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 چکیده

 Rosmarinus( رزمـاري  دارویـی  گیـاه  هـاي  ویژگـی  برخـی  بـر  مختلف هاي چین و شیمیایی بیولوژیک، کودهاي تأثیر بررسی منظور به

officinalis L.،( دانشگاه تحقیقاتی مزرعۀ در تکرار، سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح پایۀ بر شده خرد هاي کرت صورت به آزمایشی 
 اول چـین  از بعد ماه (شش پاییزه دوم چین و بهار) (اواخر بهاره اول چین پاییز)، (اواخر پاییزه اول چین چین؛ نوبت سه شد. اجرا زابل

 عامـل  شـاهد، و NPK 20:20:20 شـیمیایی  کامـل  کـود  بارور، پتا ،2-بارور فسفاته ازتوبارور، بیولوژیک کودهاي و اصلی عامل پاییزه)
 پـاییزه  دوم چـین  و فسـفر  عنصـر  و اسـانس  درصـد  بـر  را تأثیر بیشترین بهاره اول چین که داد نشاننتایج شدند. گرفته نظر در فرعی

 کربوهیـدرات  پـروتئین،  مقـادیر  کودهـا  انواع تأثیرتحت داشت. سدیم و پتاسیم عناصر میزان و برگ نسبی آب درصد بر را اثر بیشترین
 عنصـر  و کاروتنوئیـدها  ، کلروفیـل  بـرگ،  نسـبی  آب روغـن، عملکرد و درصد اسانس، عملکرد و درصد خشک، مادة عملکرد محلول،
 کـود  کـاربرد  از کیلـوگرم)  بـر  گـرم  میلی 7352( فسفر عنصر میزان بیشترین یافتند. افزایش معناداري طور به شاهد بامقایسه در نیتروژن

 کیلـوگرم)  بر گرم میلی 4760 و 5542( ترتیب به سدیم عنصر میزان کمترین و پتاسیم عنصر میزان بیشترین و 2-بارور فسفاته بیولوژیک
 پـروتئین،  مقـادیر  ازتوبـارور،  بیولوژیـک کـود  و بهـاره  اول چین برهمکنش تأثیر تحت شدند. حاصل پتابارور بیولوژیک کود مصرف از

 در کیلوگرم 90/53 و 3294( لیتر، بر گرم میلی 36/28 ترتیب به کلو a، b کلروفیل محتوي روغن، درصد روغن، و خشک مادة عملکرد
 بیولوژیـک  کـود  و بهـاره  اول چـین  بـرهمکنش  یافتنـد.  افـزایش  معناداري طور به گرم بر گرم میلی 4/81 و 94/1 ،66/6 ،63/1 هکتار)،
 مقـدار  بـاالترین  ازتوبـارور،  بیولوژیـک  کـود و پـاییزه  دوم چـین  و هکتار) در کیلوگرم 60/41( اسانس عملکرد میزان بیشترینپتابارور
 باعـث  بهـاره  اول چـین  در ازتوبـارور  بیولوژیک کود کاربرد که داد نشان نتایج کردند. تولید شاخساره در را ام) پی پی 12955( نیتروژن
 محیطـی  شـرایط  و نیتـروژن  جذب تسهیل دلیل به تأثیري چنین احتماالً که شد رزماري فیزیولوژیک و کمی هاي ویژگی افزایش و بهبود
 است. بوده گیاه نمو و رشد براي بهار فصل بهینۀ

 زیستی. کود کلروفیل، معدنی، عناصر عملکرد، روغن، درصد اسانس، درصد ها: واژه کلید

 Email: moradi.elahe2@gmail.com سئول م نویسنده *
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 مقدمه .1
 دارد فراوانی تاریخی سابقۀ دارویی گیاهان از انسان استفادة

 و علمی وسیع هاي پیشرفت رغم علی نیز حاضر عصر در و
 یافتـه  افـزایش  گیاهـان  ایـن  از اسـتفاده  براي تمایل صنعتی
 جغرافیـایی  موقعیـت  و هـوایی  و آب لحاظ از ایران است.
 محسـوب  دارویـی  گیاهـان  تولیـد  منـاطق  بهتـرین  از یکی
 از اسـتفاده  هـا،  پتانسیل این وجود با متأسفانه ولی شود، می

 نیافتـه  رواج هنـوز  زراعـی  صورت به دارویی گیاهان برخی
 Rosmarinus officinalis( رزماري دارویی گیاه .]9[ است

L.( آن هاي برگ ،است چندساله و متر دو ارتفاع به اي بوته 
 تلـخ  کمـی  و صمغی چوبی، آن ساقۀ و باریک براق، معطر،
 شـکمی،  نفخ ضد مانند دارویی خواص گیاه این .]18[ است
 حـــاوي آن هـــاي بـــرگ و دارد تشـــنج و انقبـــاض ضـــد
 سـاختن  بـراي  رزمـاري  روغـن  .]47[ هستند اکسیدان آنتی

 و اسپاسـم  ضد کننده، عفونی ضد التهاب، ضد مانند داروهایی
 .]29[ شود می استفاده ضددیابت

 افزایش براي پتاسیم و فسفر نیتروژن، شیمیایی کودهاي
 رویشـی  رشـد  بـراي  نیتـروژن  شـود.  می استفاده گیاه رشد
 هـا  ریشه شدن تر قوي براي فسفر هوایی، هاي اندام تر سریع

 آبـی  کـم  و سـرد  شرایط در گیاهان محافظت براي پتاسیم و
ــؤثر ــاربرد .]26[ هســتند م ــاي ک ــیمیایی کوده  موجــب ش

 هـا  آن نامتعـادل  مصـرف  و شـده  محیطـی  زیست مشکالت
 همـراه  به نیز را ها خاك شیمیایی و فیزیکی خواص تغییرات

 و نیتروکسـین  زیستی کودهاي ترکیبی کاربرد از .]15[ دارد
 بـرگ  خشک وزن و برگ نیتروژن درصد باالترین بیوفسفر

 ).Echinacea purpurea L( سـرخارگل  دارویـی  گیـاه  در
 بـه  توجه با که ،]2[ شد حاصل اوره شیمیایی کود به نسبت
 نیتـروژن  وجود و نیتروکسین توسط نیتروژن جذب تسهیل

 درصد کلروفیل، خصوص به و ها آنزیم پروتئین، ساختار در
 مناسـبی  زیستگاه گیاهان ریشه یافت. افزایش برگ نیتروژن

 رو ایـن  از اسـت،  خـاك  هـاي  میکروارگانیسم فعالیت براي

 هـا  میکروارگانیسـم  بـا  گیاهـان  ریشـۀ  همزیستی از استفاده
 .]15[ اسـت  محیطی زیست مشکالت کاهش براي کاري راه

 هـاي  رایزوبـاکتري  ویـژه  به قارچی و باکتریایی ریزجانداران
 کودهـاي  تـرین  مهـم  جملـه  از PGPR1 گیـاه  رشـد  محرك

ــک ــوب بیولوژی ــده محس ــبب و ش ــرات س ــوي تغیی  محت
 بودن دسترس در افزایش و فرار ترکیبات تولید ها، هورمون

 کودهاي در موجود هاي باکتري .]43[ شوند می غذایی مواد
 رهاسـازي  نیتـروژن،  تثبیـت  بـه  قـادر  بیولوژیـک  یا زیستی
 هستند خاك نامحلول ترکیبات از پتاسیم و فسفات هاي یون
 کننـد  مـی  کمـک  غـذایی  عناصـر  جذب بهبود در را گیاه و
 نیتروکـارا،  بیولوژیـک  کودهـاي  کـاربرد  مثـال،  براي .]13[

