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 چکیده
(، Dracocephalum kotschyi Boissمنظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زرین گیاه ) به

های کامل  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس به مرحله اجرا در آمد. این آزمایش در قالب بلوک 1331-1337آزمایشی در سال زراعی 

کیلوگرم نیتروژن در  305و  355، 205، 255، 105، 155، 05صادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح کودی صفر، ت

ترین ارتفاع  هکتار بود. از اوره به عنوان کود نیتروژن و از نشاء زرین گیاه اکوتیپ فریدونشهر برای کشت استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش

 1/121کیلوگرم در هکتار با کاربرد  2311ترین وزن تر کل با  آمد. بیش دست بهکیلوگرم نیتروژن در هکتار  1/132متر( از کاربرد  سانتی 13/23)

کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده  13/112و  13/112با کاربرد  ترتیب بهترین وزن تر ساقه و برگ  کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. بیش

ترین عملکرد  میکرومول بر گرم وزن تر برگ( را داشت و بیش 13/7ترین فالونوئید کل ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیش 13/112شد. کاربرد 

دار، تولید عملکرد اسانس  هدف از کشت گیاهان اسانس که اینخاطر  آمد. به دست بهکیلوگرم نیتروژن در هکتار  0/121اسانس از کاربرد 

 باشد. کیلوگرم در هکتار می 0/121شده برای زرین گیاه برای دستیابی به حداکثر عملکرد اسانس،  باشد لذا مقدار نیتروژن توصیه یتری م بیش

 

 آنتوسیانین، در حال انقراض، زرین گیاه، عملکرد اسانس، فالونوئید، نیتروژن. های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 
In order to investigate the effects of nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative traits of Dracocephalum 

kotschyi Boiss, a field experiment was conducted in the Research Field of Tarbiat Modares University during 2018 

growing season. The experiment was performed at three replications in a completely randomized blocks design. The 

experimental treatments included eight nitrogen fertilizer amounts (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 and 350 kg 

Nitrogen/ha). Urea as nitrogen fertilizer and the seedling of Fereydun Shahr as ecotype were used. The results 

showed that the maximum height (29.63 cm) was obtained from the application of 136.6 kg N ha-1. The highest total 

fresh weight was observed with 2966 kg ha-1 from the application of 126.8 kg N ha-1. The highest stems and leaves 

fresh weight was produced by using 112.69 and 162.69 kgNha-1, respectively. Application of 112.69 and 126.5 kg N 

ha-1 had the highest total flavonoid (7.69 μmol/g of fresh leaf weight) and essential oil yield respectively. Because the 

purpose of cultivating medicinal plants to produce essential oil yields, therefore, the recommended amount of 

nitrogen to achieve maximum essential oil yield for D. kotschyi is 126.5 kg ha-1. 
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 مقدمه

های تیره  ترین جنس از مهم Dracocephalumجنس 

گونه  587است که شامل  (Lamiaceae) نعناعیان

روید و یکی از  باشد که هشت گونه از آن در ایران می می

 Dracocephalum kotschyiهای بومی این جنس  گونه

های  است که معموالً در ارتفاعات کوهستانی استان

گرگان، مازندران، همدان، کرمانشاه، فارس )کوه دنا( و 

های البرز(، ارتفاعات شمال سمنان و  ارتفاعات تهران )کوه

 ,Mozaffarian, 2015; Rechingerروید ) اصفهان می

های انحصاری  ( از گونه2n=20) D.kotschyi(. گونه 1986

گیاه یا بادرنجبویه دنایی  با نام زرینو بومی ایران است و 

گیاه به  (. زرینMozaffarian, 2003شود ) شناخته می

 50های گلدار به طول  ای، ساقه پشته -ای صورت بوته

 های کوتاه، با گره متر، باالرونده، با میان سانتی 00تا 

 50و به عرض سه تا  00تا  50های انبوه به طول  برگ

مرغی تا مستطیلی با قاعده  متر به شکل تخم میلی

(. اهالی مناطق Mozaffarian, 2015باشد ) قلبی می

دانند و برای  مختلف آن را بسیار ارزشمند می

 Dostalekکنند ) آوری این گیاه با بقیه رقابت می جمع

et al., 2010رویه این گیاه در مرحله  (. برداشت بی

گلدهی توسط افراد بومی مانع از به بذر نشستن این 

گیاه شده و محدود بودن پراکنش جغرافیایی آن باعث 

کاهش جمعیت این گیاه را کاهش داده به طوری که 

گیاه یکی از گیاهان در معرض  شود زرین گفته می

 ;Abdi, 2008باشد ) ( ایران میEndangered) انقراض

Jalali and Jamzad, 1999 پژوهشگران نشان دادند .)

گیاه از لحاظ دارویی ارزشمند بوده  که زرین

(Golshani et al., 2004در .) گیاه این های برگ 

 درمان در که دارد وجود spinal-z نام به ترکیبی

و همچنین ترکیب  گیرد می قرار استفاده مورد سرطان

گیاه وجود دارد در این  xanthomicrolفالونی به نام 

های سرطانی بدخیم جلوگیری  که از تکثیر سلول

(. اسانس موجود در Jahanian et al., 2005کند ) می

دارای خاصیت  Dracocephalumگیاهان جنس 

دارویی بوده و فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی را داشته 

و همچنین خاصیت آنتی باکتریال و ضد 

درد معده و نفخ  کنندگی داشته و جهت درمان عفونی

(. این گیاه Dastmalchi et al., 2007روند ) کار می به

تواند با قرارگیری در پروسه  بسیار باارزش بوده و می

 تولید انبوه سودآوری باالیی را به همراه داشته باشد.

