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  اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسیدسالیسیلیک بر عملکرد 

 ).Coriandrum sativum L(دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز 
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   ، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزي، گرایش فیزیولوژي گیاهی، زراعتگروهدانشجوي دکتري 1

    دانشگاه تبریز،استاد دانشکده کشاورزي2
 11/11/94:  ؛ تاریخ پذیرش24/3/94: تاریخ دریافت

  1چکیده
هاي اصلی است که اثر نامطلوبی بر عملکرد کمی و کیفی محصوالت در   خشکی یکی از استرس:سابقه و هدف

گذارد و هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تنش خشکی، کود  خشک دنیا می بسیاري از نقاط خشک و نیمه
  . باشد شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز می

 

در  تکرار 3 با تصادفی کامل هاي بلوك قالب فاکتوریل در اسپلیت صورت به اي مزرعه  آزمایش:ها مواد و روش
متر   میلی120 و 90، 60در سه سطح آبیاري تیمارهاي آزمایش شامل . گردید  در استان کرمانشاه اجرا1393سال 

 کیلوگرم 100میزان  ، کود اوره به)اهدش(، کود در چهار سطح عدم مصرف کود Aتبخیر از تشتک تبخیر کالس 
کود بیولوژیک نیتروکارا و +  درصد کود اوره 50م أدر هکتار، کود بیولوژیک نیتروکارا و مصرف تو

صفات مورد آزمایش شامل تعداد چتر در . موالر استفاده شد اسیدسالیسیلیک در دو غلظت صفر و یک میلی
ر هر چترك، تعداد دانه در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، بوته، تعداد چترك در هر چتر، تعداد بذر د

  .عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند
  

نتایج آزمایش نشان داد که خشکی باعث کاهش تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در هر چتر، تعداد بذر در  :ها یافته
در مقابل . یک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردیدهر چترك، تعداد دانه در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژ

اثر متقابل . دار در صفات مورد آزمایش شد اسیدسالیسیلیک و مخلوط کود اوره و نیتروکارا سبب افزایش معنی
ترتیب در تیمارهاي  ترین میانگین به ترین و کم تعداد بذر در هر چترك نشان داد که بیشصفت کود × آبیاري 

                                                
 farhoodyeganeh@yahoo.com:  مکاتبهولئمس *



  و همکارانپور فرهود یگانه

 38

 کود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50کاربرد توأم  و Aمتر تبخیر از تشتک کالس  میلی60آبیاري پس از 
 و عدم مصرف کود با Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی120 و تیمار آبیاري پس از 25/14با میانگین 

یدسالیسیلیک بیانگر این موضوع اس× دست آمد و همچنین مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاري   به33/5میانگین 
متر تبخیر از تشتک کالس   میلی60ترین میانگین تعداد بذر در هر چترك در تیمارهاي آبیاري پس از  است که بیش

A متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس   میلی120 و تیمار آبیاري پس از 91/13اسیدسالیسیلیک با میانگین مصرف  و
A مشاهده شد و نیز مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي مختلف 1/6با میانگین  و عدم مصرف اسیدسالیسیلیک 

مصرف ترتیب در تیمارهاي  ترین تعداد بذر در هر چترك به ترین و کم دهد که بیشاسیدسالیسیلیک نشان می× کود 
 و تیمار عدم 11/11 و مصرف اسیدسالیسیلیک با میانگین کود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50توأم 

اسیدسالیسیلیک × کود × آبیاري اثر متقابل . دست آمد  به8مصرف کود و عدم مصرف اسیدسالیسیلیک با میانگین 
ترین مقدار در تیمار مصرف  دار بود و بیشمعنی) تعداد بذر در هر چتركجز  به(هم در همه صفات آزمایشی 

متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس   میلی60(ر شرایط آبیاري معمول اسیدسالیسیلیک با مخلوط کود اوره و نیتروکارا د
A(متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس   میلی120ترین مقدار این صفات در تیمار آبیاري پس از   و کمA عدم  و

  . دست آمد بهسالیسیلیک  و عدم مصرف اسیدکاربرد کود 
  

موالر و کود بیولوژیک لیک در غلظت یک میلیسالیسیدست آمده، مصرف اسید ه طبق نتایج ب:گیري نتیجه
طور مؤثري باعث افزایش در  تواند بهها مینیتروکارا در رفع اثرات منفی تنش نقش دارند و استفاده از آن

   .عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در گیاه گشنیز گردد
  

     دانهزن هزارو ،، کود نیتروکارا، گشنیزعملکرد بیولوژیک شاخص برداشت، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
. )20(باشد  می آب کمبود خشک نیمه و خشک مناطق در تولید هاي محدودیت ترین مهم از یکی