 هــاي رایزوبــاکتري محتــوي 2-بــارور فســفاته بیوســولفور،
 گیـاه  در آنهـا  ترکیـب  و خـالص  صـورت  بـه  رشد، محرك

 بـه  نسـبت  را اسـانس  درصـد  )Lippia citriodora( لیمو  به
 .]37[ داد افزایش شاهد

 و پـروتئین  مانند ترکیباتی تولید در مهمی نقش نیتروژن
 ایـن،  بـر  عـالوه  دارد. گیـاه  در فتوسـنتز  فرآیند و کلروفیل
 کـاربرد  .]38[ اسـت  آنزیمی مختلف هاي پروتئین از بخشی
 کننـدة  تثبیـت  هاي باکتري حاوي نیتروکسین بیولوژیک کود

 در را بوتـه  خشـک  وزن و اسانس درصد باالترین نیتروژن،
 ).Dracooephalum moidivica L( بادرشـبو  دارویـی  گیاه
 کـود  در موجـود  هاي میکروارگانیسم نقش .]14[ کرد تولید

 در معـدنی  فسـفات  انحـالل  در 2-بارور فسفاته بیولوژیک
ــاك ــل و خ ــترس قاب ــاختن دس ــت، آن س ــه اس ــه ک ــام ب  ن
 در .]33[ شـوند  مـی  شـناخته  PSB2 فسـفات  هاي کننده حل

 اسـت  شـده  گزارش رزماري گیاه بر فسفر فراهمی بررسی
 رشـدي  هـاي  ویژگی بهبود باعث فسفر، مصرف افزایش که
 در 2-بــارور فســفاته زیســتی کــود مصــرف .]45[ شــد آن

 دارویــی گیــاه اســانس عملکــرد آبیــاري، متفــاوت شــرایط

                                                           
1. Plant Growth Promoting Rhizobacteria   
2. phosphate solubilizing bacteria  
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 .]11[ داد افــزایش را بوتــه خشــک عملکــرد و ســرخارگل
 پـروتئین،  سـنتز  آنـزیم،  سازي فعال در اساسی نقش پتاسیم

 کـود  .]48[ دارد انـرژي  انتقـال  و روزنـه  حرکات فتوسنتز،
 خـاك  در موجود پتاسیم نامحلول ترکیبات ور،پتابار زیستی
 پتاسـیم  بهینـۀ  جـذب  باعث و کرده تجزیه را ریشه اطراف

 بیولـوژیکی  کودهاي ترکیبی اثر بررسی با محققان، ود.ش می
 بــاکتري و 2ازتوبــاکتر ،1آزوســپرلیوم هــاي بــاکتري شــامل،

 نیتروژن، کودهاي با ترکیب در 3باسیلوس فسفات کننده حل
 گیـاه  عملکـرد  و رشـد  بر کمپوست ورمی و پتاسیم و فسفر

 داشتند بیان ).Majorana hortensis L( مرزنجوش دارویی
 هـاي  ویژگـی  بهبـود  باعـث  تیمارهـا  از ترکیبـی  استفادة که

 افـزودن  بـه  نیاز کاهش و بوته خشک وزن جمله از رشدي
   .]27[ شد شیمیایی کودهاي بیشتر

 بـر  کـه  است مهمی عوامل جمله از برداشتی چین زمان
 و دارد تــأثیر دارویــی گیاهــان مــؤثرة هــاي ترکیــب میــزان

 هـاي  زمـان  در گیـاه  اندام اسانس کیفیت و کمیت همچنین
 گیـاه  بـر  تحقیقـی  در .]16[ اسـت  متفـاوت  بسیار مختلف
 اسانس درصد )،.Mentha piperita L( فلفلی نعناع دارویی

 شـد،  بیشتر ماه دي چین با مقایسه در ماه اردیبهشت چین در
 بـود  بهـار  فصـل  در گیاه نمو و رشد بهتر شرایط دلیل به که
 طریـق  از گیاهـان  بـراي  مغـذي  مواد یکپارچۀ تأمین .]36[

 و آلـی  منـابع  از شـده  ریزي برنامه و مناسب غذایی ترکیبات
 زیسـت  محیط با سازگار کشاورزي روش مهم جنبۀ غیرآلی
 زمـان  تـأثیر  دربـارة  کمـی  مطالعـات  دیگر، طرف از است.
 رزمـاري  دارویـی  گیـاه  هـاي  ویژگـی  بـر  مختلف هاي چین
 گیاهی تغذیه مدیریت لزوم به توجه با لذا .]47[ دارد وجود

 زیسـت،  محـیط  حفظ و تولید پایداري و افزایش راستاي در
 و مختلـف  هـاي  چـین  تـأثیر  بررسـی  هـدف  با تحقیق این

 هاي ویژگی برخی بر بیولوژیک و شیمیایی کودهاي مقایسۀ
                                                           
1. Azospirillum brasiliense   
2. Azotobacter chroococcum  
3. Bacillus circulans and B.polymyxa  

 کـاهش  منظور به رزماري، دارویی گیاه فیزیولوژیک و کمی
 شد. انجام شیمیایی کودهاي مصرف

 
 ها روش و مواد .2

 خـرد  هاي کرت صورت به 1394 زراعی سال در تحقیق این
 در تکرار، سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح پایۀ بر شده

 دانشـگاه  نیمه) (چاه کشاورزي پژوهشکدة تحقیقاتی مزرعۀ
 طـول  دقیقـۀ  41 و درجه 61 جغرافیایی مشخصات با زابل

 483 ارتفاع با شمالی عرض دقیقۀ 54 و درجه 30 و شرقی
 چـین:  نوبـت  سـه  اصـلی  عامل شد. اجرا دریا سطح از متر

 بهـار)  (اواخر بهاره اول چین پاییز)، (اواخر پاییزه اول چین
 و پـاییزه)  اول چـین  از بعـد  مـاه  (شـش  پاییزه دوم چین و

 ازتوبارور بیولوژیک، کودهاي شامل: کود انواع فرعی عامل
 فسـفاته  هـوا)،  نیتـروژن  کننـدة  تثبیـت  هـاي  باکتري (حاوي
 پتابـارور  و فسفات) کننده حل هاي باکتري (حاوي 2-بارور

 شرکت تولیدي خاك) پتاسیم کننده آزاد هاي باکتري (حاوي
 کامـل  کـود  هکتار، در گرم 100 مقدار به فناورسبز، زیست

 تـــدبیر شـــرکت تولیـــدي NPK 20:20:20 شـــیمیایی
 شـاهد  و هکتـار  در کیلـوگرم  هشـت  مقدار به ، آذران شیمی
 کـود  کرت، هر براي الزم کود مقدار محاسبۀ از پس بودند.
 در یکنواخـت  طـور  بـه  لیتري، دو مخزنی در شده حل کامالً
 کـرت  هر شدن پر از بعد بالفاصله و شد توزیع ها بوته پاي
 کــوددهی مرحلــۀ نخســتین .شــد بســته آن ورودي آب، از

 نیـز  مرحلـه  دومـین  و پـاییز)  (اوایـل  آبیـاري  آب با همراه
 قبـل  مـاه  سه مرحله هر و زمستان اواخر در ترتیب همین به
 به توجه با آزمایش، شروع در شدند. اجرا برداشتی چین از

 10 طـول  بـه  هایی قلمه پاییز اواسط در سیستان هواي و آب
ــی ــانتی 12 ال ــر س ــر و مت ــدود قط ــک ح ــی ی ــر میل  از مت

 موجـود  رزمـاري  ساله چند هاي بوته یکساله  هاي سرشاخه
 شـد.  تهیـه  زابل دانشگاه کشاورزي پژوهشکدة نهالستان در

 دو طـول  در قلمـه  هـر  انتهـاي  در واقـع  هـاي  بـرگ  سپس
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 هـزار  در چهار محلول در قسمت این و حذف متري سانتی
 قلمه سه هر .]17[ گرفت قرار اسید) بوتریک (ایندول اکسین

 کشـت  نشـاء  مخصوص پالستیکی گلدان در مورب طور به
 هـاي  آبیاري اولیه، آبیاري و ها قلمه کاشت از پس شد. داده

 طـول  در شـد.  انجـام  گلخانـه  پاش مه سیستم توسط بعدي
 داده آنهـا  بـه  کـودي  نـوع  هیچ ها قلمه شدن دار ریشه مدت
 و فیزیکی هاي ویژگی اصلی، زمین سازي آماده از قبل نشد.

