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 چکیده

درصد پتاسیم  42و  5O2Pدرصد فسفر به صورت  33ح مختلف کودهای دکاپ )حاوی ثیر خاکپوش )شاهد، سفید و سیاه( و سطوأبه منظور بررسی ت
 L.  Ocimumلیتر بر لیتر( بر رشد و برخیی صیفات فیولولوکلیک رل یا     میلی 5/4و  3، 5/1( و استیمپلکس )عصاره جلبک( )شاهد، O2Kبه صورت 

basilicum ادفی با سه تکرار در مورعه ت قیقاتی دانشگاه شهید میدنی آرربالایا  اجیرا    های کامل تصآزمالشی بر مبنای فاکتورلل بر پاله طرح بلوک
لیتر در لیتر کود میلی 5/4 ×ثیر اثرات متقابل تیمارهای آزمالش قرار گرفت و بیشترلن م توای آ  در تیمار خاکپوش سیاه أشد. م توای فنل کل ت ت ت

گرم بر گرم وز  خشک( کود استیمپلکس مشاهده شید.  میلی 98لیتر در لیتر )میلی 3و  5/1 ×گرم بر گرم وز  خشک(، خاکپوش سیاه میلی 105دکاپ )
های سیفید و سییاه   گرم بر متر مربع( در تیمار خاکپوش سیاه و باالترلن ارتفاع گیاه و تعدا شاخه جانبی در خاکپوش 51باالترلن میوا  وز  خشک گیاه )

موجب افوالش ارتفاع و تعداد شاخه جانبی گردلد. بیشترلن میوا  ازت و منیولم درتیمار خاکپوش سیاه،  پاشی با دکاپ و استیمپلکسمشاهده شد. م لول
پاشی با دکاپ و استیمپلکس مشاهده شد و هر سه غلظیت کیود   پتاسیم و روی در هر دو خاکپوش، بیشترلن م توای فسفر و پتاسیم درتیمارهای م لول

، فالونوئید، مواد جامد م لول aپتاسیم و منیولم در گیاه گردلد. نتالج نشا  داد که باالترلن م توای کلروفیل استیمپلکس موجب افوالش م توای ازت، 
ثیر خاکپوش سفید و سییاه  أ( ت ت ت50ICدرصد ) 50و پروتئین در تیمار خاکپوش سیاه مشاهده شد. م توای آنولم سوپر اکسید دلسموتاز و غلظت مهار 

پاشی با هر سه غلظت کود استیمپلکس موجب افوالش با دکاپ و استیمپلکس موجب افوالش م توای فالونوئید گردلد. م لولپاشی قرار گرفت. م لول
ثیر مثبیت در م تیوای   أگرم در لیتر استیمپلکس تی میلی 3و  5/1درصد، م توای پروتئین گیاه گردلد. سطوح  50، بهبود غلظت مهار  aم توای کلروفیل

گرم در کیلوگرم( داشت. در کل چنیین  میلی 3/30و  9/28درجه برلکس( و روی ) 2/ 1و  12/2یموتاز، مواد جامد م لول )به میوا  آنولم سوپراکسید دس
 های مصرفی ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب زمینه تولید پالدار را فراهم خواهد آورد.گیری نمود که استفاده ص یح از نهادهتوا  نتیاهمی

 

 اکسیدانی، فالونوئید، فنل کل، م توای عناصرفعالیت آنتیی: کلید هایواژه
 

    1 مقدمه

سبوی و گیاه دارولیی   Ocimum basilicumرل ا  با نام علمی 
باشید. الین گییاه دارای    لک ساله و علفی مهم از خانواده نعناعیا  می

ای در صنالع غذالی، دارولی، آرالشیی و بهداشیتی میی   کاربرد گسترده
(. اهمیت الن گیاه به دلیل اجوای موجود در اسانس آ  میی 17باشد )

توا  به لینالول، متیل کاولکول، باشد که از مهمترلن الن ترکیبات می
(. امییروزه در 17سیییترال، اوکنییول، و متیییل سییینامات اشییاره نمییود ) 

جیولی در مصیرآ آب،   منظیور صیرفه  هیا بیه  کشاورزی مدر  از میال  
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دلل درجه حرارت خاک، بهبود عناصیر  تعجلوگیری از فرسالش خاک، 
غذالی خاک، کنترل شوری، بهبود ساختما  خاک، تأثیر بر رشد کیفی 

های هرز و در نهالیت افیوالش عملکیرد م صیول     گیاه و کنترل علف
هیای پالسیتیکی   مال شود. استفاده توأم از آبیاری نواری و استفاده می
فی  لکنیواختی   باالبرد  دمای خاک و حموجب  های مختلفدر رنگ

. (18شیود ) میی رطوبت خاک، عملکرد، کیفیت و زودرسی م صوالت 
( گوارش کردند که استفاده از خاکپوش سفید 18جوانمردی و رضالی )

ای گردلید. بیا   موجب افوالش عملکیرد و زودرسیی مییوه فلفیل دلمیه     
رولیه  پیشرفت علم و آشنالی بیشتر بشر با مضرات ناشی از کاربرد بیی 