 مرفولوژیک، رشد شدن محدود باعث گیاهان هايبافت در آب محتواي کاهش تنش خشکی ضمن
ابلیت دسترسی از طرف دیگر، ق. )6(گردد نیز می هاآن در عملکرد و فیزیولوژیکی تغییرات برخی

بنابراین . یابد اي می مالحظه تأثیر تنش خشکی تغییرات قابل عناصر غذایی مختلف در خاك تحت
شود  مدیریت تغذیه گیاه در شرایط تنش یکی از مسائل مهم در تولید محصوالت گیاهی محسوب می

 بهتري شد، مقاومتبا کرده دریافت را غذایی عناصر کافی مقدار به و شده خوب تغذیه که گیاهی. )16(
 خواهد قرار تأثیر تحت نیز محصول کیفیت و کمیت این راستا در داشت و خواهد تحمل تنش به نسبت
 مناطق در کود مدیریت بهبود با خشکی، به گیاهان مقاومت در غذایی عناصر نقش بهتر شناخت. گرفت
 میزان به بسته واقع در. است ارتباط در برند می رنج از خشکی که مناطقی و خشک نیمه و خشک

 گردد تنش به مقاومت کاهش یا و افزایش موجب تواندغذایی می عناصر کردن اضافه آب، به دسترسی
هاي محیط زیست براي  طور زیادي به برنامه گزینش مدیریت کودي به. )24(باشد  تأثیر حتی بی یا و

  مدیریت کودي مناسب، شایستهستمممانعت از آلودگی زمین و آب و هوا بستگی دارد و بنابراین سی
 و ریشه افزایش رشد کود با که استفاده از  دریافتند)2003( همکاران و آدمار. )12(باشد گسترش می

 و کاپور ).1 (گردید گشنیز در شرایط تنش خشکی دارویی گیاه در عملکرد افزایش سبب برگ و شاخ
ایط تنش آبی، استفاده از کودهاي  که در شرگزارش کردند خود هاي پژوهش  در)2001( همکاران

  ).11 (در گیاه گشنیز شد و عملکرد دانه دانه هزار وزن بیولوژیک، عملکرد افزایش بیولوژیک سبب
و  خانواده چتریان از ساله یک و علفی است گیاهی .Coriandrum sativum L گشنیز با نام علمی

 حاشیه کشورهاي در و بهاره گیاهی عنوان هب کشورها از بسیاري که در روز، 120 تا 100 با دوره رشد
 و باشد  میگرمادوست این گیاه .شود می کشت زمستانه گیاهی صورت به آسیا شرقی جنوب و مدیترانه

 آور، اشتها ضدنفخ، غذا، کننده هضم عنوان به گشنیز از سنتی طب  در.روید ها می خاك انواع در
 بسیار ایران درگشنیز  کشت سابقه .شود می ادهاستف بخش آرامش و عضالنی دردهاي کننده برطرف
 عرضه مصرف بازار به و برداشت تازه صورت به گیاه هوایی هاي اندامتر،  امروزه بیش و است طوالنی

  ). 22 (شود می
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 نقش شود و می تولید کم میزان به گیاهان ریشه در که است فنلی ترکیب یک سالیسیلیک اسید
 سنتز تعرق، ها، شدن روزنه بسته فتوسنتز، جمله از فیزیولوژیک رآیندهايف از تعدادي تنظیم در محوري
 هاي تنش پاسخ به در گیاهی نوسانات در مهم مولکولی سیگنال یک عنوان به دارد و پروتئین و کلروفیل
 اي، روزنه عوامل طریق از فتوسنتز را بر خود تأثیر سالیسیلیک  اسید).21 (است شده شناخته محیطی
 اسید از استفاده ).8 (کند می اعمال مراحل فتوسنتز در دخیل هاي آنزیم و کلروپالست ساختار و رنگیزه

 تواند می که گردد می فیزیولوژیکی فرآیندهاي از بعضی افزایش خشکی باعث تنش با همراه سالیسیلیک
 تواند می تلفمخ هاي غلظت در سالیسیلیک اسید افزودن .بیافزاید خشکی برابر تنش در گیاه مقاومت بر
 اسیدکاربرد  ).26 (شود خشکی تنش شرایط در گیاه مقاومت بهبود پرولین سبب مقدار افزایش با

، عملکرد و اجزاء هوایی هاي اندام خشک وزن و برگ سطح دار ارتفاع، معنی افزایش باعث سالیسیلیک
 اسید که شد مشاهده آزمایشی در ).3 (گردد می خشکی تنش شرایط در آن مصرف عدم با مقایسه در آن