 از برداري نمونه توسط آزمایش اجراي محل خاك شیمیایی
 از پـس  ).1 (جدول شد تعیین متري سانتی 30 تا صفر عمق
 بسـتر  تهیـه  عملیـات  اسـفندماه  اواسط در زمین سازي آماده

 بـا  کاشـت  ردیـف  سـه  داراي کـرت  هر شد. انجام کاشت
 و بـود  متـر  چهار طول  به و متر سانتی 50 ردیف بین فاصله

 بـا  دار، ریشـه  هـاي  قلمه کاشت 1394 ماه فروردین اوایل در
 از قبـل  روز دو شد. انجام ردیف روي متر سانتی 50 فاصله
 از هـا  قلمـه  آزاد، هـواي  بـا  هـا  قلمه سازگاري براي کاشت
 محـل  در کاشـت  روز در و منتقل مزرعه حاشیه به گلخانه

 از پـس  بالفاصـله  و شـدند  کشـت  ردیـف  سه در آب داغ
 فاصـلۀ  بـه  اولیـه  هاي آبیاري گرفت. صورت آبیاري کاشت
 شـد.  انجـام  گیاه نیاز به توجه با آن از بعد و تر کوتاه زمانی

 رویشـی  رشـد  در تسـریع  منظـور  بـه  کاشت از پس ماه دو
 کیلوگرم 400 میزان به و یکنواخت طور به اوره کود ها، بوته
 یـک  در واقع هاي بوته از برداشتی چین شد. داده هکتار در
 زمـین  سطح باالي متري سانتی 20 ارتفاع از کرت، مربع متر

 از پـس  مـاه  (نه پاییز اواخر در پاییزه چین نخستین و ]47[
 در پـاییزه  چـین  دومـین  و بهـاره  چـین  نخستین و کاشت)
 هاي ویژگی شدند. انجام کاشت) از پس ماه 15( بهار اواخر
 کلروفیـل  ،]42[ برگ نسبی آب درصد شامل؛ بررسی مورد

 روش بـه  )تر وزن گرم بر گرم یمیل( برگ کاروتنوئیدهاي و
 از اسـتفاده  بـا  و اسـپکتروفوتومتر  دسـتگاه  بـا  ،]19[ آرنون
 .]24[ شدند محاسبه 4 و 3 و 2 ،1 روابط
)1(   = 12.21 (A 663) – 2.81 (A646)  کلروفیل a  

)2(        20.13 (A 663) – 5.03 (A646)= کلروفیلb  
)3(   17.32 (A646) – 7.18 (A 663) = کلروفیل مجموع 
)4( 

 [(1000 A470) – (27.3 Chl a) – (1.40 Chl b)] / 229 =کاروتنوئیدها 
 ،a کلروفیـل  مـوج  طـول  در جذب A663 روابط، این در

A646 کلروفیـل  مـوج  طـول  در جذب b و A470  در جـذب 
 کاروتنوئیدها. 470 موج طول
 سـبز  بافـت  از گـرم  1/0 پروتئینی ةعصار استخراج رايب

 مـوالر  میلی 100 فسفات پتاسیم بافر لیتر میلی دو با و برداشت
ــا ــیدیته بــ ــت اســ ــر 100 و هفــ ــول میکرولیتــ  محلــ
 سـاییده،  کـامالً  سـرد  هـاون  در اسـید  تترااستیک آمین دي اتیلن
 بـا  دقیقـه  15 مدت به مخلوط شد. درآورده همگن صورت به

 عصارة عنوان به باالیی فاز سپس شد. سانتریفیوژ دور 16000
 اسـپکتروفتومتر  دسـتگاه  وسیلۀ به 595 موج طول در پروتئینی
 فعالیـت  سنجش براي پروتئینی عصارة .]21[ شد گیري اندازه
   شد. تعیین لیتر در گرم میلی حسب بر نیز ها آنزیم

 اکسـیداز،  فنـول  پلـی  آنـزیم  فعالیـت  گیـري  انـدازه  براي
 میکرولیتـر  50 فسـفات،  بـافر  لیتر میلی یک شامل، محلولی
 مـوالر  میلـی  20 پیروگالـل  میکرولیتر 200 و آنزیمی عصارة
 اسـپکتروفتومتر  دستگاه با نانومتر 420 موج طول در و تهیه

 کاتـاالز  آنـزیم  فعالیت گیري اندازه مخلوط .]31[ شد تعیین
ــافر میکرولیتــر 600 شــامل، ــا مــوالر میلــی 50 فســفات ب  ب

 30 و آنزیمــی عصــارة میکرولیتــر 50 هفــت، اســیدیته
 در جذب افزایش بود. موالر میلی 15 اکسیژنه آب میکرولیتر

 گیري اندازه اسپکتروفتومتر دستگاه وسیلۀ به 240 موج طول
ــی یــک .]20[ شــد ــوالر میل ــافر م  300 ،پتاســیم فســفات ب

 میکرولیتـر  30 مـوالر،  میلـی  5/0 اسید آسکوربیک میکرولیتر
 آنزیمـی  عصـاره  میکرولیتر 50 اسید، تترااستیک آمین دي اتیلن

 و شد مخلوط موالر میلی 15/0 اکسیژنه آب میکرولیتر 30 و
 نـانومتر،  290 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه وسیلۀ به

  .]49[ شد قرائت پراکسیداز آسکوربات آنزیم فعالیت براي
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 از گرم 2/0 محلول، هاي کربوهیدرات میزان تعیین براي
 در درصـد  95 اتـانول  لیتر میلی 10 همراه به برگ سبز بافت
 در ساعت یک مدت به داده، قرار تهبس در آزمایش هاي هلول

 داده حـرارت  گراد یسانت ۀدرج 80 دماي در ماري بن حمام
 یـک  نمونه، هر از لیتر میلی یک به شدن سرد از پس شدند.
 98  اسیدسولفوریک لیتر میلی پنج و درصد پنج فنل لیتر میلی

 اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با سپس .شد اضافه درصد
 کربوهیـدرات  میـزان  و قرائـت  نـانومتر  483 موج طول در

 از تـر  وزن گـرم  در گلوگز میکروگرم حسب بر استخراجی
  .]30[ شد استخراج استاندارد جدول

 کرت هر مربع متر یک در واقع برداشتی، چین هاي بوته
 دیجیتال ترازوي با ها بوته خشک وزن و شدند خشک سایه