ها و عوامل زراعی در تولید  استفاده مناسب از روش

مؤثره حائز گیاهان دارویی به منظور افزایش میزان مواد 

ترین عوامل زراعی، عنصر نیتروزن  باشد. از مهم اهمیت می

است که گیاه در تمام مراحل دوره رشدی خود به آن نیاز 

دارد و در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی گیاه نقش 

های  (. الزمه پژوهشSexena, 2004کند ) اساسی ایفا می

ویی علمی دقیق روی بخش تغذیه گیاهان زراعی و دار

نیازمند تعیین دقیق سطح کودی مورد نیاز آن گیاه 

باشد. تحقیقات مختلفی درباره اکثر گیاهان زراعی و  می

دارویی به تفکیک گیاه صورت گرفته است که به مواردی 

در بررسی نیاز نیتروژن گیاه شود.  ها اشاره می از آن

ترین میزان ارتفاع بوته،  نوروزک مشاهده شد که بیش

پوشش، تعداد شاخه زایا، عملکرد بیولوژیک و قطر تاج 

 دست بهکیلوگرم در هکتار  000عملکرد دانه با کاربرد 

ترین عملکرد اسانس در  (. بیشAmini et al., 2017آمد )

 500( از کاربرد .Ocimum basilicum Lگیاه ریحان )

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در شرایط آبیاری مطلوب 

(. محققین نشان دادند که با Afkari, 2018تولید شد )

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در مرزنجوش  500کاربرد 

ترین عملکرد  ( بیش.Origanum vulgare Lوحشی )

 10(. کاربرد YazdaniBiouki et al., 2014مشاهد شد )

 Saturejaکیلوگرم در هکتار نیتروژن در مرزه خوزستانی )

khuzistanica Jamzadترین درصد  ( باعث تولید بیش

 ,.Nooshkam et al) شد اسانس اسانس و عملکرد

 500با افزایش کاربرد نیتروژن از صفر به  (.2016

کیلوگرم در هکتار در گیاه چای ترش عملکرد بیولوژیک 

 ,Sepahrom & Moosaviدرصد افزایش یافت ) 1/01

( و همچنین کاربرد باالی نیتروژن در گیاه کدو 2016

ایش میوه در بوته شد تخم کاغذی موجب افز

(Gholipoori et al., 2007در حالی که در مطالعه )  ای

محمدی ثابت شده که  روی عملکرد گیاه دارویی گل

مصرف مقادیر باالی کود نیتروژن منجر به کاهش گل 

(. Daneshkhah et al., 2007شود ) برداشت شده می

سطح بهینه استفاده کود نیتروژنه برای گیاه روناس 

(Rubia tinctorum L. )580  کیلوگرم در هکتار تعیین

( و بیشترین عملکرد گل گیاه Salek et al., 2017شد )
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 10( در سطح Matricaria chamomillaدارویی بابونه )

 Zeinali etآمد ) دست بهکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 

al., 2014 کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب  580(. کاربرد

توجه عملکرد غده سیب زمینی شد  افزایش قابل

(Kotodziejczyk, 2014 و کود نیتروژن با )کیلوگرم  510

( به عنوان Althaea officinalisدر هکتار در گل ختمی )

 & Meyghanسطح کودی برتر انتخاب گردید )

Moradi., 2018.) 

برای گذر از کشاورزی رایج به کشاورزی پایدار، اولین 

لیات رایج به منظور استفاده از گام افزایش کارایی عم

هایی که خسارت  های پرهزینه، کمیاب یا نهاده نهاده

 & Gliessmanباشد ) زیست محیطی دارند، می

Rosemeyer, 2010 هدف اصلی در این مرحله استفاده .)

باشد و با بهبود کارایی  هایی با کارایی باالتر می از نهاده

از آن و به تبع آن اثرات  ها، مقدار استفاده استفاده از نهاده

ها بر محیط زیست کاهش خواهد یافت  منفی آن

(Koocheki et al., 2017روش .)  های مختلفی برای بهبود

های مختلف کشاورزی  و افزایش کارایی استفاده از نهاده

توان به تراکم و فواصل مطلوب  ارائه شده است که می

ب، آگاهی آالت مناس محصوالت زراعی، استفاده از ماشین

ها، زمان و نحوه  کش از آفات برای استفاده کارآمد از آفت

صحیح مصرف  و تعیین مقدار کودهای شیمیایی مورد 

 & Gliessmanنیاز گیاهان و ... اشاره نمود )

Rosemeyer, 2010 این پژوهش با هدف تعیین نیاز .)

 کودی نیتروژن زرین گیاه به مرحله اجرا درآمد.

 

 ها مواد و روش

های  ای در قالب بلوک ین پژوهش به صورت مزرعها

در  5317کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 

مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت 

کیلومتری غرب تهران با مختصات  57مدرس واقع در 

 15دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  31جغرافیایی 

متر از  5313دقیقه طول شرقی با ارتفاع  51درجه و 

قبل از انجام آزمایش سطح دریا اجرا گردید. 

های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در  ویژگی

 70تا  30متری و سانتی 30دو عمق صفر تا 

مقادیر نیتروژن (. 5متری تعیین شد )جدول  سانتی

 300، 010، 000، 510، 500، 10خالص شامل صفر، 

ذکر است که با  کیلوگرم در هکتار بود. قابل 310و 

توجه میزان آزادسازی نیتروژن از ماده آلی خاک 

کیلوگرم در هکتار، در  71/50( به میزان 5)جدول 

ها، این مقدار نیز شکلها و جداول و  بخش تحلیل داده

به مقادیر کاربرد نیتروژن که به صورت نهاده خارجی 

های مربوطه اعمال شدند؛ لحاظ گردیده است.  به کرت

وره برای تأمین نیتروژن استفاده شد. اعمال هر از فرم ا

صورت سرک و در سه مرحله  هسطح نیتروژن ب

و  10، 01 ترتیب بهدهی، شروع گلدهی و گلدهی  ساقه

 درصد کل نیتروژن صورت گرفت.  01

سازی زمین با اجرای عملیات شخم، مراحل آماده

ها، تسطیح و ایجاد زنی برای خردکردن کلوخهدیسک

از کشت در اسفندماه  شته توسط فاروئر قبلجوی و پ

انجام شد. کشت به صورت  5317ماه  و فروردین 5317

گیاه اکوتیپ  نشاء بود. برای این منظور بذرهای زرین

فریدونشهر سه ماه قبل از انتقال نشاء به مزرعه خریداری 

شده و در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت 

درصد کوکوپیت و  80حیط مدرس به تعداد کافی در م

درصد پیت ماس کاشته شدند. طول هر واحد  00

 10  متر با فاصله بین ردیف 0متر و با عرض  3آزمایشی 

متر در نظر  سانتی 01ها  متر و فاصله روی ردیف سانتی

در  5317ماه سال  گرفته شد. کشت نشاها در اردیبهشت

به منظور جلوگیری از تداخل  .مزرعه صورت گرفت

-مارهای آزمایشی و سایر مراحل اجرای آزمایش فاصلهتی

ها، ها و یک متر بین کرتمتر بین بلوک 1/5ای به اندازه 

ای و با استفاده از لحاظ گردید. آبیاری به صورت قطره

های هرز با  مبارزه با علف نوارهای آبیاری انجام گرفت.

