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 کیدهچ

زراعی و فیزیولوژیکی بالنگو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب  صفاتبه منظور بررسی تاثیرکاربرد نانو کالت آهن بر 

پژوهشی دانشکده کشاورزی شاهد -در مزرعه آموزشی 1981-89طرح بلوک های کامال تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 

د نانو آهن عامل اول شامل دو گونه گیاهی بالنگو شهری و بالنگو شیرازی وعامل دوم مصرف و عدم مصرف کو.اجرا شد

نتایج تجزیه واریانس معنی دار بودن صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، کلروفیل کل، روزنه باز و بسته را در اثر .کالت بود

مشاهده شد که با مصرف نانو آهن . مصرف نانو آهن کالت بر گونه هی گیاهی بالنگو درسطح احتمال یک درصد نشان داد

و وزن هزار دانه و صفات فیزیولوژیکی محتوای کلروفیل کل و درصد روزنه های باز و  کالت صفات زراعی مثل عملکرد

در مقایسه بین دو گونه گیاهی، بالنگو شهری نسبت به بالنگو شیرازی بیشترین میزان . بسته هر دو گونه گیاهی افزایش یافت

این نتایج بازگو . وزن هزار دانه، محتوای کلروفیل کل، درصد روزنه باز و کمترین درصد روزنه بسته را داشت دانه،عملکرد 

ها شده که کاربرد نانو آهن کالت منجر به افزایش ظرفیت باالی محتوای فتوسنتزی و پاسخ گویی بهتر روزنه کننده این است

 .     رد و وزن هزار دانه بالنگو شهری نسبت به بالنگو شیرازی داشته استدر نتیجه بیشترین تأثیر مثبت را بر افزایش عملک

 ، روزنه باز، روزنه بستهعملکرد دانه، محتوای کلروفیل: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

گونه باشد که دو است و دارای پنج گونه می تیره نعناعیانق به متعلّبه عنوان یکی از گیاهان دارویی  (.Lallemantia sp) بالنگو

که هر دو گونه خود گرده افشان هستند  (Lallemantiaroyleana)و شیرازی ( Lallemantiaiberica)آن شامل بالنگو شهری 

تمام اندام رویشی هر دو گونه خوراکی بوده ولی مهمترین بخش آن بذرهایی است که عالوه بر . شونددر ایران کشت می

ای از محصوالت صنعتی و دارویی باشد که در طیف گستردهآنتی اکسیدان نیز میموسیالژ فراوان حاوی مقادیر روغن و مواد 

گیاهان در بین همه ریز . آهن یکی از عناصر ضروری اما کم مصرف و کم تحرک برای گیاهان است(. 1)شوند استفاده می

های اکسیداسیون و احیاء است و یمآهن، بخش از گروه کاتالیزوری بسیاری از آنز. نیاز را به آهن دارندها، بیشترین مغذی

گردد که در این عنصر موجب بهبود فتوسنتز و حمل و انتقال عناصر به مخزن می(. 4)برای سنتز کلروفیل مورد نیاز است

ترکیبات کالته آهن بهترین راه حل برای برطرف کردن کلروز آهن در همه (. 5)نتیجه تأثیری مثبت بر عملکرد گیاه دارد 

ای گیاهان را عالج نمایند و به رشد توانند شدیدترین مشکالت تغذیههای قلیایی بوده و میالخصوص خاکعلیها و خاک

اما از بین منابع مختلف کود آهن، باید از کودی استفاده کرد که جذب بیشتری داشته باشد تا هم در (. 9)گیاهان کمک کنند 

گزارش شده است که در بین . ک موثری به سیستم کشاورزی کندهای تولید کمکاهش مصرف کود و هم در کاهش هزینه

منبع خاصی از تأمین آهن دو ظرفیتی گیاهان باشد و هم از طرفی ظرفیت  تواندمیهم کودهای نانو، کود نانو کالت آهن 

ستیابی به کشاورزی گامی موثر به منظور دباالیی برای تولید پایدار گیاه و افزایش عملکرد محصول داشته باشد که در نتیجه 
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ر کود نانو آهن کالت بر خصوصیات هدف از این پژوهش حاضر بررسی تأثی(. 4)باشد میپایدار و سازگار با محیط زیست 

 . باشدبالنگو میزراعی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی 

 

 مواد و روش

صورت فاکتوریل در قالب طرح پژوهشی دانشکده کشاورزی شاهد به -در مزرعه آموزشی 1981-89این پژوهش در سال 