 در خشـک  مـادة  عملکـرد  سپس شد، توزین 01/0 دقت با
 بـا  گیـاه  اسـانس  درصـد  محاسـبۀ  براي شد. محاسبه هکتار
 بـالن  در خشـک  برگـی  نمونـۀ  گـرم  100 کلونجر، دستگاه
 مقطـر  آب با بالن حجم سوم دو حدود و گرفت قرار تقطیر
 حـاوي  شـده  تولیـد  بخارهـاي  شـد.  داده حرارت و اشغال

  شده مایع مبرد، هاي هلول از عبور از پس اسانس، مولکولهاي
 از بعــد اســانس ند.شــد آوري عجمــ گیرنــده قســمت در و

 اسانس .]12[ شد استخراج آب با تقطیر ساعت پنج گذشت
 شـد.  زدایـی  رطوبـت  سدیم سولفات با نمونه هر از حاصل
 خشـک  نمونـه  وزن بـر  اسانس وزن حاصل اسانس درصد
 از اسـانس  عملکرد شود. می بیان درصد صورت به که است

 بـر  خشـک  مـاده  عملکـرد  در اسـانس  درصد حاصلضرب
  شد. محاسبه هکتار در کیلوگرم حسب

 گیـاه  خشک نمونۀ گرم دو روغن، درصد سنجش براي
 چهـار  مـدت  بـه  سوکسـله  دسـتگاه  توسـط  و بنزن حالل با

 و ابتـدا  در نمونـه  وزن تفـاوت  شـد.  گیـري  روغـن  ساعت

 نمونـۀ  گـرم  دو از شـده  اسـتخراج  روغن بیانگر کار انتهاي
 و ]32[ شـود  مـی  بیـان  درصـد  صـورت  به که است خشک
 عملکـرد  در روغـن  درصـد  حاصلضرب از روغن عملکرد

 براي شد. محاسبه هکتار در کیلوگرم حسب بر خشک مادة
 گیـاهی  خشـک  بافت گرم دو نخست نیتروژن، گیري اندازه

 کجلـدال  قرص گرم 1/1 و اسیدسولفوریک لیتر میلی 3/2 با
 24 مـدت  از بعـد  شـد.  مخلـوط  مقطـر  آب لیتر میلی دو و

 و شـد  داده حرارت گراد سانتی درجۀ 280 دماي تا ساعت،
 شـفاف  محلـول  رنـگ  کـه  زمـانی  تا اکسیژنه، آب قطره دو

 50 به آن حجم محلول، شدن سرد از بعد شد. اضافه شود،
 نمونـه  از لیتر میلی پنج تقطیر درمرحلۀ شد. رسانده لیتر میلی
 نرمـال  10 سـود  لیتر میلی دو عالوه به شد، رسانده حجم به

 آمده دست به محلول دقیقه 6 از بعد و ریخته دستگاه داخل
 قرمـز  بـه  رنـگ  بـی  از آن رنگ که زمانی تا بوریک، اسید با

 شده مصرف اسیدبوریک مقدار شد، تیتر کند، تغییر آلبالویی
 .]22[ بـود  لیتـر  در گـرم  میلـی  حسب بر کل نیتروژن همان
 مـادة  از گـرم  یـک  فسفر و سدیم پتاسیم، گیري اندازه براي

 گـراد  سـانتی  درجـۀ  600 دماي با الکتریکی کورة در گیاهی
 اســید لیتــر میلــی 10 در ســپس شــد. خاکســتر بــه تبــدیل

 رسـانده  لیتر میلی 50 حجم به و حل درصد پنج کلریدریک
 و ]1[ فوتـومتر  فلـیم  دستگاه در پتاسیم و سدیم مقادیر شد.
 محلـول  و آسـکوربیک  اسـید  کـردن  اضـافه  با فسفر میزان

 660 مـوج  طـول  بـا  اسـپکتروفتومتر  دسـتگاه  در استاندارد
 منحنـی  کمـک  بـا  کـدام  هـر  و ]39[ شـدند  قرائت نانومتر
 مربوطـه  اسـتاندارد  هـاي  محلـول  جـذب  و نشـر  از حاصل

ــه شــدند. محاســبه ــانس تجزی ــا هــا داده واری  از اســتفاده ب
 روش بـه  میـانگین  مقایسـات  و 2/9 نسـخه   SASافزار نرم

  شد. انجام LSD آزمون

 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی .1 جدول

 (درصد) نیتروژن )ppm( فسفر )ppm( پتاسیم )%( آلی کربن )%( آلی ماده pH )EC )m/cmμ خاك بافت
 055/0 2/13 4/86 35/0 61/0 02/8 44/0 شنی لومی
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   بحث و نتایج .3
 ها آنزیم و پروتئین .3.1

 تـأثیر  تحـت  پراکسـیداز  آسـکوربات  آنزیم داد، نشان نتایج
 هـاي  آنـزیم  و پـروتئین  میـزان  و شـد  معنـادار  چـین  نوبت
 تحـت  پراکسـیداز  آسـکوربات  و کاتـاالز  اکسیداز، فنول پلی
 (جـدول  شـدند  معنادار شیمیایی و بیولوژیک کودهاي تأثیر

 و پـروتئین  میزان بر کود انواع و چین نوبت کنش برهم ).2
 پراکسیداز آسکوربات و کاتاالز اکسیداز، فنول پلی هاي آنزیم

 و بهاره اول چین در پروتئین میزان ).2 (جدول شد معنادار
 هـاي  آنـزیم  بـود،  مقـدار  بیشترین ازتوبارور بیولوژیک کود
 دوم چـین  در کاتـاالز  پاییزه، اول چین در اکسیداز فنول پلی

 کـود  و بهـاره  اول چـین  در پراکسیداز آسکوربات و پاییزه
 بیشتر تأثیر دهندة نشان که داشتند، را مقدار باالترین پتابارور

 ).4 (جـدول  است ها آنزیم میزان بر پتابارور بیولوژیک کود
 کنـد  مـی  فعـال  گیاه در را آنزیم نوع 60 کلی طور به پتاسیم

ــاي .]8[ ــک کوده ــارور بیولوژی ــارور و ازتوب ــاوي پتاب  ح
 کننـده  حـل  هـاي  باکتري و نیتروژن کننده تثبیت هاي باکتري
 پتاسـیم  و نیتـروژن  جـذب  بهبود موجب که هستند پتاسیم
 در نیتـروژن  شـوند.  مـی  گیاه ریشه توسط خاك در موجود
 آمینـه،  اسـیدهاي  هماننـد  ارگانیـک  ترکیبات بیشتر ساخت
 .]23[ دارد نقـش  نوکلئیـک  اسیدهاي و ها آنزیم ها، پروتیئن
 بخـش  و اسـت  کلروپالسـت  در برگ هر پروتئین از نیمی
 که است، کربوکسیالز فسفات بیس ریبولوز آنزیم آن عمدة
 ،]7[ دهد می پاسخ سرعت به پتاسیم جذب افزایش به نسبت

 فتوسـنتز  و پـروتئین  سنتز در اساسی نقش پتاسیم همچنین
 بیولوژیک کودهاي آزمایش، این در ترتیب بدین .]48[ دارد

 پتاسـیم  و نیتـروژن  جـذب  بهبـود  بـا  پتابـارور  و ازتوبارور
 افـزایش  را هـا  آنـزیم  و پـروتئین  میـزان  گیـاه،  ریشه توسط
 پـروتئین  میـزان  بیولوژیک کودهاي درصد افزایش با دادند.
 بـا  هـا  باکتري همزیستی دلیل به )،.Vicia faba L( باقال دانه