 دست در طول فصل زراعی انجام پذیرفت.

 

 فیزیکو شیمیایی خاک مزرعه خصوصیات .5 جدول
Table 1. Farm soil physicochemical properties 

Organic 

matter 
(%) 

Organic 

carbon (%) 
K 

 (mgkg-1) 
P 

 (mgkg-1) N (%) EC 

(dSm-1) pH 
soil 

texture 
Sand 

(%) 
Silt 

(%) 
Clay 

(%) 
Depth 

of soil 
1.77 0.68 440 29.4 0.063 0.97 7.91 sandy loam 82 24 5 0-30 
0.51 0.41 407 45.9 0.044 1.63 7.95 sandy loam 82 24 5 30-60 
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منظور بررسی علمی تأثیر تیمارهای اعمال شده، به

برداشت نهایی در گلدهی کامل انجام گرفت. بدین 

متری سطح خاک ها از فاصله پنج سانتیمنظور بوته

به  گیری صفات مورد بررسیبر شده و جهت اندازهکف

آزمایشگاه انتقال داده شدند. بعد از برداشت، عملکرد 

گیری شد. برای های هوایی و ارتفاع گیاه اندازه تر اندام

استخراج اسانس و محاسبه درصد و عملکرد اسانس، 

ها پس از برداشت در هوای آزاد، سایه خشک  نمونه

با روش تقطیر با آب و  شدند. میزان اسانس گیاه به

به مدت سه ساعت   اه کلونجردستگاستفاده 

(Najafpour Navei & Mirza, 2007; Golparvar et 

al., 2016گیری و در نهایت عملکرد اسانس  ( اندازه

 محاسبه گردد. 

به منظور تعیین محتوی آب نسبی برگ پنج تکه از 

متر مربع تهیه و بالفاصله  برگ به مساحت یک سانتی

های  . سپس تکهها توزین شدند )وزن تر برگ( وزن آن

دار داخل آب مقطر در  های درب برگ در پتری دیش

ساعت قرار داده شدند.  02دمای اتاق و نور کم به مدت 

های برگ از آب مقطر خارج و سطح  پس از این مدت تکه

وزن  ها به آرامی با دستمال کاغذی خشک و سریعاً آن

با دقت  AND HR 200iها با ترازوی  تورژسانس آن

رم تعیین گردید )وزن آماس برگ(. سپس گ 0005/0

 70ساعت در داخل آون  02تکه های برگ به مدت 

درجه سانتی گراد قرار گرفتند و در نهایت وزن خشک 

ها تعیین شد )وزن خشک برگ( و با استفاده از رابطه  آن

براساس  RWC))( میزان محتوی نسبی آب برگ 5)

 :(Ritchie et al., 1990) درصد محاسبه گردید

(5                              )     
     

     
     

RWC=  ،درصد محتوی نسبی آب برگWF = وزن

 .وزن آماس برگ =WTوزن خشک برگ،  =WDتر برگ، 

 Hiscoxبه روش  bو  aگیری میزان کلروفیل  اندازه

& Israelstam (1979 انجام گرفت. بدین منظور )

لیتر  میلی 50گرم از ماده تر گیاهی را در  1/0مقدار 

( ریخته و به مدت DMSOسولفوکساید ) متیل در دی

گراد  درجه سانتی 70ماری  یک ساعت درون حمام بن

قرار داده شد. مقدار جذب عصاره حاصل با دستگاه 

قرائت  721و  773های  اسپکتروفتومتر در طول موج

 ترتیب بهکل  و کلروفیل a ،bشد و میزان کلروفیل 

گرم بر گرم  ( بر حسب میلی2( و )3(، )0طبق روابط )

 آمد: دست بهوزن تر برگ 

(0=                                         )Chlorophyll a 

(                   )      . 

 
(3=                                         )Chlorophyll b 

(                  )      . 

 
(2=                                    )Total Chlorophyll 

                           . 

 .Krizek et al بر طبق روشمیزان فالونوئید کل 

 لیتر میلی سهگرم بافت گیاهی با  0/0میزان  (1993)

تیک اسید به نسبت اتانول اسید )که شامل اتانول و اس

است( ساییده و سپس سانتریفیوژ شد.  یکبه  11

دقیقه در حمام آب  50سپس محلول روئی به مدت 

قرار گرفت و پس از سرد شدن   C 80°گرم با دمای 

، 070توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در سه طول موج 

 نانومتر خوانده شد. برای محاسبه غلظت 330و  300

فالونوئید در هر سه طول موج با  فالونوئید کل، غلظت

( بر اساس میکرو مول بر گرم وزن تر برگ 1رابطه )

ها در سه  محاسبه و در نهایت از جمع کردن غلظت

 طول موج، غلظت فالونوئید کل برآورده شد:

(1                                    )  
 

   
 
    

    
  

A= مختلف،  های میزان جذب در طول موجL= 

ضریب خاموشی = ԑمتر(،  عرض کووت )یک سانتی

(mol
-2

 cm
-1 33000 ،)C =  ،غلظت فالونوئیدgF.W = 

 گرم( 0/0وزن تر برگ استفاده شده )

 Krizek et al. (1993)طبق روش میزان آنتوسیانین 

گرم از برگ  0/0مقدار گیری شد. طبق این روش  اندازه

متانول اسیدی که شامل  رلیت میلی سهرا برداشته و در تر 

؛ است یکبه  11متانول و کلریدریک اسید به نسبت 

ی حاصل طور کامل ساییده شد، سپس عصاره به

شب در  یکی به مدت یسانتریفیوژ شده و محلول رو

نانومتر خوانده  110تاریکی قرار گرفت. میزان جذب در 

( بر اساس میکرو 7غلظت آنتوسیانین طبق رابطه ) شد.