 آن باالي هاي غلظت دارد، ولی ثرؤنقش م اکسایشی آسیب رفع در تر پایین هاي غلظت در سالیسیلیک
 اسید تأثیر بررسی ،پژوهش این  اجراي بنابراین هدف از).13 (گردد می گیاه در تنش بروز سبب

 در کرد و اجزاء عملکردعمل بر خشکی تنش اثرات کاهش و کود شیمیایی و بیولوژیک در سالیسیلیک
   .بودگشنیز ویی گیاه دار

  
  ها مواد و روش

که ) در استان کرمانشاه ( کیلومتري شهرستان کنگاور10 در 1393ماه سال  این پژوهش در فروردین
النهار  از نصفقه ی دق39  و درجه34 ائییقه و در عرض جغرافی دق34  و درجه47ائی یدر طول جغراف

 متر و متوسط بارندگی سالیانه آن 1200ارتفاع این منطقه از سطح دریا . را شدگرینویچ قرار دارد اج
 4/13اقلیم این شهرستان معتدل کوهستانی با میانگین دماي ساالنه . متر در سال است  میلی5/350

 9/14گراد، پاییز   سانتی5/34گراد، تابستان   درجه سانتی20حداکثر درجه حرارت در بهار . باشد می
قبل از ایجاد جوي و پشته در زمین آزمایش، از . باشد گراد می  درجه سانتی5/4گراد و زمستان  سانتی

متر چند نمونه جهت آزمون خاك به آزمایشگاه انتقال   سانتی0-30خاك مزرعه در چند نقطه و از عمق 
   .داده شد
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  ). رمت  سانتی0-30عمق ( نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه -1جدول 
Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental site 0-30 cm depth.  

 بافت
  خاك
Soil 

texture 

 شن

 )درصد(

Sand 
(%) 

 رس

 )درصد(

Clay 
(%) 

 سیلت

 )درصد(

Silt 
(%) 

 نیتروژن
  کل

  )درصد(
Total 

N 
(%) 

  فسفر

  جذب قابل
گرم بر  میلی(

  )کیلوگرم
Available 

Phosphorous 
(mg.kg-1) 

 پتاسیم
  جذب قابل

گرم بر  میلی(
  )کیلوگرم

Available 
Potassium 
(mg.kg-1) 

  آهن
  )ام پی پی(

Available 
Iron 

(ppm) 

  آلی کربن
 )درصد(

Organic 
carbon 

(%) 

 اسیدیته
pH  

 هدایت
  الکتریکی

زیمنس  دسی(
  )بر متر
EC 

(ds.m-1) 

  0.4  8.09  2  1.38  232  14.1  0.2  45  26  29  لومی

  
هاي کامل تصادفی در سه تکرار در استان  صورت اسپلیت فاکتوریل با طرح پایه بلوك زمایش بهآ

 و 90 ،60 در سه سطح آبیاري:  آزمایش شاملفاکتورهاي. اجرا گردید) شهرستان کنگاور(کرمانشاه 
  کود اوره،)شاهد( و کود در چهار سطح عدم مصرف Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی 120
 بیولوژیک کود + اوره کود درصد 50 مأد تور کارب ونیتروکارا بیولوژیک کود ،هکتار در کیلوگرم 100

نیتروکارا  بیولوژیک کود. بودند موالر میلی یک و صفر سطح دو در سالیسیلیک  اسیدو نیتروکارا
وده و این ب CFU( :108(عداد سلول زنده در هر گرم  و تگرفت قرار استفاده مورد مال بذر صورت هب

 صنایع شرکت فرموالسیون با که ،باشدمی Azorhizobium caulinad باکتري حاوي کود بیولوژیک
 که شد، اعمال خاك آزمون براساس) اوره (نیتروژن کود همچنین. است شده تهیه کارا فناوري زیست

 صورت به رفتن قهسا به مرحله در و کاري تنک از بعد نوبت، دو در مابقی و کاشت زمان در آن سوم یک
صورت  به) ابتداي گلدهی دهی وابتداي ساقه(سالیسیلیک در دو مرحله اسید تیمارهاي . سرك اجرا شد

 از زمان دو دستی صورت ههاي هرز بوجین علف و دفعات به شکنی  سله.پاشی اعمال گردید محلول
. گرفت انجام تیمارهاي آزمایشیبسته به  نیز آبیاري ، همچنینبرگی تا بسته شدن کانوپی هر هفته یکبار