الی بر سالمت انسا  و م یط زلست تمالل به اسیتفاده  کودهای شیمی
هیا در پیرورش م صیوالت رو بیه     از کودهای آلی، زلسیتی و جلبیک  

خیاک، ررفییت تبیادل     pH(. الن کودها با تعدلل 3باشد )افوالش می
ها موجب افیوالش م صیول   کاتیونی و افوالش فعالیت میکروارگانیسم

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
 15-32. ، ص1399 بهار، 1، شماره 34جلد 

 2008 - 4730 شاپا:

Journal of Horticultural Science  

Vol. 34, No.1, Spring 2020, P. 15-32 

ISSN: 2008 - 4730 



 1399، بهار 1، شماره 34)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     16

و پتاسییم میی   فسیفر جهی شود. کود دکاپ حاوی مقادلر قابل تیو می
 ،در رشد رلشیه، گلیدهی، زودرسیی م صیول    باشد. فسفر نقش مثبت 

(. 19) داردرا هیا  بهبود کیفیت م صوالت و مقاومت در برابیر بیمیاری  
( گوارش کردنید کیه اسیتفاده از کیود زلسیتی      19کرلمی و همکارا  )

سازی منابع نیام لول فسیفر در   نقش مثبت در م لول 2فسفات بارور 
ای گردلد. داشته و بدلن طرلق موجب افوالش عملکرد ررت دانه خاک

سنتو پروتئین، فعیال سیازی   بیوپتاسیم نیو در متابولیسم کربوهیدراتها، 
ها، تنظیم آب  گیاه و مقاومت در برابر تینش خشیکی و شیوری    آنولم

(. در بررسی انایام شیده در کیاهو مشیخ  شید کیه       28نقش دارد )
ییاهی )حیاوی پیروتئین هییدرولیوات( بیرای      هیای گ استفاده از عصاره

دلییل افیوالش   پاشی گیاها  موجب افوالش عملکیرد گییاه بیه   م لول
(. در ت قییق انایام   27های م یطی شد )مقاومت گیاه در مقابل تنش

هیای گییاهی در پیرورش م صیوالت     شده در خصوص کاربرد عصاره
والش های گیاهی نقش مثبت در افی مشخ  شد که استفاده از عصاره
دلیل بهبود جذب میواد غیذالی   ها بهعملکرد م صوالت سبوی و میوه
های زلستی را دارد ها در مقابل تنشتوسط گیاه و افوالش مقاومت آ 

(. در ت قیق اناام شده در گیاه اسفناج مشخ  شد که استفاده از 10)
ثیر مثبت در رشید  ی رشد طبیعی مانند اسید هیومیک تأهاکنندهتنظیم
کرد گیاه داشت که دلیل آ  افوالش م توای کلروفیل، پرولین و و عمل

(. در بررسی اناام شده در اسفناج مشخ  شد 6پروتئین م لول بود )
پاشی گیاه با عصاره جلبک و پروتئین هیدرولیوات مشتق از که م لول

دلییل  گیاها  خانواده لگوم موجب افیوالش رشید و عملکیرد گییاه بیه     
(. کود زلستی استیمپلکس )عصیاره  33یل شد )افوالش م توای کلروف

هیای  جلبک حاوی مواد معدنی و هورمو  سیتوکنین( و سیالر جلبیک  
درلالی نقش مثبت در تغذله گیاه داشته و نقش مهمی در حرکیت بیه   
سمت کشاورزی پالدار با کاهش مصرآ کودهای شیمیالی را دارنید و  

د موجیب کیاهش   توانی ها در عملیات کشیاورزی پالیدار میی   کاربرد آ 
(. امروزه با توجه به افوالش 36و  13مصرآ کودهای شیمیالی گردد )

منظیور حفاریت از   جمعیت و تقاضای بازار برای م صوالت سیالم بیه  
پاشیی  م یط زلست و کیاهش مصیرآ کودهیای شییمیالی، م لیول     

نظر روشی کارآمدتر در رفع نیازهای گیاه و کاهش مصیرآ  گیاها  به
باالی خاک در اغلب منیاطق الیرا     pHبود  و  باشد. آهکیکود می

موجب کاهش کمیت و کیفیت م صوالت تولیدی به دلیل عدم جذب 
شیود. لیذا در چنیین    لا برهم خورد  توازو  در جذب مواد غذالی میی 

پاشیی  منظور جبرا  کاهش جیذب عناصیر غیذالی م لیول    مناطقی به
د از طرفیی  باشی گیاها  روش موثر در افوالش جذب عناصر غذالی می

های اخیر به دلیل کیاهش بارنیدگی در اغلیب منیاطق الیرا ،      در سال
-های زلادی از کشور با ب را  آب مواجه بوده و استفاده از مال بخش

باشد. لیذا هیدآ   های پالستیکی گامی موثر در کاهش مصرآ آب می
پاشیی  های پالستیکی و م لولاز بررسی حاضر ارزلابی تاثیر خاکپوش

ا کودهای آلی اسیتیمپلکس )عصیاره جلبیک( و کیود دکیاپ      گیاها  ب

درصید فسیفر بیه     33)دکاپ مورد استفاده در پژوهش حاضیر حیاوی   
بیود( بیر رشید و     O2Kدرصد پتاسیم به صیورت   42و  5O2Pصورت 