  .]46[ یافت افزایش غذایی مواد جذب بهبود و گیاه ریشۀ

   محلول: هاي کربوهیدرات .3.2
 محلـول  کربوهیـدرات  میـزان  بر معناداري تأثیر چین نوبت
 و پـاییزه  اول چـین  در حال این با )،2 (جدول نداشت گیاه
 دوم چـین  بـه  نسـبت  بیشـتري  محلـول  کربوهیدرات بهاره
 و تشـکیل  دلیل به احتماالً که )،3 (جدول شد حاصل پاییزه
 بیشـتر  سـاختمانی  هـاي  دیـواره  و سـخت  هـاي  بافت تولید
 تري تازه تولیدي هاي برگ که بود پاییزه دوم چین به نسبت

 پاییز اواسط در چشمگیر طور به نیز ها کربوهیدرات داشتند.
 بهار در رشد شروع با و یافته افزایش چوبی هاي قسمت در

ــاهش ــی ک ــد م ــان .]8[ یابن ــه گیاه ــرات ب ــدي، تغیی  رش
 شـوند.  مـی  سـازگار  و داده پاسـخ  بیوشیمی و فیزیولوژیکی

 فرآینـدهاي  در رافینـوز  خـانواده  اولیگوسـاکاریدهاي  سنتز
ــوژیکی ــان در رشــدي و فیزیول ــان اســت. الزم گیاه  گیاه

 گیـاهی،  هـاي  خـانواده  از دیگـر  برخـی  و 1لمیاسه خانوادة
 در را رافینـوز  خـانواده  الیگوسـاکاریدهاي  از زیادي مقادیر
 از قسـمتی  الیگوسـاکاریدها  و کنند می سنتز خود هاي بافت

 کودهـا  انواع کاربرد .]6[ هستند محلول کربن هاي هیدرات
 و داشـت  گیـاه  محلول کربوهیدرات میزان بر را مشابهی اثر
 کود حال این با داد، نشان افزایش شاهد تیمار به نسبت تنها

 میزان بیشترین شد، پتاسیم جذب بهبود موجب که پتابارور
ــدرات ــول کربوهی ــت را محل ــدول داش ــی ).3 (ج  از یک

 اسـت  هـا  روزنه شدن بسته و باز تنظیم در پتاسیم، هاي نقش
 فتوسنتز فرآیند براي و دارد اثر اکسیدکربن دي جذب بر که

ــین، و اســت الزم ــه همچن ــوان ب ــادة عن  در مهــم مغــذي م
 سـنتز  افـزایش  موجـب  نتیجـه  در کنـد،  می عمل متابولیسم

 تجمـع  در عالوه، به ]28[ شود می گیاه محلول کربوهیدرات
  .]8[ دارد نقش نیز شده تولید هاي کربوهیدرات انتقال و

 
 اسانس درصد .3.3

 اسـانس  درصـد  بـر  کـود  انـواع  کـاربرد  و چـین  نوبت 
                                                           
1. Lamiacea  
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 کـه  طـوري  بـه  )،2 (جـدول  داشـتند  معنـاداري  تأثیر رزماري
 شــد حاصــل بهــاره اول چــین در اســانس درصــد بیشــترین
 اول چـین  در گیاه سن افزایش دلیل به احتماالً که )،3 (جدول
 در بـود.  رزمـاري  هـاي  بـرگ  تازگی و بهار فصل اثر و بهاره

 شـهریورماه  در رزمـاري  دارویـی  گیاه هفتگی آبیاري بررسی
 بـود،  مـاه  بهمن و ماه اسفند از باالتر شده تولید اسانس درصد

 شـد  تولیـد  کمتري اسانس درصد زمستان فصل در نتیجه در
   دارد. مطابقت آزمایش این نتایج با که ]34[

 شـیمیایی  کـود  و بیولوژیـک  کودهـاي  انواع نتایج طبق
NPK رزمـاري  هـاي  بـرگ  اسـانس  درصد بر مشابهی تأثیر 

 بیولوژیــک کــود در اســانس درصــد متوســط امــا داشــتند،
 جـذب  تسـهیل  احتماالً، ).3 (جدول بود بیشترین ازتوبارور
 کـود  در موجـود  کننـدة  تثبیـت  هاي باکتري توسط نیتروژن

 ســاخت مســیر در نیتــروژن نقــش و ازتوبــارور بیولوژیــک
 در شــد. رزمــاري اســانس درصــد افــزایش ســبب اســانس
 اسـانس  درصـد  بر بیولوژیک کودهاي معنادار تأثیر تحقیقی

 گـزارش  ).Marrubium vulgare L( فراسـیون  دارویی گیاه
 نیتـروژن  بیولوژیک کود کاربرد افزایش با که طوري به شد،

ــاکتري حــاوي ــدة تثبیــت هــاي ب ــروژن؛ کنن ــاکتر، نیت  ازتوب
 و 3استریپتومایسـس  ،2کلبسـیال  ،1کلسـترودیوم  آزوسپرلیوم،

 شـــامل پتاســـیم بیولوژیـــک کـــود و 4ترماکتینومایســـس
 و کلســتریدیوم هماننــد؛ پتاســیم کننــدة حــل هــاي بــاکتري
 کود کاربرد عدم به نسبت فراسیون اسانس درصد باسیلوس
 کردنـد،  گـزارش  محققـان  .]25[ یافـت  افـزایش  بیولوژیک
 تنهـا  نـه  ازتوبـاکتر  ماننـد  نیتروژن، کنندة تثبیت هاي باکتري
 گیـاهی  هـاي  هورمـون  انتشـار  بلکه نیتروژن، تثبیت توانایی
 کـه  دارنـد،  را اسـتیک  اسـیدایندول  و اسـیدجیبرلیک  مشابه
 و مغـذي  مـواد  جـذب  گیاه، رشد تحریک موجب تواند می

                                                           
1. Closteridium spp.  
2. Klebsiella spp.  
3. Streptomyces spp. 
4. Thermoactinomyces spp. 

 اسـانس  میـزان  و ترکیب و عملکرد بهبود سپس و فتوسنتز
 .]35[ شوند دارویی گیاهان
 

 اسانس و خشک ماده عملکرد .3.4
 بـرهمکنش  و کودهـا  انواع کاربرد و چین نوبت نتایج طبق
 عملکـرد  و خشـک  مـادة  عملکـرد  بـر  معناداري تأثیر ها آن

 بهـاره،  اول چـین  در ).2 (جـدول  داشـتند  رزماري اسانس
 میـزان  بیشـترین  پتابـارور  و ازتوبـارور  بیولوژیک کودهاي
 در ).4 (جـدول  داشـتند  را اسـانس  و خشک مادة عملکرد

 محیط بهینه شرایط وجود بر عالوه بهاره اول چین هاي بوته
 هـا  بوتـه  سـن  گیـاه،  هـوایی  اندام نمو و رشد افزایش براي
 وزن نتیجـه  در بـود،  بیشـتر  دیگـر  چین نوبت دو به نسبت
 بهـاره  اول چـین  در طرفـی،  از شد. حاصل بیشتري خشک
 بیشـترین  بـه  منجر که شد، تولید نیز باالتري اسانس درصد

 تسـهیل  همچنـین،  شـد.  بهاره اول چین در اسانس عملکرد
 در موجـود  هـاي  بـاکتري  توسـط  نیتـروژن  و پتاسیم جذب

 در پتاسـیم  نقش و ازتوبارور و پتابارور بیولوژیک کودهاي
 هـا  روزنه شدن بسته و باز ها، سلول رشد و آبی تعادل حفظ

 افـزایش  در نیتـروژن  چشـمگیر  نقـش  و فتوسنتز افزایش و
 عملکـرد  افزایش سبب گیاه اي سبزینه اندام و رویشی رشد
 ها برگ در اسانس عمدة که جایی آن از و شدند خشک ماده