هاي کاشت ثابت  متر و فاصله ردیف5/1 متر، عرض 4 خط کاشت به طول 6هر کرت آزمایشی شامل 
 و همچنین فاصله) مترمربع بوته در 40تراکم (متر  سانتی10ها روي ردیف متر و فاصله بوته  سانتی25
   ).19 (بود متر 5/1متر و فاصله هر تکرار از هم  مجاور یک کرت دو

ك، تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در هر چتر، تعداد بذر در هر چترصفات مورد مطالعه شامل 
زمان  و رشده دور پایان در.  بودنددانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانهتعداد دانه در بوته، وزن هزار

تعداد چتر در شد، که بوته انتخاب  10 کرت مقدار صفات مورد بررسی از هر تعیین برداشت جهت
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گیري و میانگین   اندازهبوته، تعداد چترك در هر چتر، تعداد بذر در هر چترك و تعداد دانه در بوته
 انتخاب صدتایی بذر نمونه 5 کرت هر از دانه، هزار وزن تعیین جهت. دست آمد هها براي هر کرت ب آن
  گیري عملکرد بیولوژیک، منظور اندازه به .یدگرد دانه انتخاب هزار وزن عنوان به هاآن وزن میانگین و

 درجه 75 ساعت در دماي 48مدت   بوته از هر کرت براي تعیین وزن خشک در داخل آون به10
گراد خشک شدند و سپس عملکرد بیولوژیک بر اساس میانگین وزن خشک بوته در هر کرت  سانتی

ها به   از خطوط میانی هر کرت، بوتهمنظور تعیین عملکرد در واحد سطح، همچنین به. محاسبه شد
هاي در بسته کوبیده شده روش دستی برداشت و پس از خشک شدن در هواي آزاد در سایه، در گونی

  : زیر محاسبه گردیدرابطهشاخص برداشت نیز از طریق  .ها جدا شود تا دانه آن
 

  شاخص برداشت =) دانه( عملکرد اقتصادي ÷عملکرد بیولوژیک  × 100
  

 MSTAT-C و SAS 9.4 افزار نرم از استفاده با صفات اندازگیري از دست آمده به هاي  داده،ایاندر پ
همچنین از ، دست آمد هب درصد 5در سطح احتمال  LSD روش به میانگین مقایسات و شدند تجزیه

  . نیز براي ترسیم نمودارها استفاده گردیدExcelافزار  نرم
  
  یج و بحثانت

تعداد چتر در  بر صفت آزمایش تأثیر فاکتورهاينتایج تجزیه واریانس نشان داد که  :تعداد چتر در بوته
که در جدول مقایسه میانگین اثرات  طوري ، به)2جدول  (دار بودمعنی در سطح احتمال یک درصد بوته

ترین  و کمترین   که بیشمالحظه شد نیز هورمونسطوح  × سطوح کودي × آبیاريمتقابل سطوح 
متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی 60پس از  آبیاريدر تیمار ترتیب  بهعداد چتر در بوته تمیانگین 

A  با میانگین  اسید سالیسیلیکمصرفو  کود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50م أ توکاربردو 
و عدم کود عدم کاربرد  و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس   میلی120و تیمار آبیاري پس از  26/17

کاربرد  که است آن بیانگر نتایج ).3جدول  (دست آمد هب 26/6مصرف اسید سالیسیلیک با میانگین 
  در گشنیزتعداد چترمون اسید سالیسیلیک باعث افزایش ور و شیمیایی و هبیولوژیککود تلفیقی 
 این گیاه ژیکهاي مرفولوژیک و فیزیولو منجر به بهبود در بخشاستفاده از این مواد  که گردید،

 علت کاهش تعداد چتر . و در مقابل آن، تنش خشکی منجر به کاهش تعداد چتر در گشنیز شدگردد می
 تر بحرانی مراحل براي را آب تا کند می تالش دلیل آن است که این گیاه به خشکی شرایط تحت در بوته
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 گشنیز دهیشاخه چون که کنیم استنباط چنین توانیممی بنابراین نماید، حفظ هیدگل مرحله نظیر نمو
گرفته، که این امر موجب کاهش تعداد چتر در بوته  قرار داري معنی تأثیر تحت کم آبی شرایط تحت

 با بررسی تأثیر تلفیقی کودها بر روي گشنیز به این نتیجه رسیدند )2002 (سینگ و جت .گردیده است
 کاربرد این با دانه عملکرد و چتر در بذر ادتعد گیاه، در چتر تعداد فرعی، شاخه تعداد خشک، که وزن
   ).23 (کند می پیدا افزایش عناصر

 اثرات اصلی و ، کهنشان دادتعداد چترك در هر چتر زیه واریانس جنتایج ت: تعداد چترك در هر چتر
دار شدند    اسید سالیسیلیک در سطح احتمال یک درصد معنیهورمونمتقابل بین تنش خشکی، کود و 