برخی صفات فیولولوکلک گیاه رل ا  )لکی از گیاها  دارولیی مهیم(   
 باشد. می

 هامواد و روش
ر خییاکپوش و کودهییای اسییتیمپلکس  ثیأبییه منظییور بررسییی تیی 

(Ascophyllum nodosum و دکاپ بر رشد و نمو و برخی ولژگیی )-

های فیولولوکلک رل ا  آزمالش در قالب طرح فاکتورلیل بیر مبنیای    
در مورعیه   1395-1394هیای  های کامل تصادفی در طی سیال بلوک

-منظیور آمیاده  ت قیقاتی دانشگاه شهید مدنی آرربالاا  اجرا شد. بیه 

سازی خاک مورعه در پالیو شخم عمییق زده شید و در بهیار، بعید از     
متیر الایاد    2در  2هالی به ابعیاد  شخم سط ی و تسطیح زمین کرت

گردلد سپس پوشش مال  در مورعه کشیده شد. بذور م لی رل ا  در 
متر در عمق سانتی 35هالی به فاصله ماه در ردلفنیمه اول اردلبهشت

کشت شد. بعد از سبو شد  بذور تنیک گیاهیا     متری زمینسانتینیم
متیر  سیانتی  30برگی اناام گرفت بیه صیورتیکه در هیر    در مرحله سه

فاصله روی ردلف لک بوته نگهداری شد آبیاری مورعیه بیه صیورت    
پاشی گیاها  درمرحله سیه  نواری و بر حسب نیاز اناام گرفت. م لول

تیر در لیتیر کودهیای    لیمیلیی  5/4و  3، 5/1های صفر، برگی با غلظت
 .International fertile Technologycropاستیمپلکس و دکیاپ ) 

made in Jordanهیا  تیرماه بوته 10صورت جداگانه اناام شد در ( به
پاشیی  روز م لول 15متری سطح خاک کفبر شده و بعد از سانتی 8از 

ظور منمردادماه چین دوم گیاها  برداشت شد. به 20دوم تکرار شد. در 
ها بالفاصله بعد از برداشت داخل گیری صفات فیولولوکلک نمونهاندازه

فولل آلومنیومی پیچیده شده و داخل لخ به آزمالشگاه منتقیل شیدند.   
گیراد تیا زمیا     درجه سانتی -70بعد از اناماد در ازت مالع، در فرلور 

گییری وز  خشیک   گیری صفات نگهداری شیدند. بیرای انیدازه   اندازه
ها گیاها  بعد از برداشیت بیه آزمالشیگاه منتقیل و در دسیتگاه      نمونه

گراد خشک شدند.  الزم به رکیر  درجه سانتی 25خشک کن در دمای 
هیای  بیرداری از ردلیف  ای نمونهمنظور حذآ اثر حاشیهباشد که بهمی

های حاصیل از دو چیین   کناری اناام نشد. نتالج حاصل میانگین داده
 باشد.می

 

 خاک واحد آزمایشیفیزیکی و شیمیایی ات مشخص -1جدول 
Table 1- Physicl and chemical soil characteristic of 

experimental field 

pH 7.5 
 پتاسیم

 k 
0.8% 

EC 1.6 dS/m 
 روی 

Zn 
1-kg 1.1 mg 

 ازت 

N 
0.05% 

 آهن

Fe 
1-kg 0.7 mg 

 فسفر

P 
0.7%   
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 شمشخصات کودهای مورد استفاده در آزمای -2جدول 
Table 2- Fertilizers characteristic used in experiment 

 کود استیمپلکس
Estimplex fertilizer 

 کود دکاپ
Dekap fertilizer 

 منیولم 

Mg 
0.1% 5O2P 33% 

 بر

 B 
16% O2K 42% 

 کلسیم

 Ca 
0.06% - - 

 آهن

 Fe 
25% - - 

 سیتوکنین

 Cytokinin 
0.01% - - 

 اسید فسفرلک

(4PO3H 
0.05% - - 

 پتاسیم

k 
4.2% - - 

 نیتروک 

 N 
0.1% - - 

 

هیا در  بعد از برداشت نمونیه ها: تر و خشک نمونهگیری وزناندازه
متیری خیاک   سانتی 20مردادماه، گیاها  مورد نظر با بیل از عمق  20

های رلشه بعد برداشت و بخش هوالی گیاه جدا و خشک گردلد. نمونه
 گراد خشک گردلد.درجه سانتی 75از شستشو در آو  در دمای 

نمونیه گیرم از   5/0 بدلن منظورگیری محتوای کلروفیل: اندازه
 65در دمیای   ،لداسولفوکسی  لاز دی متیی لیتیر  میلیی  5در  های برگی
شد سپس جذب نمونیه ساعت قرار داده  4به مدت  و گراددرجه سانتی

چیازکُوا  ساخت چین( به روش پرُ T80ها با استفاده از اسپکتروفتومتر )
 ( تعیین شد. 30و همکارا  )
گیری محتووای ترکیاوات فنونودیودی و ف لوی کول:      اندازه