 گرم وزن تر برگ محاسبه شد: مول بر

(7                                  )   
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A=  نانومتر،  110میزان جذب در طولL=  عرض

molضریب خاموشی ) =ԑمتر(،  کووت )یک سانتی
-2

 

cm
-1 33000 ،)C=  ،غلظت آنتوسیانینgF.W=  وزن تر

 .گرم( 0/0برگ استفاده شده )

گرم از  1/0گیری پروتئین کل برگ، به  اندازهبرای 

پودر شده با نیتروژن مایع، چهار   بافت تازه برگ

موالر  میلی 10لیتر بافر فسفات استخراج شامل  میلی

 PVP، یک درصد  (=8/7pHبافر فسفات پتاسیم )

اضافه شد  EDTAموالر  میلی 5/0)وزنی به حجمی( و 

در دمای  g51000دقیقه با سرعت  00و به مدت 

 ,.Jiang et alگراد سانتریفیوژ شد ) چهار درجه سانتی

(. از عصاره حاصل )محلول رویی( برای 2016

گیری پروتئین کل برگ استفاده شد. برای  اندازه

گیری پروتئین برگ از روش برادفورد  اندازه

(Bradford, 1979 .استفاده گردید )میکرولیتر از  500

محلول برادفورد مخلوط  لیتر عصاره حاصل با سه میلی

دقیقه واکنش، میزان جذب در طول  00شد و بعد از  

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد.  111موج 

با قرار دادن اعداد قرائت شده در منحنی استاندارد 

میزان پروتئین بر حسب میکرو گرم در لیتر محاسبه 

های مختلف با  گردید. منحنی استاندارد در غلظت

 (.5 شکلاستفاده از آلبومین گاوی ترسیم شد )

ها مطابق روش تجزیه  داده لیتحل و  هیتجزبرای 

 SAS (Statistical Analysisواریانس از برنامه آماری 

System)  ها از  شکلاستفاده شد و برای ترسیم

استفاده شد و همچنین مقایسه  Excelافزار  نرم

 LSDآزمون ی به روش بررس موردهای صفات  میانگین

(Least Significant Difference) .انجام گرفت 
 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس ارتفاع بوته نشان داد که مقادیر 

دار است    مختلف نیتروژن در سطح یک درصد معنی

(. با بررسی تیمار مذکور روی ارتفاع بوته 0)جدول 

کیلوگرم در هکتار  7/530زرین گیاه مشاهده شد که 

 شیافزا(. 0 شکلترین ارتفاع را داشت ) تروژن بیشنی

ها سلول یطول روی رشد تروژنیارتفاع به علت تأثیر ن

 شیکه باعث افزا باشدیساقه م هایانگرهیم ژهیو به و

های ساقه لولدر س و رشد یسلول میسرعت تقس

. کندیم دایپ شیارتفاع بوته افزا جهیو در نت دهیگرد

داد که رابطه بین افزایش نتایج این پژوهش نشان 

سطوح نیتروژن با ارتفاع از رابطه درجه سه تبعیت 

(، لذا تا یک حد معینی افزایش 5کند )شکل  می

نیتروژن سبب افزایش ارتفاع شد. افزایش ارتفاع گیاه 

به نوبه خود سبب افزایش تولید بیوماس کل بوته 

شود )با توجه به همبستگی بین این دو صفت( که  می

ایت تأثیر مستقیمی روی عملکرد اسانس در نه

مشاهده کردند که کاربرد  گذارد. پژوهشگران می

 دارییمعن شیافزانیتروژنه )اوره( کود  مختلف سطوح

 Baghalian et) داشته استروناس  را در ارتفاع بوته

al., 2010). 

 

 
 وفتومتر(عدد قرائت شده با اسپکتر = OD. منحنی استاندار پروتئین کل برگ )5 شکل

Figure 1. Standard curve of total leaf protein (OD = Optimal optical density) 

y = 503.53x - 2.1196 

R² = 0.9921 
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 اهیگ نیزر ییدارو اهیگ یفیک و یکم صفات زا یبرخ بر تروژنین کود ریمقاد ریتأث یبررسحیدرزاده و همکاران:  750

 
 صفات زرین گیاه  اثر نیتروژن بر برخیتجزیه واریانس  جینتا. 3جدول 

Table 3. Results of variance analysis effect of nitrogen on some traits of D. kotschyi  

Source of variation df 
Mean Squares 

Height Total fresh weight Stem fresh weight Leaf fresh weight RWC 

Block 2 3.38ns 517760ns 220027ns 104585ns 80.3ns 

Nitrogen  7 22.49** 929807** 321973** 190338* 423.4** 
Error 14 2.82 179631 58271 53753 76 

CV (%)  7 18 20 19 12 

ns :** درصد.پنج و یک دار در سطح احتمال  معنی و تفاوت دار معنی تفاوت نبودبه ترتیب ، * و 
ns, *, **: Non-significant and significantly differences at 5% and 1% of probability level, respectively. 

  

 
 یتروژن بر ارتفاع بوته زرین گیاهن مقایسه میانگین اثر. 0شکل 

Figure 2. Mean comparison effect of nitrogen on plant height of D. kotschyi 

 

دار بودن  دهنده معنی جدول تجزیه واریاس نشان

(، ≥05/0Pتیمارهای مورد بررسی روی وزن تر کل )

(. 0باشد )جدول می (≥01/0P)و برگ  (≥05/0P)ساقه 

رگرسیون حاصل از بررسی سطوح مختلف کاربرد 

ترین تولید  روی وزن تر کل نشان داد که بیش نیتروژن

کیلوگرم در هکتار  8/507بیوماس کل از کاربرد 

(. مقایسه میانگین 3 شکلآمد ) دست بهنیتروژن 

تیمارهای مورد بررسی نشان دادند که سطح کودی 

کیلوگرم در  71/570کیلوگرم در هکتار و  71/550

را به  ترین وزن تر ساقه و برگ بیش ترتیب بههکتار 

الی  71/70خود اختصاص دادند اما با سطوح کودی 

کیلوگرم در هکتار از نظر آماری اختالف  71/070

(. در این پژوهش 3داری را نداشتند )جدول  معنی

(، وزن تر =83/0r*ثابت شد که ارتفاع با وزن تر برگ )

( =83/0r**( و وزن تر کل بوته )=78/0r**ساقه )

