگرم 166/61نیتروژن )

( هکتار در کیلوگرم 992/62آهن ) لیتر در گرم دوتیمار 

( هکتار در کیلوگرم 655/9) شاهد در مقایسه با تیمار

 آهن لیتر در گرم دو . بهترین تیمار )تیمارمشاهده شد

نیتروژن( افزایشی  هکتار در کیلوگرم 686 همراه با

نزدیک به دو برابر در عملکرد اسانس را نسبت به شاهد 

 لیتر در گرم دوکاربرد  داد نشان . نتایجنشان می دهد

درصدی در  8/18و  99باعث افزایش  یببه ترتآهن 

 .نسبت به شاهد شد میزان درصد و عملکرد اسانس
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( مشاهده کردند که 2661و همکاران ) ساالر پور     

آهن بر روی میزان اسانس پاشی نانوکالتمحلول یرتأث

دار بود. در سطح یک درصد در گیاه شاهی معنی

میزان عملکرد اسانس در  اتی دیگرگزارشطبق همچنین 

تیمار آهن افزایش یافت  یرتأثونه تحت نعناع فلفلی و باب

با  (.2666، نصیری و همکاران 2668زهتاب و همکاران )

توان یم ،گیاه نمو و رشد در آهن عنصر تأثیر به توجه

 نقش این را گیاه فتوسنتزی فعالیت افزایش دالیل از یکی

 که این دانست کلروپالست ساختمان فعالیت در عنصر

 کنندهترشح یهاغده شتربی تولید به منجر افزایش

رسد یم نظر به (.6551گردد )ایوانز یم برگ در اسانس

 گیاهی و خشک مواد روی بر تأثیر طریق از هایزمغذیر

 و افزایش عملکرد به منجر سلولی تورژسانس میزان نه

 (.6558و ملکوتی  شوند )ضیاییانیم گیاهی اسانس

 

 کلی گیری نتیجه

آهن و  مصرف که داد ننشا آزمایش این نتایج     

 تعداد جانبی، هایشاخه موجب افـزایش تعداد نیتروژن

 عملکرد و درصد خشک، و تر عملکرد گیاه، ارتفاع گره،

 میزان بیشترین کهیطوربهاسانس گیاه ریحان شد. 

 محلول تیمار در اسانس عملکرد و خشک و تر عملکرد

 686 باهمراه لیتر  در گرم دو غلظت به آهن برگی پاشی

عملکرد اسانس  .شد مشاهده نیتروژن هکتار در کیلوگرم

و برابر را نسبت به افزایشی نزدیک به د ،در این تیمار

 به دستیابی برای تیمار بهترین بنابراین داد.شاهد نشان 

 در اسانس مقدار و خشک و تر عملکرد میزان بیشترین

 با همراه آهن لیتر در گرم دو ترکیب ،شرایط زنجان

 باشد.می ازت هکتار در یلوگرمک 686
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