 نیز هورمونسطوح  × سطوح کودي × آبیاريمقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح ). 2جدول (
 60آبیاري پس از تیمار در تعداد چترك در هر چتر ترین   مشخص است، بیش)3( در جدول چه چنان
ا کود بیولوژیک نیتروکار+  درصد کود اوره 50م أ توکاربرد و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی

 120ترین مقدار آن در تیمار آبیاري پس از  و کم 9/9 با میانگین  اسید سالیسیلیکهورمون و مصرف
و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با میانگین عدم کاربرد کود  و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی

ترك در مخلوط کود اوره و نیتروکارا باعث افزایش تعداد چ نتایج آزمایش نشان داد .مشاهده شد 4/4
هاي رشدي و عملکرد و اجزاء عملکرد، باعث دلیل تأثیر بر شاخص کود اوره به زیرا ،هر چتر شد

شود، همچنین کود نیتروکارا بر رشد گشنیز مؤثر است که یکی از اثرات افزایش تعداد چتر در بوته می
ود رشد گیاه و افزایش توان به فراهم کردن نیتروژن قابل دسترس نسبت داد که باعث بهبمهم آن را می

 ).9 ( مطابقت دارد)2006 ( که این نتیجه با نتایج غریبشود،تعداد چتر و چترك در این گیاه می
نیز طی این ) Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی 120آبیاري بعد از ( تنش خشکی همچنین

ی  در پژوهش.شنیز شده استداري در تعداد چترك در گیاه گ بررسی نشان داد که منجر به کاهش معنی
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 40 که با کاربرد بیان نموددر مورد گشنیز انجام داد،  )1995 (که ماالناگودا

کاربرد کود نیتروژن باعث  ).15 (بود) بدون کود(تر از شاهد   بیش درصد5/25تعداد چتر در بوته 
ر افزایش عملکرد باشد و د میدز اجزاي عملکرکه یکی اافزایش تعداد چتر در بوته گیاه شوید شده 

   ).4 (ثر بوده استؤدانه م
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات مورد بررسی بر تعداد بذر در هر : تعداد بذر در هر چترك

 مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي). 2جدول  ()گانه جز اثرات متقابل سه به (دار بودند چترك معنی
 ترتیب در تیمارهاي بهبذر در هر چترك   تعدادترین ترین و کم بیش کود نشان داد که × آبیاري لفمخت
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کود  +  درصد کود اوره50م أ توکاربردو  Aمتر تبخیر از تشتک کالس   میلی60آبیاري پس از 
تبخیر کالس متر تبخیر از تشتک  میلی120 و تیمار آبیاري پس از 25/14 با میانگین  نیتروکارابیولوژیک

A همچنین مقایسه میانگین اثرات متقابل ). 1شکل (دست آمد  هب 33/5با میانگین  و عدم مصرف کود
ترین میانگین تعداد  بیانگر این موضوع است که بیشاسید سالیسیلیک مون ورسطوح ه ×آبیاري سطوح 

اسید مصرف  و Aس متر تبخیر از تشتک کال میلی60تیمارهاي آبیاري پس از بذر در هر چترك در 
 و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی120 و تیمار آبیاري پس از 91/13سالیسیلیک با میانگین 

دست آمده  ه، بنابراین از نتایج ب)2شکل ( مالحظه شد 1/6عدم مصرف اسید سالیسیلیک با میانگین 
تواند اثر منفی ناشی الیسیلیک میموالر اسید سپاشی با غلظت یک میلیشود که محلولچنین استنباط می

  مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي)3(در شکل . از تنش رطوبتی را در گیاه گشنیز کاهش دهد
ترتیب   بذر در هر چترك بهترین تعداد ترین و کم دهد که بیشاسید سالیسیلیک نشان می × کود مختلف

با و مصرف اسید سالیسیلیک   نیتروکارابیولوژیک کود +  درصد کود اوره50م أمصرف تو در تیمارهاي
.  شدشاهدهم 8 با میانگین اسید سالیسیلیک و عدم مصرف دم مصرف کودع و تیمار 11/11میانگین 

. نتایج نشان داد که تلفیق کود بیولوژیک نیتروکارا و اوره منجر به افزایش بذر در هر چترك شده است
  گزارش کردند که کاربرد تلفیقی کود اوره و منیزیم در گیاه آجووان)2007 (وهاب و محمد

Trachyspermum ammi L. 25( منجر به افزایش تعداد بذر و عملکرد دانه گردید .(  
  

  
  

  .چترك هر در بذر کود بر تعداد × آبیاري اثرات متقابل میانگین مقایسه -1 شکل
Figure 1. Mean comparison of interaction effects of irrigation and fertilizer on number of grain 
per umbelet. 
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  .چترك هر در بذر اسید سالیسیلیک بر تعداد × آبیاري اثرات متقابل میانگین مقایسه -2 شکل
Figure 2. Mean comparison of interaction effects of irrigation and salicylic acid on number of 
grain per umbelet.  