هیا بیا اسیتفاده از روش کییم و     م توای فالونوئید و فنل کیل نمونیه  
بیا   هیای خشیک،  گرم از برگ 5ابتدا، گیری شد. ( اندازه24همکارا  )

سییله  هیای حاصیل بیه و   گیری شید. عصیاره  استفاده از متانول عصاره
گراد خشیک و  درجه سانتی 40دستگاه تبخیر در خال در دمای کمتر از 

لیتیر از عصیاره   دوباره در متانول حل شدند. در مرحله بعید لیک میلیی   
لیتیر کربنیات   میلیی 1لیتر معرآ فولن سییوکالتو و  میلی 2/0حاصل با 

دور  13000دقیقه با سیرعت   5سدلم دو درصد مخلوط شد و به مدت 
شد. جیذب م لیول روشیناور     ساخت چین( T80)نترلفیوک در دقیقه سا

نیانومتر تعییین گردلید.     750دقیقه، در طول میوج   30پس از گذشت 
کل بر مبنای من نی استاندارد حاصل از اسید گالیک تعیین  میوا  فنل

لیتر از عصیاره متیانولی   -میلی 1/0گیری فالونوئید گردلد. برای اندازه
 10لیتر کلرالید آلومینییوم   میلی 3/0، با حاصل از روش تعیین فنل کل
دقیقیه در دمیای اتیار قیرار گرفیت.       6درصد اضافه گردلد و به مدت 

نانومتر به وسییله اسیپکتروفتومتر تعییین شید.      510ها در جذب نمونه
ها بر مبنای اسیتاندارد روتیین هییدرات م اسیبه     میوا  کل فالونوئید

 گردلد.

( تعییین  9به روش بردفورد ) م توای پروتئینمحتوای پروتئین: 
لیتیر بیافر تیرلس    میلیی  5گرم بیرگ تیازه در   5/0گردلد. بدلن منظور 
دقیقه سائیده شد. فاز رولیی جداسیازی شید ودر     10گاللسین به مدت

دقیقه سانترلفیوک  10دور به مدت  12000گراد در درجه سانتی 4دمای 
لول برادفیورد  لیتر م میلی 5میکرولیتر عصاره پروتئین  100شد. روی 

نانومتر قرائت شد.  595دقیقه ورتکس جذب در  10اضافه شد و بعد از 
 مبنای من نی استاندارد تعیین شد. مقدار پروتئین بر

مقدار عنصر پتاسیم با اسیتفاده از روش فاللیم    محتوای ع اصر:
 سیتفاده از دسیتگاه جیذب   فسفر، روی و منیولم بیا ا  غلظتفتومتری، 

  لیول بیا اسیتفاده از روش کالیدال، بیه روش     ، م توای ازت متمیا
 تعیین شد.( 16مکارا  )هنرجو و ه

م توای قند م لول از لیک گیرم از بیرگ گییاه بیا      ق د محلول: 
گییری  ( انیدازه Erma, Tokyo, Japanاستفاده از رفرکتومتر دستی  )

 .شد
فعالیت آنولم سیوپر  س جش محتوای سوپراکسید دیسموتاز: 

( برمبنای سناش 32ش رلوگونوالو و همکارا  )رواکسید دلسموتاز به
نیانومتر انیدازه   560مهار احیای نوری نیتروبلوتترازولیوم درطول میوج  

گیری شد. برای الن منظور نیم گرم ازبرگ گیاه توسیط ازت میالع در   
لیتییر عصییاره هییاو  چینییی سییائیده شیید سییپس روی آ  دو میلییی  

 40پرولیید  در   ونییل گیرو پلیی   05/0گرم ترلس بیه همیراه   607/0)
بیه کمیک اسیید     8آ  روی  pHلیتر آب مقطر حل شده سیپس  میلی

لیتر رسید( میلی 50کلرلدرلک تنظیم شد و نهالتا با آب مقطر به حام 
 10میکرومیول نیتروبلوتترازولییوم،    33اضافه گردلد. در مرحله بعیدی  

میکرومیول   3/3و  EDTAمیول  میلیی  66/0متییونین،  -لیتیر ال میلی
مخلیوط شید و    pH 7/8مول بافر فسیفات بیا   میلی50ولن در رلبوفال

 25ها ده دقیقه در دمای سپس عصاره به الن م لول اضافه شد. نمونه
نانومتر  560گراد در مقابل نور قرار گرفت. سپس جذب در درجه سانتی
ثانیه قرائت شید. از روی جیذب    15دقیقه با فواصل زمانی  5به مدت 

 یت آنولم ارزلابی گردلد.نوری مطالعه شده فعال
کسیدانی گییاه بیه   ررفیت آنتی:  (50ICدرصد ) 50غلظت مهار 

( م اسیبه گردلید. درالین روش فعالییت آنتیی     8روش برند وللیامس )
ارزلییابی شیید. در الیین روش   DPPHاکسیییدانی برمبنییای پالییداری  

مول م لول کنترل در متانول تهییه شید. سیپس از م لیول     میلی5/0
های مختلف هر نمونه افیووده شید. درمرحلیه بعیدی     تکنترل به غلظ