(. 7داشتند )جدول داری  همبستگی مثبت معنی

( در =82/0r**همچنین وزن تر برگ با وزن تر ساقه )

سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت 

(. جدول همبستگی 7داری داشتند )جدول  ومعنی

صفات نشان داد که وزن تر کل بوته  با وزن تر برگ 

داری را نشان داد  ( مثبت معنی=11/0r**همبستگی )

نمودن شرایط مناسب  (. نیتروژن با فراهم7)جدول 

برای رشد مواد فتوسنتزی را افزایش داده و در نتیجه 

با کاربرد آن سبب افزایش بیوماس کل، برگ و ساقه را 

شد ولی در مقادیر باالتر کاربرد نیتروژن، این عنصر 

شود و نه  ضروری به حالت سمیت در گیاه تبدیل می

ه تنها باعث افزایش تولید بیوماس نشد بلکه نسبت ب

تر کاهش تولید مشاهده  کاربرد سطوح مناسب پایین

شد. مطالعات نشان دادند که گیاهان تا یک آستانه 

باشند و چنانچه روند افزایش  مشخص نیازمند کود می

کود ادامه یابد، در ابتدا روند افزایش عملکرد ثابت شده 

 Abbasیابد ) و باتکرار این روند، عملکرد کاهش می

Zadeh, 2005ا این گیاه تا یک حدی به کاربرد (. لذ

دهد. این نتایج با نتایج  نیتروژن جواب مثبت می

Daneshkhah et al. (2007 روی گیاه دارویی گل )

 & Alijaniمحمدی مطابقت داشت. در این راستا 

Amini (2008 نیز نشان دادند که افزایش میزان )

دار باعث افزایش وزن تر  مقادیر کاربرد کود نیتروژن

( اثر نیتروژن بر افزایش 2006) Zhaoل بابونه گردید. گ

وزن خشک گیاه را به شرکت این عنصر در ساختار 

 ها، اسیدهای آمینه و های بزرگ نظیر پروتئین مولکول

 .Saiedi-Gragani et alاسیدهای نوکلئیک نسبت داد. 

de 
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، 500( در واکنش به گیاه جعفری به مقادیر صفر، 2014)

م در نیتروژن در هکتار گزارش کردند کیلوگر 510و  500

کیلوگرم  510ترین وزن خشک بوته با کاربرد  که بیش

دست آمد. بررسی تأثیر کود نیتروژن  نیتروژن در هکتار به

منجر به افزایش وزن خشک گیاه بابونه و تحریک رشد 

 Omid beigi & Hassaniرویشی این گیاه شد )

Malayeri, 2007; Rahmati et al., 2009.) 

محتوی نسبی آب برگ گیاه شاخص مناسبی برای 

باشد و وضعیت تعادل آب  بیان وضعیت آب در گیاه می

دهد. چنانچه  نسبی برگ و میزان تعرق را نشان می

میزان محتوی نسبی آب برگ در گیاه باال باشد 

دهنده این موضوع است که گیاه تورم سلولی  نشان

اوم دارد. خود را حفظ کرده رشد و نمو در آن تد

جدول تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد مقادیر 

مختلف نیتروژن روی محتوی نسبی آب برگ در زرین 

داری در سطح احتمال یک درصد دارد  گیاه تأثیر معنی

(. با بررسی جدول مقایسه میانگین تیمارها 0)جدول 

کیلوگرم در  71/550مشاهده شد که سطح کودی 

 3/87سبی آب برگ )ترین محتوی ن هکتار بیش

(. کاربرد مقادیر باالتر 3درصد( را داشت )جدول 

کیلوگرم در هکتار( سبب  71/570تر از  نیتروژن )بیش

( 3دار محتوی نسبی آب برگ شد )جدول کاهش معنی

بود نیتروژن، به طور  دهد در صورت بیش که نشان می

مستقیم بر محتوی نسبی آب برگ تأثیر منفی داشته 

ها و  به نوبه خود سبب بسته شدن روزنه و این موضوع

که  طوری به ،شود در نهایت منجر به کاهش رشد می

کاربرد مقادیر باالی نیتروژن در نهایت بیوماس 

 تری را در یان آزمایش تولید نمودند. پایین
 

 
 نیتروژن بر وزن تر کل زرین گیاه. مقایسه میانگین اثر. 3شکل 

Figure 3. Mean comparison effect of nitrogen on total fresh weight of D. kotschyi. 

 

 ساقه زرین گیاه محتوی نسبی آب، پروتئین کل، وزن تر برگ واثر نیتروژن بر . مقایسه میانگین 3جدول 
Table 3. Mean comparison effect of nitrogen on relative water content (RWC), total protein, fresh weight of leaf and 

stem of D. kotschyi 

Nitrogen levels  

(kg ha-1) 

Stem fresh weight  

(kg ha-1) 

Leaf fresh weight  

(kg ha-1) 

RWC  

(%) 

Leaf total protein  

(µg ml-1) 

N0 (12.69) 845b 1000bc 83.1ab 500c 

N50 (62.69) 1423a 1500a 79.2a-c 708a 

N100 (112.69) 1543a 1356ab 86.3a 556bc 

N150 (162.69) 1327a 1504a 78.8a-c 656ab 

N200 (212.69) 1453a 1188a-c 68.2cd 712a 

N250 (262.69) 1457a 1245a-c 55.3d 650ab 

N300 (312.69) 855b 936c 67.0cd 620a-c 

N350 (362.69) 765b 845c 56.4d 700a 

داری در سطح احتمال یک درصد برای وزن تر ساقه، محتوی نسبی آب برگ و پروتئین برگ و در  هایی با حروف مشترک در هر ستون تفاوت معنی میانگین

 .سطح احتمال پنج درصد برای وزن تر برگ ندارند
Means with the same in each column are not significantly different at 1% probability level for stem fresh weight, RWC and leaf total protein and at 5% 

for leaf fresh weight. 
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جدول تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف 