 در یافـت.  افـزایش  نیـز  اسانس عملکرد است، یافته ذخیره
 افـزایش  موجـب  که پتاسیم و نیتروژن افزایش رزماري گیاه
 دادنـد  افـزایش  را اسـانس  عملکـرد  و درصـد  شدند، برگ

 در ازتوبـاکتر،  نیتـروژن  کنندة تثبیت باکتري کاربرد از .]41[
 بیشـترین  )Ocimum gratissimum( ریحـان  دارویـی  گیـاه 
 در .]44[ شــد حاصــل کــل خشــک وزن و اســانس میــزان

 محتـوي  نیتروکسـین  بیولوژیـک  کود کاربرد دیگر آزمایشی
 آزوسـپرلیوم،  و ازتوبـاکتر  نیتروژن کنندة تثبیت هاي باکتري
 در اسانس عملکرد و درصد خشک، عملکرد افزایش سبب
 .]5[ شد ریحان گیاه
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 روغن عملکرد و درصد .3.5
 و کـود  انـواع  و چـین  نوبـت  معنـادار  تـأثیر  از حاکی نتایج

 ).2 (جـدول  بود روغن عملکرد و درصد بر آنها برهمکنش
 ازتوبـارور  بیولوژیـک  کـود  و بهـاره  اول چـین  که طوري  به

 (جـدول  کردنـد  تولیـد  را روغن عملکرد و درصد باالترین
 عملکـرد  و روغـن  درصـد  بیشترین بهاره اول چین در ).4

 حاصل نیز روغن عملکرد بیشترین نتیجه در و خشک مادة
 و نیتـروژن  تثبیـت  موجـب  ازتوبـارور  کـود  طرفی، از شد.

 سـاختمان  در عنصـر  ایـن  اینکـه  با و شد آن جذب تسهیل
 آن درصـد  افـزایش  سـبب  تواند می اما ندارد، وجود روغن
 مصـرف  بـا  سـبز  هـاي  بـرگ  در چربـی  میـزان  .]10[ شود

 گونــه از بـرگ  در هـا  چربــی بیشـتر  دارد، ارتبـاط  نیتـروژن 
 ســاختمانی اجــزاي عنــوان بــه کــه هســتند گاالکتولیپیــدها

 ساخت افزایش با همراه نتیجه در کنند، می کار کلروپالست
 هـا  بـرگ  چربـی  میـزان  بـه  کلروپالست، تشکیل و پروتئین
 حـاوي  نیتروکسـین  بیولوژیـک  کـود  .]7[ شـود  مـی  افزوده
 در ازتوبـارور،  کود همانند نیتروژن کنندة تثبیت هاي باکتري
 آفتابگردان در کمپوست ورمی و هیومیک کودهاي با مقایسه

)Helianthus annuss L.( درصــد و بیولوژیــک عملکــرد 
 تولیـد  گیاه توسعۀ و رشد در تأثیر دلیل به را بیشتري روغن
 .]4[ کرد

 
 رزماري دارویی گیاه هاي ویژگی بر چین نوبت و کودي مختلف تیمارهاي اثر میانگین مقایسۀ .3 جدول

 چین نوبت
 کربوهیدرات

 )Mgr glo/gr( محلول

 اسانس میزان

)%( 

 نسبی آب

 )%( برگ

 کاروتنوئیدها

)mg/gr( 

 فسفر

)mg/kg( 

 پتاسیم

)mg/kg( 

 سدیم

)mg/kg( 

 a012/0 b97/0 c08/33 a16/2 b5730 b3660 b4617 پاییزه اول چین

 a012/0 a16/1 b85/47 a09/2 a6680 a5579 a5321 بهاره اول چین

 a011/0 ab06/1 a27/59 a95/1 b6240 a5653 a5789 پاییزه دوم چین

 کودي تیمار

 کربوهیدرات

 Mgr( محلول

glo/gr( 

 میزان

 اسانس

)%( 

 نسبی آب

 )%( برگ

 کاروتنوئیدها

)mg/gr( 

 فسفر

)mg/kg( 

 پتاسیم

)mg/kg( 

 سدیم

)mg/kg( 

 a013/0 a16/1 bc04/45 a26/2 c6084 a5070 bc5042 ازتوبارور

 a012/0 a11/1 ab79/51 a19/2 a7352 ab4936 abc5236 2-بارور فسفاته

 a013/0 a07/1 a86/54 a24/2 c5894 a5542 c4760 پتابارور

 NPK a012/0 a10/1 c87/43 a10/2 b6701 ab4955 ab5380  کامل کود

 b009/0 b87/0 c09/38 b54/1 d5052 b4317 a5794 شاهد

 ندارند. معنادار درصداختالف پنج سطح در ،LSD آزمون در مشترك حرف داراي عامل هر به مربوط هاي میانگین ستون، هر در
 

 



 و همکاران الهه مرادي مرجانه

 
 1396زمستان   4شماره   19دوره 

1070

 برگ نسبی آب درصد .3.6
 رزمـاري  بـرگ  نسبی آب درصد بر کود انواع و چین نوبت
 آن درصـد  بـاالترین  کـه  طوري به ).2 (جدول شدند معنادار
 بـه  توجـه  بـا  ).3 (جـدول  بـود  پـاییزه  دوم چین به مربوط
 علـت  (بـه  پاییزه دوم چین هاي بوته هاي برگ بودن تر جوان
 و بهـاره  اول چـین  هاي برگ به نسبت ها)، بوته مجدد رشد

 بـود.  آنها هاي سلول و بافت در بیشتري آب احتماالً پاییزه،
 بیولوژیـک  کـود  تیمـار  بـه  برگ نسبی آب درصد بیشترین
 سیتوپالسـم  در پتاسـیم  ).3 (جـدول  داشـت  تعلق پتابارور
 نگهداري در مهمی نقش و است فراوان آن واکوئل و سلول
 در تولیـد  و رشـد  افـزایش  و سلولی آماس واکوئل، در آب
  .]28[ کند می ایفاء گیاه

 
 کاروتنوئیدها و ها کلروفیل .3.7

 b بـه  a کلروفیـل  نسـبت  و a کلروفیـل  بـر  چین نوبت تأثیر
 هـا،  کلروفیـل  میزان بر داري معنا تأثیر کود انواع و بود معنادار
 داشتند کاروتنوئیدها همچنین و آنها مجموع کلروفیل، نسبت
 نسـبت  را کاروتنوئیـدها  میزان کود، انواع کاربرد ).2 (جدول

 کنش برهم ).3 (جدول دادند افزایش مشابهی طور به شاهد به
 و کلروفیـل  نسـبت  هـا،  کلروفیـل  میزان بر کود و چین نوبت

 اول چین در که طوري به )،2 (جدول شد معنادار آنها مجموع
 حاصـل  آنهـا  میزان باالترین زتوبارورا بیولوژیک کود و بهاره
 و کلروفیـل  تولیـد  در مهمـی  نقـش  نیتروژن ).4 (جدول شد

 ازتوبـارور  بیولوژیک کود بنابراین ،]38[ دارد فتوسنتز فرآیند
 و کلروفیـل  افزایش موجب گیاه در نیتروژن جذب تسهیل با

ــاه در شــد. کاروتنوئیــدها  Lavandula( اســطوخودوس گی

angustifolia Mill.( میــزان نیتــروژن، مصــرف افــزایش بــا 
 .]23[ یافت افزایش کل و b و a کلروفیل