دقیقه در تارلکی در دمیای اتیار نگهیداری شید.      30ها به مدت نمونه
نیانومتر قرائیت شید. سیپس ارزلیابی       517هیا در  میوا  جذب نمونیه 

هیا بیه منظیور    های مختلیف نمونیه  ترکیبات آنتی اکسیدانی در غلظت
 اناام شد. 50ICدسترسی به 
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داده هییای حاصییل از آزمییالش بییا اسییتفاده از هووا: زیووه دادهتج

میورد تاولیه قیرار گرفیت. مقالسیه       MSTATCافوارهای آماری نرم
درصد(  5و  1)در سطح احتمال LSD ها به کمک آزمو  میانگین داده
 صورت گرفت.

 

 نتایج و بحث

خشیک   ثیر مستقل تیمارهای آزمالشی بر وز أدهنده تنتالج نشا 
فاع گیاه، م تیوای کلروفییل، میواد جامید م لیول، م تیوای       گیاه، ارت

درصید، م تیوای عناصیر و آنیولم      50پروتئین، فالونوئید، غلظت مهار
ثیر أ(. م توای فنل کل ت ت ت4و  3ول اسوپراکسید دلسموتاز بود )جد

 (.  4اثرات متقالل تیمارهای آزمالشی قرار گرفت )جدول 

الج حاصل از جیدول  نت :خشک ریشه و بخش هوایی گیاهوزن
پاشیی بیر وز   نشا  دهنده اثرات مستقل خاکپوش و تیمار م لیول  6

-میلیی  3و  5/1خشک گیاه در تیمیار  خشک گیاه است. بیشترلن وز 

لیتر بر لیتر کود دکاپ مشاهده میلی 5/4و  3لیتر در لیتر استیمپلکس، 
تر کود لیتر در لیمیلی 3و  5/1شد. باالترلن وز  خشک رلشه در تیمار 

داری ثیر معنیی (. رنگ خاکپوش تیأ 5شاهده شد )جدول استیمپلکس م
خشک گییاه در تیمیار   خشک گیاه داشته و بیشترلن میوا  وز بر وز 

-درصید وز   22دهنیده افیوالش   خاکپوش سیاه مشاهده شد که نشا 

(. عباسی 6خشک بخش هوالی گیاه نسبت به تیمار شاهد بود )جدول 
نمودند که کاربرد مال  سیاه به همیراه مصیرآ    ( عنوا 2و همکارا  )

روزه موجیب افیوالش    12های آبیاری کود زلستی نیتروکسین در دوره
عملکرد و روغن دانه در کدوی تخم کاغیذی شید. در بررسیی انایام     

( 33( در کرچک و رفائلی و همکارا  )37شده توسط توبه و همکارا  )
جلبیک موجیب افیوالش    در اسفناج مشخ  شد که استفاده از عصاره 

عملکرد هر دو گیاه شد. در ت قیق اناام شده توسط وجودی مهربانی 
پاشی گیاه شاهی با مارمارلن ( مشخ  شد که م لول38و همکارا  )

)عصاره جلبک درلالی( موجب افیوالش وز  خشیک رلشیه و بخیش     
هوالی گیاه گردلد. اسیتفاده از کودهیای زلسیتی در کشیاورزی پالیدار      

د جذب عناصر غذالی و بهبود رشد و افوالش بیومیا  بیه   موجب بهبو
هالی مانند اکسیین و سییتوکنین در گییاه    دلیل افوالش تولید هورمو 

(. به طیور کلیی افیوالش در رشید و نمیو گییاه بیه وسییله         6شود )می
اتیلنی بیه دلییل تغیییر در دمیای خیاک، تعیادل آب       های پلیخاکپوش

(. 39باشید ) به میواد غیذالی میی   موجود در خاک، دسترسی بهتر گیاه 
همچنین در بررسی اناام شده در رل ا  مشخ  شد که نور بازتابش 
لافته از پوشش مال  در رشد گیاه تاثیر داشته و حداکثر رشید بیرگ در   

 (.26تیمارهای دارای خاکپوش سیاه مشاهده شد )
های سیفید و سییاه   خاکپوش: ارتفاع و تعداد شاخه جانای گیاه

اده در پژوهش حاضر تاثیر معنی داری در سطح احتمال لک مورد استف

درصد بر ارتفاع و تعداد شاخه جانبی گیاه داشت. کمترلن تعداد شیاخه 
جانبی و ارتفاع گیاه در تیمار بدو  خیاکپوش مشیاهده شید و هیر دو     

ثیر لکسیا  بیر صیفات میذکور داشیت      أرنگ خاکپوش مورد استفاده ت
پاشی بیا  نشا  داد که م لول 5جدول  (. نتالج حاصل از6و  5ول ا)جد

دکاپ و استیمپلکس موجب افوالش ارتفاع و تعیداد شیاخه نسیبت بیه     
شاهد گردلد. بر اسا  نتالج به دست آمده با توجیه بیه عیدم تفیاوت     