  

  
 

  چترك هر در بذر اسید سالیسیلیک بر تعداد × کود اثرات متقابل میانگین مقایسه -3 شکل
Figure 3. Mean comparison of interaction effects of fertilizer and salicylic acid on number of 
grain per umbelet.  
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شود که اثرات اصلی و متقابل بین چنین مشاهده میاز نتایج تجزیه واریانس : تعداد دانه در بوته
دار بودند  مون اسید سالیسیلیک در سطح احتمال یک درصد در این صفت معنیور، کود و هآبیاري

مون نیز نشان ورسطوح ه × سطوح کودي × آبیاريمقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح ). 2جدول (
متر تبخیر از تشتک تبخیر  میلی60ته در تیمار آبیاري پس از ترین میانگین تعداد دانه در بو بیشداد که، 
 اسید سالیسیلیک با مصرف و کود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50م أ توکاربرد و Aکالس 

متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی120ترین مقدار آن در تیمار آبیاري پس از  و کم 3/348میانگین 
A 3 جدول(دست آمد  هب 3/111و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با میانگین  عدم کاربرد کود و.( 

دار تعداد مون اسید سالیسیلیک سبب افزایش معنیور همصرفشرایط مطلوب آبیاري، استفاده از کود و 
کاربرد (هاي تلفیقی کودي علت بهبود تعداد دانه در بوته گشنیز در سیستم، گشنیز شد گیاهدانه در بوته 

   شودو استفاده از اسید سالیسیلیک که باعث مقاومت در شرایط تنش می) اوره و نیتروکارام أتو
دلیل فراهمی بهتر و  تواند به، می)تأثیر بر تنظیم فرآیند فتوسنتز در گشنیزبا افزایش میزان پرولین و (

راحل رشد مورد تر و به موقع عناصر غذایی مورد نیاز این گیاه به خصوص نیتروژن که در تمام م بیش
هاي فرعی ها و تولید شاخه که منجر به بهبود فرآیند فتوسنتز، افزایش باروري گلنیاز است باشد

 تنش، هنگام در همچنین ).14(  مطابقت دارد)2005 ( لیو و همکارانهايیافتهبا  که این نتایج شود، می
هاي   در پی آن رشد بخشکه ،دهش فتوسنتزي مواد تولید کاهش سبب امر این و یافتهکاهش  برگ سطح

 ،در بوته دلیل اصلی کاهش تعداد دانه ،نیز پژوهش این در شود،مختلف گشنیز با اختالل مواجه می
   .در شرایط کمبود آب است فتوسنتزي مواد کاهش تولید

ش  که اثرات اصلی و متقابل بین تننشان داد دانه  صفت وزن هزارزیه واریانسجنتایج ت: دانهوزن هزار
). 2جدول (دار بودند مون اسید سالیسیلیک در سطح احتمال یک درصد معنیورخشکی، کود و ه

مون نیز نشان داد که، ورسطوح ه × سطوح کودي ×آبیاري مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح 
ک تبخیر متر تبخیر از تشت میلی60آبیاري پس از   تیمار در گرم4/12 با میانگین دانه  وزن هزارترین  بیش

و  و مصرف اسید سالیسیلیک کود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50م أ توکاربردو  Aکالس 
عدم کاربرد  و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس   میلی120ترین مقدار آن در تیمار آبیاري پس از  کم

نتایج این آزمایش  ).3جدول (مشاهده شد  گرم 56/6و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با میانگین کود 
 مون اسید سالیسیلیک باعث افزایشور آن است که در شرایط مطلوب آبیاري، استفاده از کود و هبیانگر
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 همراه مواد جذب افزایشو  زمینی اندام عملکرد افزایش و برگ و شاخ افزایش با هوایی اندام عملکرد
 افزایش) بذرها(مخازن  سمت به مواد این قالانت و یافته افزایش فتوسنتزي مواد تولید بنابراین. باشد می
 ادعا کردند )2001 (همکاران پاندي و. گردید این شرایط در دانه هزار وزن افزایش موجب که یابد می

 پر شدن دانه باعث ها در حینکه کاهش ظرفیت فتوسنتزي به واسطه افزایش سرعت از بین رفتن برگ
اختالل در راندمان جذب و تأثیرپذیري ریشه و  )2001(  جیبان).18( گردد دانه میکاهش وزن هزار