 
 معدنی عناصر .3.8

 نیتـروژن،  عناصـر  مقـدار  بـر  کـود  انواع و چین نوبت تأثیر

 فسـفر  میزان ).2 (جدول شد معنادار سدیم و پتاسیم فسفر،
 دوم چـین  در سـدیم  و پتاسـیم  میزان و بهاره اول چین در

 وجـود  احتمـاالً،  ).3 (جـدول  بودنـد  مقدار بیشترین پاییزه
 مناسـب  شـرایط  جمله از بهار، فصل در محیط بهینه شرایط
 موجود هاي میکروارگانیسم و گیاه ریشۀ فعالیت براي خاك
 در گیاه توسط عناصر بهینه جذب سبب زیستی کودهاي در

 انجـام  بهـار  اواخر در که پاییزه دوم چین و بهاره اول چین
 رزمـاري  گیـاه  بـر  آزمایشـی  در کـه،  طور همان بود. شدند،
 ماه اردیبهشت چین در پتاسیم و فسفر نیتروژن، جذب میزان
 2-بــارور فســفاته کــود .]41[ بــود آذرمــاه چــین از بیشــتر

 پتاسـیم  میزان بیشترین پتابارور کود و فسفر میزان بیشترین
 کردنـد  تولید گیاه ریشه توسط آنها جذب بهبود طریق از را

 NPK شـیمیایی  کـود  و کـود  کـاربرد  عـدم  از ).3 (جـدول 
  دهندة نشان که )،4 (جدول شد حاصل سدیم مقدار باالترین

 و گیـاه  شـوري  کـاهش  در بیولوژیـک  کودهاي مثبت تأثیر
 کـنش  بـرهم  است. مفیدتر عناصر جذب افزایش آن جاي به

 شـد  معنـادار  نیتـروژن  عنصـر  بـر  کـود  انواع و چین نوبت
 و پـاییزه  دوم چـین  در نیتروژن میزان بیشترین ).2 (جدول

 اسـت  ).بهتر4 (جدول شد حاصل ازتوبارور بیولوژیک کود
 اختیـار  در رشـد  فصـل  ابتداي در ازتوبارور زیستی کود که
 سریع رشد سبب نیتروژن جذب تسهیل با تا گیرد قرار گیاه
 بـودن  تـر  جـوان  دلیـل  به احتماالً که طور همان شود. ها برگ
 آنهـا  در موجـود  نیتـروژن  میزان پاییزه دوم چین در ها برگ
 حـاوي  ازتوبـارور  بیولوژیـک  کـود  کلی، طور به بود. بیشتر

 قابـل  فـرم  بـه  نیتروژن تثبیت موجب همزیست، هاي باکتري
 نیتـروژن،  جـذب  افـزایش  سـبب  نتیجـه  در شد، آن جذب

 گیـاه  عملکـرد  و هـا  برگ رویشی رشد و فتوسنتز کلروفیل،
 میـزان  بیولوژیـک  کودهـاي  درصـد  افزایش با شد. رزماري
 بهبـود  دلیـل  بـه  بـاقال  دانـه  پتاسیم و فسفر نیتروژن، جذب
 به نسبت ریشه با همزیست هاي باکتري توسط ها آن جذب
 .]46[ یافتند افزایش شاهد
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 مختلـف  ترکیبـات  کـاربرد  مرزنجوش، دارویی گیاه در
 چندانی افزایش را پتاسیم و نیتروژن درصد ،NPK افزایشی
 در دارد. مطابقــت آزمــایش ایــن نتــایج بــا کــه ،]40[ نــداد

 )،.Satureja hortensis L( مـرزه  گیـاه  بر گلدانی آزمایشی
 1سـودوموناس  و آزوسـپرلیوم  هـاي  بـاکتري  ترکیبی کاربرد
 را هـوایی  انـدام  پتاسـیم  درصد و اسانس عملکرد و درصد

 و فســفر درصــد ســودوموناس همچنــین داد، افــزایش
 .]3[ دادند افزایش را هوایی  اندام نیتروژن درصد آزوسپرلیوم

 
 گیري نتیجه .4

 در مـؤثر  عوامـل  از برداشـتی،  چین مناسب زمان از آگاهی
 نتایج است. دارویی گیاهان ترکیبات سایر و اسانس بیوسنتز

 روغن اسانس، خشک، مادة عملکرد که داد نشان تحقیق این
 بـراي  محـیط  بهینـه  شـرایط  علت به غذایی عناصر جذب و

 گیـاه  العمـل  عکـس  بـود.  بیشـتر  بهـار  فصل در نمو و رشد
 بـود،  مثبـت  زیسـتی  کودهـاي  کـاربرد  بـه  رزماري دارویی

 و کلروفیـل  پـروتئین،  نیتـروژن،  میزان بیشترین که طوري به
 حاصـل  ازتوبـارور  بیولـوژیکی  کـود  کاربرد از خشک مادة

 افـزایش  نیـز  روغن و اسانس عملکرد آن دنبال به که شدند،
 درصـد  از تـابعی  رزماري اسانس عملکرد طورکلی به یافت.
 انـدام  عنـوان  بـه  هوایی اندام خشک مادة عملکرد و اسانس
 بـه  منجـر  مـوارد  این در افزایش گونه هر و بوده دار اسانس
 از استفاده بنابراین شود. می تولیدي اسانس عملکرد افزایش
 و حفـظ  ضمن پتاسه و فسفره نیتروژنه، بیولوژیک کودهاي
 ناشـی  مشکالت کاهش در تواند می رزماري، کیفیت ارتقاء

 مفیـد  خشک مناطق در ویژه به شیمیایی کودهاي مصرف از
 کودهاي توان می تکمیلی آزمایشات انجام صورت در باشد.

ــک ــب در را بیولوژی ــا ترکی ــواد ب ــی م ــر آل ــه از دیگ  جمل
 برد. کار به کمپوست ورمی کمپوست،

                                                           
1. Pseudomonas putida  

 منابع
ـ تجز يهـا  روش )1375( ع. یامام .1  اول. جلـد  .اهیـ گ ۀی

 .982 شـمارة  هینشـر  خـاك.  و آب قـات یتحق مؤسسه
 صفحه. 120

 )1392( ح. يبــاد ينقــد و آ. رانپــوریا م.، یخــانیآقاعل .2
 یـی دارو اهیـ گ ییایمیتوشـ یف و یزراع عملکرد راتییتغ

 )Echinacea purpurea L. Moench( ســـرخارگل
 .ییدارو اهانیگ فصلنامۀ .یستیز کود و اوره ریتأث تحت

2)46:( 121-137. 
 س. یسلماســ زهتــاب و ن.ع. اصــغرزاد ن.، فــر يریبشــ .3

 مقـدار  و اسـانس  زانیـ م ،ییغـذا  عناصر بیترک )1395(
 یزن هیما .)Satureja hortensis Lمرزه( ییدارو اهیگ مولیت

ــده ــا ش  Pseudomonas وAzospirillum irakense  ب

putida ــطوح در ــف س ــروژنین مختل ــر .ت ــش ۀینش  دان
 .151-133 ):2(26 .داریپا دیتول و يکشاورز

 )1389( ف. نیرامـ  یجمـال  و .ي امـام  ه.، انوشه رستهیپ .4
 رشـد  بر ییایمیش يکودها با یستیز يکودها اثر سۀیمقا
 Helianthus( آفتـابگردان  روغـن  درصـد  و عملکـرد  و

annuss L(. ۀینشـر  .یخشـک  تـنش  مختلف سطوح در 
 .501-592 ):3(2 .يکشاورز یشناس بوم

 م.ك. یتهـام  و ف. پـور  یدهقان م.ب.، يریام م.، جهان .5
 یپوششــ اهــانیگ و کیــولوژیب يکودهــا اثــر )1391(

ــر زمســتانه ــتول ب ــانس دی ــ و اس ــیو یبرخ ــا یژگ  يه
ــوژِ ــگ یکیاگرواکول ــیدارو اهی ــانیر ی  Ocimum( ح

basilicum L.(.  ـ ا یزراعـ  يهـا  پـژوهش  ۀینشـر  .رانی
10)4:( 751-763. 