داری  نیتروژن روی پروتئین کل برگ تأثیر معنی

ترین مقدار پروتئین کل برگ  (. بیش2گذاشت )جدول 

 دست بهیتروژن در هکتار کیلوگرم ن 71/050با کاربرد 

الی  71/570، 71/70ولی با مقادیر نیتروژن  ،آمد

داری نداشت  کیلوگرم در هکتار اختالف معنی 71/370

(. کمترین میزان پروتئین برگ مربوط به 3)جدول 

و  71/550عدم کاربرد خارجی کود به همراه مقادیر 

 (.3کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود )جدول  71/350

دول تجزیه واریانس کاربرد مقادیر مختلف طبق ج

داری بر میزان آنتوسیانین در سطح  کود نیتروژن اثر معنی

(. با بررسی مقایسه 2احتمال یک درصد داشت )جدول

کیلوگرم  71/070میانگین تیمارها مشاهده شد که مقدار 

نانومول در گرم وزن تر برگ  75نیتروژن در هکتار با 

(. مقادیر 1سایر تیمارها بود )جدول آنتوسیانین، بیشتر از 

داری روی فالونوئید کل در  مختلف نیتروژن اثر معنی

(. مقایسه 2سطح احتمال یک درصد گذاشت )جدول 

میانگین مقادیر مختلف نیتروژن نشان داد که کاربرد 

ترین فالونوئید  کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیش 71/550

و  71/350، 71/050، 71/70کل را داشت ولی با مقادیر 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار از لحاظ آماری  71/370

ها (. میزان فالونوئید1داری نداشت )جدول  معنیتفاوت 

های مختلف گیاهی با مرحله رشد، بافت، واریته، در گونه

بنفش، خشکی،  یهای محیطی مانند؛ اشعه ماوراتنش

ها ها و کاربرد کودشرایط خاک، شخم، آفات و بیماری

ها . فالونوئید(Dixon & Ravia, 1995)باشد مرتبط می

ای هستند که در مسیر چرخه های ثانویهمتابولیت

Shikimate ها بعضی از ژن شوند.در گیاهان ساخته می

با کمبود نیتروژن فعال شده و سنتز  Shikimateدر مسیر 

. (Scheible et al., 2004)دهند ها را افزایش میفالونوئید

ها و افزایش نیتروژن نیز با افزایش سنتز پروتئین

ها اسیدهای آمینه محلول باعث کاهش سنتز فالونوئید

در پژوهشی دیگر  .(Dahui et al., 2010)شوند می

محققین گزارش کردند کاربرد مقادیر باالی نیتروژن 

باعث کاهش مقدار فالونوئید کل در گیاه دارویی 

Chrysanthemum morifolium طوری که، گردید به

 58-31مقادیر باالی نیتروژن غلظت فالونوئید را 

(. همچنین Dahui et al., 2010درصد کاهش داد )

محققین گزارش کردند، کاربرد مقادیر باالی نیتروژن و 

 Clematisدمای پایین غلظت آنتوسیانین را در گیاه 

pitcheri دهدافزایش می (Kawa-Miszczak et al., 

در پژوهشی دیگر محققین نشان دادند، کاربرد . (2009

پتاسیم و نیتروژن میزان آنتوسیانین را در انگور 

افزایش داد. این محققین اذعان کردند، یک رابطه 

مستقیم بین افزایش کاربرد پتاسیم و جذب نیتروژن 

وجود دارد. همچنین مقدار مطلوب نیتروژن میزان 

 فزایش دادآنتوسیانین انگور را در این تحقیق ا

(Kavacik et al., 2007). 

داری روی  ر معنیمقادیر مختلف کود نیتروژن اث

درصد و عملکرد اسانس در سطح احتمال یک درصد 

(. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد 2گذاشت )جدول 

 87/5کیلوگرم در هکتار با  71/570که مقدار کودی 

درصد اسانس، باالترین درصد اسانس را داشت ولی از 

کیلوگرم  71/550و  71/70لحاظ آماری با مقادیر 

درصد  70/5و  75/5ترتیب با  تار بهنیتروژن در هک

 (.2داری را نشان نداد )شکل  اسانس تفاوت معنی

 
 برخی صفات کیفی زرین گیاه اثر نیتروژن بر تجزیه واریانس نتایج . 2جدول 

Table 4. Results of variance analysis effect of nitrogen on some qualitative traits of D. kotschyi  

Source of variation df 

Mean Squares 
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Block 2 40706ns 0.029ns 0.47ns 0.00002ns 0.011ns 0.42ns 0.009ns 0.44ns 

Nitrogen  7 17500** 0.180** 13.93** 0.00024** 1.019** 5.58** 0.158* 7.28** 

Error 14 5458 0.029 0.31 0.00005 0.036 0.15 0.056 0.33 

CV (%)  12 12 9 17 3 4 15 5 

ns** درصد. دار در سطح احتمال پنج و یک معنیتفاوت دار و  معنی تفاوتنبود به ترتیب : ، * و 
ns, *, **: Non-significant and significantly differences at 5 and 1% of probability level, respectively. 
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 صفات بیوشیمیایی زرین گیاه اثر نیتروژن بر . مقایسه میانگین 1جدول 

Table 5. Mean comparison effect of nitrogen on biochemical traits of D. kotschyi  
Nitrogen levels 

(kg ha-1) 

Chlorophyll a 

(mg/gF.W) 

Chlorophyll b 

(mg/gF.W) 

Total chlorophyll 

(mg/gF.W) 

Anthocyanin 

(µmol/gF.W) 

Total flavonoid 

(µmol/gF.W) 

N0 (12.69) 8.8e 1,3bc 10.1d 0.036bc 6.15c 

N50 (62.69) 9.9c 1.7ab 11.6b 0.040bc 7.46ab 

N100 (112.69) 11.8a 1.7a 13.6a 0.043bc 7.69a 

N150 (162.69) 9.0de 1.5a-c 10.5cd 0.041bc 7.22b 

N200 (212.69) 9.6cd 1.5a-c 10.5cd 0.041bc 7.22b 

N250 (262.69) 9.0de 1.3bc 10.4cd 0.061a 6.44c 

N300 (312.69) 7.4f 1.3c 8.7e 0.046b 7.64a 

N350 (362.69) 11.0b 1.8a 12.8a 0.032c 7.57a 

، کلروفیل کل، آنتوسیانین و فالونوئید کل و در aداری در سطح احتمال یک درصد برای کلروفیل  حروف مشترک در هر ستون تفاوت معنیهایی با  میانگین

 .ندارند bسطح احتمال پنج درصد برای کلروفیل 
Means with the same in each column are not significantly different at 1% probability level for Chlorophyll a, total chlorophyll, anthocyanin and total 

flavonoid and at 5% for chlorophyll b. 