عامل اول شامل دو گونه گیاهی بالنگو شهری و بالنگو شیرازی وعامل دوم . های کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شدبلوک

سانتی متر  25متر با فاصله  2)در  2هایی به اندازه های گیاهی در کرتتیمار. مصرف و عدم مصرف کود نانو آهن کالت بود

ای بود و آبیاری نیز به صورت جوی پشته. کشت شدند( کشت و و با فاصله پنج سانتی متر روی خطوط کشتبین خطوط 

در نهایت، . های مربوطه اضافه شدپس از اولین آبیاری نیز کود مورد نظر در بطری حل شده و سپس در حین آبیاری به کرت

های باز و با دستگاه اسپکتوفتومتر و درصد روزنه( 2)کل دهی صفات فیزیولوژیکی اعم از محتوای کلروفیل در مرحله گل

گیری شد و در پایان فصل رشد و پس از رسیدگی اندازه 44نمایی با استفاده از میکروسکوب دوربین دار با بزرگ( 1)بسته 

ا استفاده از نرم تجزیه واریانس ب. و وزن هزار دانه محاسبه شد دانه عملکردزراعی  ای، صفاتکامل، باحذف اثرات حاشیه

و همبستگی بین صفات با استفاده از آزمون  درصد 5مقایسات میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال  ،R- studentافزار 

 .انجام شد پیرسون

 

 نتایج و بحث

بر عملکرد دانه، وزن هزرانه، محتوای کلروفیل کل، درصد روزنه باز و بسته  دار بودن اثر متقابل کود و گونه گیاهینتایج معنی

 (. 1جدول )نشان داد  درصد را در سطح احتمال یک

  
 تجزیه واریانس اثر کود نانو آهن کالت بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی بالنگو -1جدول 

    میانگین مربعات   

 روزنه بسته روزنه باز کلروفیل کل وزن هزار دانه عملکرد دانه درجه آزادی منابع تغییرات

14/242 2 بلوک * 441/4 n.s 148/4 n.s 148/4 n.s 952/4 n.s 

های گیاهیگونه  1 99/911282 ** 11/12 ** 91/294 ** 59/429 ** 88/222 ** 

49/18124 1 کود ** 41/4 n.s 59/429 ** 91/294 ** 95/988 ** 

کود×گونه گیاهی  1 49/2124 ** 191/4 ** 24/9 ** 241/9 ** 851/1 ** 

12/81 2 خطا  441/4  129/4  129/4  529/4  

 ضریب تغییرات

 

912/4  44/9  29/1  29/1  12/1  

ns  ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

 

مصرف کود در هر دو گونه داری عملکرد دانه و وزن هزار دانه با مصرف نانو آهن کالت نسبت به شرایط عدم افزایش معنی

با (. 2جدول )گیاهی مشاهده شد و بالنگو شهری بیشترین میزان عملکرد و وزن هزار دانه را نسبت به بالنگو شیرازی داشت 

توجه به نتایج همبستگی مشاهده شده که عملکرد دانه بیشترین ارتباط همبستگی را با وزن هزار دانه، کلروفیل کل، درصد 

همچنین نتایج همبستگی وزن (. 9جدول )ها بر عملکر دانه است که نشان دهنده تأثیر مثبت فتوسنتز و روزنه روزنه باز داشت

892/4r)هزار دانه 
2
گزارش شده است که مصرف نانو آهن کالت منجر به افزایش (. 9جدول )با عملکرد دانه را نشان داد ( =

دهد که از طرفی این افزایش تاثیری مثبت بر افزایش افزایش می جذب عناصر شده و میزان کربوهیدرات را درون مخزن نیز



مصرف نانو آهن کالت موجب افزایش محتوای کلروفیل هر دو گونه گیاهی نسبت به (. 1)عملکرد و اجزای عملکرد نیز دارد 

همبستگی مثبت و  نتایج(. 2جدول )شرایط عدم مصرف کود شد و بیشترین میزان کلروفیل نیز در بالنگو شهری مشاهده شد 

148/4r)دار محتوای کلروفیل با عملکرد دانه معنی
2
892/4r)و وزن هزار دانه ( =

2
مطالعات نشان (. 9جدول )را نشان داد ( =

در نتیجه باعث افزایش کربوهیدرات ذخیره داده است آهن میکرو عنصری است که نقش مثبتی بر محتوای کلروفیل دارد که 