ــادر ف.، يدریــح .6  ع. يبهــادر و ح. خواجــه ص.، ين
 سنتاز نولیگاالکت ژن انیب بر يشور اثر یبررس )1395(
)GAS،( ــفعال ــز تی ــا میآن ــ يه ــم دان،یاکســ یآنت  زانی

 سـتان یس خربـزه  یبوم تودة در نیپرول و دراتیکربوه
)Cucumis melo.( 11 .نینو کیژنت)195-185):2.   
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ـ تغذ )1384( ط. زاده اسـالم  و ب. نیخلدبر .7  یمعـدن  ۀی
 صفحه. 902 .یعال اهانیگ

 .اهـان یگ یمعدن ۀیتغذ اصول )1393( س.ج. ییطباطبا .8
 صفحه. 562 .زیتبر دانشگاه انتشارت

 م. اول انیــبنا و ح.ر. یخزاعــ م.، یکــاف ا.، یعــارف .9
 و فسـفر  تـروژن، ین مختلف سطوح اثر یبررس )1390(

 ،يفتوسنتز يها گمانتیپ و فتوسنتز عملکرد، بر میپتاس
 و یــیدارو اهیــگ ياجــزا تــروژنین غلظــت و لیـ کلروف
ــنعت ــ یص  .).Allium altissimmum Regel( ریموس
 .214-207 ):3(4 .يکشاورز یشناس  بوم ۀینشر

 م.ر.، یاردکـان  ا.، يعاشـورآباد  یفیشـر  ب.، زاده عباس .10
 ریتـأث  )1386( یسهزاب زادهیعل و ح. یفراهان يآباد یعل

 یـی دارو اهیـ گ یفـ یک و یکمـ  عملکرد بر تروژنین کود
 شیهمـا  نیدومـ  مقاالت خالصه مجموعۀ .هیبادرنجبو

ـ ا یشـناخت  بـوم  يکشـاورز  یمل  علـوم  دانشـگاه  .رانی
  .61مهر: 26-25 .گانگر یعیطب عیمنا و يکشاورز

 و يزمغـذ یر عناصر اثر )1393( م. ایارنی و م. انیفرزان .11
ــر فســفاته یســتیز کــود کــاربرد  صــفات از یبرخــ ب

ـ ولوژیزیف ک،یمورفولوژ  اهیـ گ اسـانس  و عملکـرد  ک،ی
 دیــتول ۀینشــر آب. کمبــود طیشــرا تحــت ســرخارگل

 .161-145 ):3(7 .یزراع اهانیگ

 ح. مقــدم یهاشــم ا.، یزدانــی ح.، یکمــال پ.، یضــیف .12
 آب) با (تقطیر کلونجر استخراج روش مقایسۀ )1391(
 گیاه روغنی اسانس استخراج براي حالل با استخراج و

 -کرومـاتوگرافی  گاز با مواد ترکیب آنالیز و کی آدمک
 پزشـکی  علـوم  دانشگاه مجلۀ جرمی. اسپکتروسکوپی

 .41-35 شمالی. خراسان

 یحاج و ا. زادهیعل ع.، اصل زاده نصراله ز.، خانلو  قاسم .13
 2-بـارور  فسـفات  یستیز کود اثر )1388( اصل یحسن

 در ینـ یزم بیسـ  ارقـام  عملکـرد  ياجزا و عملکرد بر
 ):3(1 .یزراعـ  علوم در پژوهش مجلۀ چالدران. منطقه

1-13. 

 ب. يفـاخر  و م.ر. پـور  ياصـغر  ح.، شبانکاره ینیگرگ .14
 و رشـد  يهـا  شـاخص  بر یستیز يکودها اثر )1394(

 تحـت  .)Calendula officinalis L( بادرشـبو  اسـانس 
 يولـوژ یزیاکوف یپژوهشـ  یعلمـ  مجلـۀ  .یخشک تنش

 .194-185 :23 .یاهیگ

 قارچ یستیز يکودها )1392( پ. يریام و ع. يدیمج .15
 يهـا  تـنش  اثـرات  کـاهش  يبرا یعطف نقطه زایکوریم

 نظـام  فصـلنامۀ  .یزراعـ  محصـوالت  دیتول در یطیمح
 .21-18 ):42(11 .یعیطب منابع و یمهندس

 یبررسـ  )1389( آ. يبهـادر  و ب.ف. یشیقر م.، رزایم .16
 گونـه  دو اسانس تیفیک و تیبرکم برداشت زمان ریتأث

Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در 
 .543-531 ):4(26 خوزستان. استان

17. Abu-Zahra T.R., Al-Shadaideh A.N., Samih 
M.A. and Qrunflesh I.M. (2013) Influence of 
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plants rooting. International Journal of Botany. 
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Abstract 
In order to evaluate the effects of biological and chemical fertilizers at different cuts on some properties 
of the Rosemary, an experiment was carried out as split plot based on Randomized Completely Block 
Design (RCBD) with three replications, at the Zabol University Research Farm. Three times cuttings 
were Autumn’s first cut (late autumn), spring’s first cut (late spring) and autumn’s second cut (six months 
after autumn’s first cut) being considered as a major factor. The biological fertilizers included 
Aztobarvar, Phosphate Barvar-2, Petabarvar and chemical fertilizer NPK 20:20:20 and the control was 
considered as a subplot factor. The results showed that spring’s first cut had the greatest impact on 
essential oil content and phosphor. The autumn’s second cut had the greatest influence on the percentage 
of leaf relative water and the concentration of potassium and sodium. Amounts of protein, soluble 
carbohydrates, dry matter yield, essential oil content and essential yield, oil percentage and oil yield, leaf 
relative water, chlorophyll, carotenes and nitrogen increased as affected by fertilizers compared with 
control. The maximum amount of phosphor (7352 mg.kg-1) was obtained from application of Phosphate 
Barvar-2. Additionally, the maximum amount of potassium (5542 mg.kg-1) and the minimum of sodium 
(4760 mg.kg-1) was obtained from Petabarvar. Protein, dry matter yield and oil yield, oil percentage, 
chlorophyll a, b, total chlorophyll significantly increased under the interactions of spring’s first cut and 
Aztobarvar biologic fertilizer by 28/36 mg.liter-1, (3294 and 53/90 kg.ha-1) 1/63, 6/66, 1/94 and 81/4 
mg.gr-1, respectivly. The results also indicated that the interaction of spring’s first cut and Petabarvar 
biologic fertilizer had the highest essential oil yield (41.46 kg.ha-1) and interaction of autumn’s second cut 
and Aztobarvar biologic fertilizer produced the highest amount of nitrogen (12955 ppm) in shoot. The 
result showed that the application of Aztobarvar biologic fertilizer in spring’s first cut improved and 
enhanced the quantitative and physiological characteristics of Rosemary. This would probably have been 
due to facilitating nitrogen uptake and optimal environmental conditions for growth and development. 

Keywords: bio fertilizer, chlorophyll, essential oil content, minerals, oil percentage, yield. 
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