پاشی بیه منظیور کیاهش    مشاهده شده بین تیمارهای مختلف م لول
ای افوالش توا  برمصرآ کود کمترلن غلظت از هر دو نوع کود را می

تعداد شاخه جانبی و ارتفاع گیاه پیشنهاد نمود. نتالج مشیابهی در الین   
( درخصیوص افیوالش رشید و    33خصوص توسط رافائلی و همکارا  )
پاشیی بیا عصیاره جلبیک و پیروتئین      عملکرد اسیفناج در اثیر م لیول   

هیدرولیوات مشتق از گیاها  خانواده لگیوم گیوارش شید. در ت قییق     
( مشیخ  شید کیه    13( و اسیفناج ) 25اه رل یا  ) اناام شیده درگیی  

پاشی عصاره جلبک موجب افوالش عملکرد رل ا  و اسفناج و م لول
دلیل بهبود وضعیت متابولیسیمی گییاه   تعداد شاخه جانبی در رل ا  به

( مشخ  39گردلد. در بررسی اناام شده توسط وجودی و همکارا  )
ر مثبت آنها بر بهبود تغذله شد که استفاده از کودهای آلی به دلیل تاثی

( عنیوا   7گیاه موجب افوالش ارتفاع گیاه گردلد. بهوادی و همکارا  )
نمودند که استفاده از کود فسفات بیارور دو و ازتوبیاکتر موجیب تولیید     

های م رک رشدی در انیسو  شده و موجب افوالش ارتفاع و هورمو 
ای ر فلفیل دلمیه  تعداد چتر در بوته گردلید. در بررسیی انایام شیده د    

ثیر مثبتی بر ارتفاع، قطر ساقه، أمشخ  شد که استفاده از خاکپوش ت
(. نییور بازتییابش لافتییه از 18تییر و خشییک انییدام هییوالی داشییت )وز 

ثیر داشیت. در بیاالی   أخاکپوش به سمت باال بر ن وه رشد دانهیال تی  
سطح پوشش سفید انعکا  نور آبیی بیشیتر بیوده و موجیب افیوالش      

شود. از طرفی نسبت نور قرمو دور به قرمیو کیه در   ه میضخامت ساق
تنظیم طول ساقه و عمل فیتیوکروم در گییاه دخالیت دارد در پوشیش     
مشکی نسبت به پوشیش سیفید بیشیتر بیوده کیه در نهالیت موجیب        

 .(11شود )افوالش رشد گیاه می
در تیمیار   aبیشیترلن م تیوای کلروفییل    : aمحتوای کلروفیول  
دهنیده افیوالش تقرلبیا    ( که نشا 6ه شد )جدولخاکپوش سیاه مشاهد

درصدی نسبت به تیمار شاهد و خاکپوش سفید بود. براسا  نتالج  19
پاشی با هر سه غلظت کود اسیتیمپلکس موجیب   دست آمده م لولبه

نسبت به تیمار کود دکاپ و شاهد گردلید   aافوالش م توای کلروفیل 
تالج ت قیقات وجیودی و  (. نتالج حاصل از بررسی حاضر با ن5)جدول 

( در خصوص افوالش در م توای کلروفیل در اثر کاربرد 40همکارا  )
رسید اسیتفاده از کودهیای    نظیر میی  مال  سیاه مطابقت دارد. چنین به

زلستی عالوه بر تامین عناصیر غیذالی شیرالط را بیرای جیذب سیالر       
ها فراهم نموده و الین امیر موجیب افیوالش رشید رولشیی،       رلومغذی

 (. 36و  7شود )دلیل افوالش فتوسنتو میالش عملکرد بهافو
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دهنیده افیوالش   نتالج بررسی اناام شده در گیاه اسفناج نیو نشا 
(. 33پاشی با عصاره جلبیک بیود )  م توای کلروفیل گیاه در اثر م لول

نتالج مشابهی در خصوص افوالش م توای کلروفییل در اثیر م لیول   
( 38توسیط وجیودی مهربیانی و همکیارا  )     پاشی با عصیاره جلبیک  

( 13گوارش گردلد. در پژوهش اناام شیده توسیط فیا  و همکیارا  )    
پاشی گیاها  با عصاره جلبک موجب افیوالش  مشخ  شد که م لول

شود. آهن از عناصر غیذالی  توانالی کالت کرد  آهن درداخل گیاه می
ی متیابولیکی  هاضروری در گیاه بوده و نقش بسیار مهممی در فعالیت

پاشی گیاها  با کودهای میورد اسیتفاده در پیژوهش    گیاه دارد. م لول
حاضر موجب بهبود رشد گیاه شید افیوالش در رشید و فتوسینتو گییاه      
موجب تخصی  مواد غذالی بیشتری برای رلشیه شیده و در نهالیت    

شیود. افیوالش م تیوای    موجب افوالش جذب مواد غذالی از خاک می
هیای موجیود در کیود    دلیل تاثیر مثبت رلومغیذی به تواندکلروفیل می

استیمپلکس باشد. آهن از جمله عناصر موجود در ساختما  سییتوکروم  
باشد که در عملیات اکسیداسیو  و احیا و بیوسنتو کلروفیل در گیاه می