درصد روزنه باز و بسته در اثر  .(2) تواند نقش موثری بر خصوصیات کمی و کیفی بذر داشته باشدگردد که میشده بذر می

-مشاهده شد که مصرف کود موجب افزایش درصد روزنه. مصرف کود نانو آهن کالت در هر دو گونه گیاهی افزایش یافت

-براین مشاهده شد که روزنهعالوه(. 2جدول )های باز در بالنگو شهری و افزایش درصد روزنه بسته در بالنگو شیرازی شد 

829/4r)های باز به ترتیب بیشترین همبستگی را با محتوای کلروفیل 
2
148/4r)و عملکرد دانه ( =

2
و وزن هزار دانه ( =

(148/4r
2
292/4r)های بسته تنها با محتوای کلروفیل داشت در حالی که همبستگی مثبت و معنی دار روزنه( =

2
-و روزنه( =

194/4r)های باز 
2
های باز و بسته با مصرف آهن گزارش شده است که یک پاسخ قوی در روزنه(. 9جدول )مشاهده شد (  =

های آزاد گیاهان در مقایسه به شرایط عدم مصرف های آنتی اکسیدان و کاهش رادیکالوجود دارد که موجب افزایش آنزیمنیز 

 (.5)شود آهن نیز می

 
 گین صفات زراعی و فیزیولوژیکی بالنگو در اثر کاربرد نانو آهن کالت مقایسه میان -2جدول 

 روزنه بسته روزنه باز کلروفیل کل وزن هزار دانه عملکرد دانه تیمار

های گیاهیگونه  کود 
 (هکتار/کیلوگرم)

 (گرم)

گرم وزن تازه /میکروگرم)

 (درصد) (درصد) (برگ

 b 4/9±5/1911 b 41/4±8/9 c 95/4±9/28 b 2/4±9/24 d 1/4±4/99 عدم مصرف بالنگو شهری

 a 2/5±1/1952 a 45/4±1/4 a 49/4±9/42 a 9/4±9/14 b 2/4±9/49 مصرف  نانو آهن کالت 

 d 1/5±854 d 45/4±5/1 d 4/4±5/21 c 2/4±8/52 c 4/4±5/44 بدون کود بالنگو شیرازی

  c 4/14±4/1415 c 49/4±9/1 b 51/4±5/92 b 8/4±1/24 a 2/4±2/59 مصرف نانو آهن کالت 
 

نانو آهن کالت منجر به افزایش ظرفیت باالی محتوای فتوسنتزی و پاسخ گویی بهتر  این نتایج بازگو کننده این است کاربرد

ها شده که در نتیجه بیشترین تأثیر مثبت را بر افزایش عملکرد و وزن هزار دانه بالنگو شهری نسبت به بالنگو شیرازی روزنه

 .استداشته 
 همبستگی بین صفات زراعی و فیزیولوژیکی بالنگو در شرایط مصرف نانو آهن کالت -9جدول 

 روزنه بسته روزنه باز کلروفیل کل وزن هزار دانه عملکرد دانه  

 1 عملکرد دانه

 1 892/4 ** وزن هزار دانه    

 1 251/4 ** 148/4 ** کلروفیل کل   

 1 829/4 ** 142/4 ** 148/4 ** روزنه باز  

 1 194/4** 292/4** -519/4 -921/4 روزنه بسته 
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Influence of application nano-iron chelate fertilizer on agronomic and physiological 

traits of Lallemantia sp 
 

 

Abstract 

In order to evaluate the influence of application nano iron chelate on the agronomic and physiological 

characteristics of Lallemantia, a factorial experiment was conducted in a completely randomized 

block design with three replications at Agricultural Research Station of Shahed University, Tehran, in 

2018-2019. The first factor was balangu species including Dragon’ head (Lallemantiai berica) and 

Lady’s mantle (Lallemanti aroyleana) and the second factor was application and and no application 

nano iron chelate fertilizer. Analysis of variance showed significant effects of grain yield, thousand 

kernel weight, and total chlorophyll, open and closed stoma due to application of nano iron chelate on 

plant species of Lallemantia. It was observed that application of nano iron chelate agronomic traits 

such as yield and thousand kernel weight and physiological traits increased total chlorophyll content 

and percentage of open and closed stomata of both plant species. Compared between the two plant 

species, Dragon’ head (L.iberica) had the highest grain yield, thousand kernel weight, total 

chlorophyll content, open stoma percentage and lowest closed stoma percentage compared to Lady’s 

mantle (L.royleana). 
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