 تنش خشکی را دلیل کاهش وزن واسطه افزایش هاختالل در انتقال مواد فتوسنتزي در درون گیاه ب
  ). 10( دانه عنوان کردندهزار

عملکرد  نشان داد که اثرات مورد بررسی بر )2(نتایج تجزیه واریانس جدول : عملکرد بیولوژیک
که در جدول مقایسه  طوري ، به)2جدول (دار بودند  در سطح احتمال یک درصد معنیکبیولوژی

ترین  مون نیز نشان داد که بیشورسطوح ه × سطوح کودي × آبیاريمیانگین اثرات متقابل سطوح 
 و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی60آبیاري پس از در تیمار عملکرد بیولوژیک میانگین 

 9766 ( و مصرف هورمون اسید سالیسیلیککود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50م أ توکاربرد
متر تبخیر از تشتک تبخیر  میلی120ترین مقدار آن در تیمار آبیاري پس از  و کم )کیلوگرم در هکتار

 دست آمد هب)  کیلوگرم در هکتار5860(و عدم مصرف اسید سالیسیلیک عدم کاربرد کود  و Aکالس 
 تلفیق کود بیولوژیک و شیمیایی و اسید سالیسیلیک منجر به نتایج این آزمایش نشان داد ).3جدول (

که   با توجه به این اما تنش خشکی سبب کاهش آن گردید زیرا،افزایش عملکرد بیولوژیک گشنیز شد
 ونم و رشد کاهش به منجر که، است تورژسانس فشار کاهش گیاهان در آب کمبود عالئم اولین
 تنش در که است فرآیندي ترینمهم ها سلول همچنین رشد. شودمی برگ و ساقه  درمخصوصاً ها سلول

هاي  وزن بخش کاهش و ارتفاع کاهش به منجر برگ سلول رشد کاهش .گیردمی قرار تأثیر تحت آبی
 فشار ودوج عدم دلیل به سلول نمو آب، کمبود اثر در تورژسانس فشار کاهش با .شودمی مختلف گیاه

 در داري معنی رابطه آب کاهش میزان و سلول اندازه کاهش بین بنابراین .یابد می کاهش سلول درون
یابد، در می کاهش هابرگ و هااندام رشد سلولی نمو کاهش شود، در نتیجه با می دیده گیاهی هاي بافت

 شرایط در که دادند  نشان)2005 (استرو و کی دروناس .یابدکاهش میگشنیز نتیجه عملکرد بیولوژیک 
شود، که این امر می تولید گشنیز در تنش بدون شرایط مقایسه با در تري کم دانه و برگ خشکی، تنش

  ). 5 (موجب کاهش در عملکرد بیولوژیک این گیاه خواهد شد
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ود و ، کسطوح آبیاري که اثرات اصلی و متقابل بین نشان دادنتایج تحزیه واریانس چنین : عملکرد دانه
مقایسه ). 2جدول (دار بودند  صفت معنیبر اینمون اسید سالیسیلیک در سطح احتمال یک درصد وره

ترین  مون نیز نشان داد که، بیشورسطوح ه × سطوح کودي × آبیاريمیانگین اثرات متقابل سطوح 
  م أ توردکارب و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی60تیمار آبیاري پس از در عملکرد دانه 

 1906با میانگین مون اسید سالیسیلیک ور و مصرف هکود بیولوژیک نیتروکارا+  درصد کود اوره 50
متر تبخیر از تشتک تبخیر  میلی120ترین عملکرد دانه در تیمار آبیاري پس از  و کمکیلوگرم در هکتار 

کیلوگرم در هکتار  5860و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با میانگین عدم کاربرد کود  و Aکالس 
 هاي شاخه از و داده کاهش را خود برگ سطح ، خشکیتنش هنگام در شنیزگ ).3جدول (مشاهده شد 

گردد، که نتیجه آن منجر می فتوسنتزي مواد تولید کاهش سبب امر این و کاهدمی خود ارتفاع و جانبی
مون اسید سالیسیلیک ورو کاربرد ه، اما استفاده تلفیقی کودها در گیاه گشنیز شد دانه عملکرد به کاهش

اسید سالیسیلیک تأثیر خود را بر  زیرا ،زا شد در شرایط مطلوب و تنشاین گیاهمنجر به رشد بهتر 
هاي دخیل در مراحل فتوسنتز اي، رنگیزه و ساختار کلروپالست و آنزیمفتوسنتز از طرق عوامل روزنه