 (. 22شرکت دارد )
: براسیا  نتیالج بیه    ریحوان  (50IC)درصدی  50غلظت مهار 

نوع خیاکپوش میورد اسیتفاده تیاثیر مثبیت در        6دست امده از جدول 
50IC  50گیاه نسبت به شاهد داشت. بهترلن م توایIC  رل ا  در هر

پاشی با کود استیمپلکس مشاهده شید )جیدول   سه سطح تیمار م لول
اکسیدانی گیاه و م توای داری میا  خاصیت آنتی(. همبستگی معنی5

در ت قیق انایام شیده   (. 10فنل و فالونوئید کل مشاهده شد )جدول 
( مشخ  شد کیه  36( و تای و همکارا  )21توسط خا  و همکارا  )

استفاده از عصاره جلبک در پیرورش لوبییا و رل یا  موجیب افیوالش      
اکسیدانی گیاه گردلد. نتالج مشابهی در خصوص کیاهش  ررفیت آنتی
پاشی با مارمارلن گوارش شده گیاه شاهی در اثر م لول 50ICم توای 
( گوارش کردند که عصاره جلبک منبع 29(. نقی و اوکیماتو )38)است 

باشید و اثیرات بازدارنیدگی آ  بیر     اکسیدانی میی غنی از ترکیبات آنتی
بود. نتالج بررسی اناام  Eو  Cهای های آزاد بیشتر از ولتامینرادلکال

پاشی اسفناج بیا  ( نشا  داد که م لول13شده توسط فا  و همکارا  )
اکسییدانی گییاه   ک درلالی موجیب افیوالش ررفییت آنتیی    عصاره جلب

گردلد. ترکیبات فنلی در رل ا  دارای پتانسیل ردوکس بااللی بوده و 
هیای آزاد و از بیین   سازی رادلکالنقش بسیار مهمی در جذب و خنثی

های اکسیژ  منفیرد و ترلپلییت و تاولیه پراکسییدازها     برد  رادلکال
 (. 5دارند )

بیشترلن میوا  مواد جامد م لول کل در : کل مواد جامد محلول
دهنیده  درجه برلکس( مشاهده شد که نشا  4/2تیمار خاکپوش سیاه )

درصد مواد جامد م لول نسبت به تیمار شاهد بود )جیدول   29افوالش 
مشخ  شد کیه سیطوح    5دست آمده از جدول (. بر اسا  نتالج به6
مثبیت در م تیوای  میواد     گرم در لیتر استیمپلکس تاثیرمیلی 3و  5/1

درصیدی در م تیوای میواد     38جامد م لول داشته و موجب افوالش 
نشیا    10جامد م لول نسبت به شاهد گردلد. نتالج حاصل از جیدول  

داد که م توای مواد جامد م لول کل گیاه ت ت تاثیر همبستگی وز  
خشک بخش هوالی گیاه و م توای کلروفیل و فالونوئید قرار گرفیت.  

( مشخ  شد که 35ت قیق اناام شده توسط شکری و همکارا  ) در
کاربرد پوشش مال  موجب حف  رطوبت خیاک بیرای میدت طیوالنی     
شده و موجب افوالش فتوسنتو و به دنبال آ  کربوهیدرات م لول شد. 

پاشی شاهی با عصاره جلبک موجیب افیوالش م تیوای میواد     م لول
بررسیی انایام شیده توسیط     (. نتیالج  39ها شد )جامد م لول در برگ

در گییاه شیاهی نشیا  داد کیه       (38وجیودی مهربیانی و همکیارا  )   
پاشی با مارمارلن موجب افوالش م توای میواد جامید م لیول    م لول

رسد که افوالش در رشد گیاه و به دنبیال آ   نظر میکل شد. چنین به
 توانید بیه  افوالش فتوسنتو در گیاها  تیمار شده با عصاره جلبیک میی  

علت مواد م رک رشد موجود در کود باشد که نهالتا موجیب افیوالش   
 .(14شود )م توای مواد جامد م لول در گیاه می
: نیوع خیاکپوش میورد اسیتفاده     محتوای ازت، فسفر و پتاسیم

( و بیشیترلن  7ثیر مثبت بر درصد پتاسییم و فسیفر داشیت )جیدول     أت
ر خیاکپوش سییاه   ( در تیما6( و نیتروک  )جدول 7درصد فسفر )جدول 

ثبت شد. هر دو رنگ خاکپوش مورد استفاده تاثیری مشیابه در درصید   
درصدی م تیوای پتاسییم نسیبت بیه      19پتاسیم گیاه داشت )افوالش 

(. سیطوح کیودی دکیاپ و اسیتیمپلکس میورد      7تیمار شاهد( )جدول 
استفاده در پژوهش حاضر موجب افوالش درصد فسفر و پتاسیم رل ا  

میوا  هر دو ترکیب در تیمار شیاهد مشیاهده گردلید    شدند و کمترلن 
لیتر در لیتیر  میلی 5/4و  3، 5/1های پاشی با غلظت(. م لول7)جدول 

استیمپلکس موجب افوالش درصد ازت نسبت به تیمار شاهد و نمونیه 
(. بیر اسیا  نتیالج    8پاشی شده با دکاپ گردلد )جیدول  های م لول