 

جدول همبستگی صفات مورد بررسی نشان داد 

(، و وزن تر کل =80/0r*که درصد اسانس با ارتفاع )

( همبستگی مثبت در سطح احتمال =80/0r*بوته )

( =87/0r**)پنج درصد داشته و با وزن تر برگ 

همبستگی مثبت در سطح احتمال یک درصد دارد 

(. رگرسیون حاصل از مقایسه میانگین 7)جدول 

ترین عملکرد  تیمارهای مورد بررسی نشان داد که بیش

اسانس که عملکرد اقتصادی در تولید گیاهان دارویی 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  1/507آید؛ از  به شمار می

لکرد اسانس وابسته به (. عم1 شکلحاصل شد )

باشد. بررسی این دو  بیوماس کل  و درصد اسانس می

صفت نشان داد که کاربرد نیتروژن تا یک حدی سبب 

ها شد و لذا عملکرد اسانس نیز از این قاعده  افزایش آن

مستثنی نیست. در بررسی مرزنجوش وحشی نیز 

مشاهده شد که با کاربرد باالی نیتروژن، درصد اسانس 

(. نیتروژن زیاد به Azizi et al., 2009یافت ) کاهش

های حاوی اسانس و کاهش  علت افزایش اندازه سلول

های گیاهی باعث کاهش درصد  غلظت اسانس در اندام

 Azizi etشود ) اسانس در سطوح باالتر نیتروژن می

al., 2009 همچنین کاربرد نیتروژن باالتر از نیاز .)

د عملکرد بیولوژیک مانع از مناسب گیاه با تأثیر در تولی

های ثانویه در گیاه شده و در نتیجه  تولید متابولیت

کند  درصد اسانس در سطوح باالتر کاهش پیدا می

(Kheirandish et al., 2016 با کاربرد .)1/507 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار میزان اسانس به حداکثر 

کیلوگرم در هکتار اسانس خواهد رسید که  08/1

 71/50به شرایط بدون کاربرد کود نیتروژن )نسبت 

تری خواهد  برابر تولید بیش 78/0کیلوگرم در هکتار( 

(. در همین راستا در بررسی نعناع 1 شکلداشت )

کیلوگرم نیتروژن  510فلفلی مشخص شد که کاربرد 

 & Golderآمد ) دست بهترین عملکرد  در هکتار بیش

Vangelder, 1998تا  10ردن (. و هر سال اضافه ک

کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای مزارع نعناع  500

(Omidbaigi, 1997b و )کیلوگرم  510تا  500

( Omidbaigi, 1997bنیتروژن در هکتار برای ریحان )

شود. در این بررسی مشخص شد که  توصیه می

(، وزن تر کل بوته =87/0r**عملکرد اسانس با ارتفاع )

(**11/0r=( وزن تر برگ ،)**13/0r= وزن تر ساقه ،)

(**10r=( و درصد اسانس )**15/0r= همبستگی )

(. عملکرد اسانس با 7داری دارد )جدول  مثبت و معنی

میزان درصد اسانس و بیوماس کل در زرین گیاه 

همبستگی مثبت دارد لذا تولید عملکرد اسانس باال 

بستگی به درصد اسانس مطلوب و بیوماس کل زیاد 

با اثر بر تولید مواد فتوسنتزی، سبب دارد. نیتروژن 

 71/70افزایش بیوماس کل در مقادیر کودی متوسط )

کیلوگرم در هکتار نیتروژن( شد و از طرفی  71/070تا 

 71/570الی  71/70درصد اسانس در مقادیر کودی 

 08/1ترین اسانس با  حال بیش آمد. با این دست به

رم نیتروژن کیلوگ 1/507کیلوگرم در هکتار از کاربرد 

( با بررسی 2009) .Azizi et alدر هکتار حاصل شد. 

افزایش سطوح نیتروژن روی درمنه نشان دادند که 

ولی درصد اسانس به  ،عملکرد ماده خشک باال رفت

داری کاهش یافت. در پژوهشی روی درمنه  طور معنی

Ozgüven et al. (0008 نشان دادند که افزایش )



 اهیگ نیزر ییدارو اهیگ یفیک و یکم صفات زا یبرخ بر تروژنین کود ریمقاد ریتأث یبررسحیدرزاده و همکاران:  752

 

اسانس را افزایش داد و  سطح کودی نیتروژن محتوی

کیلوگرم نیتروژن  500و  80باالترین میزان اسانس از 

ترین مقدار اسانس در گل  در هکتار مشاهده شد. بیش

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  510راعی با مصرف 

(. مصرف Zadeh Esfahlan et al., 2014آمد ) دست به

 Coriandrumکود نیتروژن در گیاه دارویی گشنیز )

sativum نیز سبب افزایش درصد و عملکرد اسانس )

این گیاه شد زیرا میان افزایش مقادیر نیتروژن قابل 

دهنده  دسترس و افزایش غلظت ترکیبات تشکیل

 Zheljazkovگشنیز رابطه مستقیمی مشاهده گردید )

et al., 2008 در حالی که افزایش مصرف کود .)

أثیر کیلوگرم در هکتار ت 510نیتروژن به میزان 

داری بر رشد، عملکرد ماده خشک و اسانس گیاه  معنی

کیلوگرم در  71دارویی بابونه در مقایسه با مصرف 

(. بررسی تأثیر Bagheri et al.,2008هکتار نداشت )

کود اوره بر عملکرد دانه و اسانس دانه زنیان 

(Trachyspermum ammi نشان داد مصرف کود )

افزایش داد اما تأثیر بر شیمیایی عملکرد دانه زنیان را 

درصد اسانس دانه نداشت. مصرف کود شیمیایی اوره 

های فرعی و در نتیجه  سبب افزایش تعداد شاخه

 Akbari Niya etافزایش عملکرد گل بابونه شد )

al.,2003.) 