 از همراه با تنش خشکی باعث افزایش بعضیکند و همچنین استفاده از این هورمون اعمال می
، بیافزاید خشکی تنش برابر در گشنیز مقاومت افزایش بر تواندمی که گرددمی فیزیولوژیکی فرآیندهاي

. شداین گیاه   در افزایش عملکرد دانهمنجر بهدر نهایت  و در این آزمایش مصرف اسید سالیسیلیک
 و شیمیایی کودهاي تلفیق که کردند مشاهده خود هايشآزمای طی در )2007 (همکاران و آموجویگب

 ).2(د گردی ذرت دانه و عملکرد بیولوژیکهزار وزن عملکرد دانه، حداکثر تولید موجب بیولوژیک
 کاهش سبب شدت به خشکی تنش که داد نشان گشنیز روي خود هاي پژوهش در )2002 (گابلر

  ).7( گردید دارویی گیاه این در عملکرد
نتایج تجزیه واریانس بیانگر این است که در صفت شاخص برداشت، اثرات اصلی : داشتشاخص بر

دار  مون اسید سالیسیلیک در سطح احتمال یک درصد معنیور، کود و هسطوح آبیاريو متقابل بین 
سطوح  × آبیاريکه در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح  طوري ، به)2جدول (باشند  می

   ترتیب  بهشاخص برداشت میانگین ترین  و کمترین مون نیز نشان داد که بیشور هسطوح × کودي
   درصد کود 50م أ توکاربرد و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  میلی60 آبیاري پس از در تیمار
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آبیاري پس از تیمار و  51/19با میانگین اسید سالیسیلیک  مصرف و کود بیولوژیک نیتروکارا+ اوره 
و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با عدم کاربرد کود  و Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس  یلی م120

 نتایج آزمایش نشان داد که شاخص برداشت تحت شرایط ).3جدول  (دست آمد هب 4/12میانگین 
 ،مطلوب آبیاري و کاربرد کودهاي اوره و نیتروکارا و همچنین استفاده از اسید سالیسیلیک افزایش یافت

 افزایش منظور به بنابراین .داري کاهش یافتطور معنیاما در شرایط خشکی شاخص برداشت به
 تعداد چتر و از  اعمشود،می دانه عملکرد افزایش موجب که اجزایی روي دبای برداشت شاخص
ارد ه موهم و چون نمود بررسی تر بیش را هاآن و کرده کیدأت تر بیش هزاردانه وزنتعداد دانه و چترك، 

فوق در گشنیز تحت شرایط تنش آبی کاهش یافت، در نتیجه عملکرد دانه و متعاقب آن، شاخص 
 اثر اسید سالیسیلیک را در دو گیاه دارویی ریحان و )2006 (غریب. برداشت نیز کاهش پیدا کرد

  عملکرد دانه و شاخص برداشت در این دو گیاهو مشاهده نمود کهمرزنجوش مورد بررسی قرار داد 
   ). 9( افزایش پیدا کرد

  
  گیري کلی نتیجه

عملکرد و اجزاء ، آبیاري فواصل افزایش از ناشی خشکی تنش افزایش  آن است که بابیانگرنتایج 
 شرایطهر دو  در مون اسید سالیسیلیکوره پاشی عملکرد گشنیز کاهش یافت و در مقابل آن، محلول

دهنده   این نشانکه ، شداین گیاهاجزاء عملکرد تنش خشکی سبب افزایش عملکرد و   مطلوب وآبیاري
در تنظیم تعدادي از فرآیندهاي فیزیولوژیک از جمله فتوسنتز، بسته شدن اسید سالیسیلیک  کلیدينقش 
. ها، تعرق، سنتز کلروفیل و پروتئین، ممانعت از بیوسنتز اتیلن، جذب و انتقال عناصر دارد روزنه

 داشتند گشنیز عملکرد اجزاء و عملکرد افزایش در که اهمیتی دلیل به  اوره و نیتروکاراهايکود همچنین
 از بهینه استفاده و پایدار کشاورزي به نیل منظور به و ي بیولوژیککودها مناسب قیمت به با توجه نیز و

 هک نای به توجه با همچنین .شودمی پیشنهاد  مصرف تلفیقی کود شیمیایی و بیولوژیک،شیمیایی کودهاي
شرایط  اعمال باشد، می نظر مد ها مؤلفه سایر از تر بیش آن دانه عملکرد افزایش و بوده دارویی گیاه گشنیز

 باال گیاه این در را عملکرد دانه تنها نه تحت این شرایط زیرا است، مفید گیاه این در مطلوب آبیاري
  . بهبود رشد این گیاه را نیز داشت بر افزایشی تأثیر بلکه برد،
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