مقادیر مختلف  که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

درصد روی  یک احتمال سطح در کود نیتروژن

و کلروفیل کل و در سطح احتمال پنج  aکلروفیل 

 (.2 )جدول شدند دارمعنی bدرصد روی کلروفیل 

جدول مقایسه میانگین تیمارهای مورد بررسی نشان 

گرم در گرم  میلی a (8/55ترین کلروفیل  داد که بیش

گرم در گرم  میلی 7/53وزن تر برگ( و کلروفیل کل )

دست آمد،  هنیتروژن ب 71/550وزن تر برگ( از کاربرد 

گرم در گرم وزن  میلی b (8/5کلروفیل   ترین ولی بیش

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  71/370تر برگ( در مقدار 

 71/050تا  71/70مشاهده شد که کاربرد مقادیر 

داری  کیلوگرم در هکتار از لحاظ آماری اختالف معنی

 (.1نداشتند و در یک گروه آماری قرار گرفتند )جدول 

با  aاصل از همبستگی نشان داد که کلروفیل نتایج ح

داری  ( همبستگی مثبت معنی=82/0r**) bکلروفیل 

 (.7در سطح احتمال یک درصد دارد )جدول 

 

 
 اثر نیتروژن بر درصد اسانس زرین گیاه. مقایسه میانگین 2 شکل

Figure 4. Means comparision effect of nitrogen on essential oil percentage of D. kotschyi  

 

 
 ه.نیتروژن بر عملکرد اسانس زرین گیا مقایسه میانگین اثر. 1 شکل

Figure 5. Mean comparison effect of nitrogen on essential oil yield of D. kotschyi. 
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 . ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی زرین گیاه تحت تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن7جدول 

Table 6. Correlation coefficients between studied traits of D. kotschyi under different levels of nitrogen fertilizer. 
Traits A B C D E F G H I J K L M 
Height (A) 1.00             

RWC (B) 0.65ns 1.00            

Total frsh weight (C) 0.83** 0.37ns 1.00           

Leaf fresh weight (D) 0.83* 0.50ns 0.95** 1.00          

stem fresh weight (E) 0.78** 0.25ns 0.97** 0.84** 1.00         

Leaf total protein (F) -0.10ns -0.54ns 0.21ns 0.17ns 0.23ns 1.00        

Essential oil percentage (G) 0.82* 0.31ns 0.80* 0.87** 0.69ns 0.27ns 1.00       

Essential oil yield (H) 0.86** 0.31ns 0.95** 0.93** 0.90** 0.25ns 0.91** 1.00      

Anthocyanin (I) 0.19ns -0.31ns 0.33ns 0.24ns 0.37ns -0.09ns 0.29ns 0.34ns 1.00     

Total flavonoid (J) 0.36ns 0.03ns 0.11ns 0.08ns 0.12ns 0.47ns 0.36ns 0.23ns -0.33ns 1.00    

Chlorophyll a (K) 0.35ns 0.18ns 0.28ns 0.19ns 0.32ns 0.07ns 0.11ns 0.36ns -0.33ns 0.35ns 1.00   

Chlorophyll b (L) 0.21ns 0.05ns 0.21ns 0.14ns 0.24ns 0.48ns 0.12ns 0.27ns -0.58ns 0.63ns 0.84** 1.00  

Total Chlorophyll (M) 0.35ns 0.16ns 0.29ns 0.21ns 0.34ns 0.13ns 0.13ns 0.37ns -0.34ns 0.39ns 0.99** 0.87** 1.00 

nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد. ، * و **: عدم همبستگی و همبستگی معنی 
ns, *, **: No correlation, and a significant correlation in the level five and one percent, respectively. 

 

( و =11/0r**) aهمچنین کلروفیل کل با کلروفیل 

داری  ( همبستگی مثبت معنی=87/0r**) bکلروفیل 

ترین عوامل در حفظ ظرفیت  (. یکی از مهم7دارد )جدول 

باشد  فتوسنتزی در گیاهان زنده، میزان کلروفیل می

(Oliviera-Neto et al., 2009 نیتروژن جزء ساختمانی .)

ها، اسیدهای نوکلئیک،  ها، آنزیم آمینه، پروتئیناسیدهای 

پپتیدها و همچنین جزء اصلی مولکول کلروفیل  پلی

(. افزایش Neyra & Hagema, 1975باشد ) می

های فنولی، صدمه دیدن  های فعال، تولید ترکیب رادیکال

غشای کلروپالست و اختالل در جذب نیتروژن خاک از 

ت کلروفیل اشت دهنده غلظ ترین عوامل کاهش مهم

(Silva et al., 2007 در تحقیق حاضر میزان کلروفیل .)

در توزیع کود تا یک حد مشخصی افزایش پیدا کرد ولی 

با افزایش میزان نیتروژن، از میزان کلروفیل کاست. به 

هر مولکول کلروفیل دارای چهار اتم نیتروژن  که اینخاطر 

تمان باشد لذا در حالت سمیت این عنصر به ساخ می

تواند آسیب برساند بنابراین این مورد را  کلروفیل می

توان به حالت سمیت نیتروژن در گیاه نسبت داد.  می

تواند معیاری از کارایی  می aهمچنین کلروفیل 

فتوسنتزی باشد لذا با توجه به نتایج حاصل، در تولید 

دخالت  aعملکرد اسانس مناسب، کافی بودن کلروفیل 

نیتروژن در ساختمان  که این. بخاطر زیادی داشته است

های مختلف در بافت گیاهی دخالت  ها و پروتئین آنزیم

تر مقادیر کود نیتروژن مقدار پروتئین  دارد، با کاربرد بیش

 نسبت به عدم کاربرد آن افزایش یافت.

 

 گیری کلی نتیجه

با توجه به اهمیت تولید گیاهان دارویی و شناسایی این 

های  از اکوسیستم طبیعی، یکی از راهارزش  گیاهان با

ها  آنعناصر غذایی مورد نیاز افزایش عملکرد، تعیین 

باشد تا عالوه بر افزایش عملکرد، بتوان کارهای  می

این  . نتایجزراعی در بخش نیازهای غذایی انجام بگیرد به

پژوهش به عنوان اولین قدم در این فرآیند ثابت کرد که 

ارزش و در حال انقراض برای  اه باگیاه به عنوان گی زرین

کیلوگرم  1/507ترین عملکرد اسانس نیاز به  تولید بیش

 نیتروژن در هکتار دارد.
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