 یت تیاثیر همبسیتگی مثبیت     م توای پروتئین ت 10حاصل از جدول 
میا  وز  خشک بخش هوالی گیاه، م توای فالونوئید، ازت، فسفر و 
پتاسیم گیاه قرار گرفت. نتالج بررسی اناام شده در خصیوص کیاربرد   

موجب افیوالش   عصاره جلبک در پرورش اسفناج نشا  داد که عصاره
یاهیا   رشد گیاه و عملکرد اسفناج شده در حالیکه باقیمانیده ازت در گ 

(. در بررسیی انایام شیده در رل یا      33ت ت تیمیار مشیاهده نشید )   
مشخ  شد که کاربرد خاکی عصاره جلبک موجب افوالش م تیوای  

نیتروک  لکی از عناصر غذالی اصلی . (25فسفر و پتاسیم در  گیاه شد)
ثیر مثبت بر رشد و عملکیرد گییاه دارد. الین    أمورد نیاز گیاه بوده که ت

الزم بییرای تشییکیل مولکییول کلروفیییل و  2Nن میأعنصییر موجییب تیی
شیود  شود و موجب تداوم عمل فتوسنتو در گیاه میاسیدهای آمینه می

( عنوا  نمودنید  14( و حیدر و همکارا  )40(. وجودی و همکارا  )4)
کمپوسیت( موجیب افیوالش    که کاربرد کودهای آلیی )دامیی و ورمیی   

ه دنبیال آ  افیوالش   م توای نیتروک ، فسفر و پتاسییم  در گییاه و بی   
 بیوسنتو ترکیبات فنلی شدند.
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بهبییود تغذلییه و وضییعیت رطییولتی گیییاه در اثییر کییاربرد مییال  و  
هیای اولییه شیده و بیا     کودهای آلی موجب افوالش بیوسنتو متابولییت 

افوالش فتوسنتو در گیاه سوبستراهای الزم برای مسیرهای بیوسنتوی 
اند که کیاربرد  ها نشا  دادهشود. بررسیهای ثانوله فراهم میمتابولیت

کودهای زلستی موجب افوالش م توای فنل و فالونوئید در گییاه بیه  
شیود. کودهیای زلسیتی دارای    ای گیاه میی دلیل بهبود وضعیت تغذله

های رشدی بیوده و بیا ت رلیک رشید گییاه موجیب بیوسینتو        م رک
شییوند کییه نقییش مهمییی در ت رلییک سیییدروفور از رلشییه گیییاه مییی

های خاکوی داشیته و موجیب افیوالش جیذب عناصیر      میکروارگانیسم
 (. 36شود )توسط گیاه می

: بیشترلن میوا  منیولم در خاکپوش سییاه  محتوای م یزیم گیاه
مشاهده شد از نظر درصد منیولم تفاوتی مییا  تیمیار شیاهد و تیمیار     

د منییولم ت یت تیاثیر    (. درصی 7خاکپوش سفید وجود نداشت )جدول 
پاشی با استیمپلکس قرار گرفت و هر سیه سیطح کیودی    تیمار م لول

(. 8مورد استفاده موجب افیوالش م تیوای منییولم گردلدنید )جیدول      
، aداری میا  م تیوای منییولم، م تیوای کلروفییل     همبستگی معنی

فالونوئید، مواد جامد م لول کیل، ازت، فسیفر و پتاسییم در پیژوهش     
نتالج بررسی انایام شیده در اسیفناج     (.10هده شد )جدول حاضر مشا

پاشیی گییاه بیا عصیاره جلبیک موجیب افیوالش        نشا  داد که م لول
(. نتیالج  33م توای منیولم و پتاسییم در گیاهیا  ت یت تیمیار شید )     

پاشیی  مشابهی در خصوص افوالش م تیوای منییولم در اثیر م لیول    
هیای درلیالی   ه جلبک(. عصار25رل ا  با عصاره گیاهی گوارش شد )

حییاوی عناصییر رلییو مغییذی عناصییر غییذالی مییاکرو، آمینییو اسیییدها،  
باشیند کیه موجیب    ها )سییتوکنین و اکسیین( میی   ها، هورمو ولتامین

چنیین بیه   (.21شوند )افوالش رشد گیاه و بهبود عملکرد م صول می
همیراه اسیتفاده از پوشیش میال      پاشی گیاه بهرسد که م لولنظر می

لوبی را برای جذب الن عنصر فراهم آورده و موجب افوالش شرالط مط
(. وجود منیولم کیافی در گییاه   39م توای منیولم در گیاه شده است )

شود. موجب افوالش م توای کلروفیل و بهبود فعالیت آنولمی گیاه می
احتماال افوالش عملکرد و بهبیود خصوصییات فیولولیوکلکی مشیاهده     

 ت بهبود جذب منیولم بود.علشده در آزمالش حاضر به
ثیر مثبیت بیر   أ: هر دو خیاکپوش میورد اسیتفاده تی    محتوای روی

 3و  5/1پاشیی بیا   (. م لیول 7 م توای روی رل یا  داشیت )جیدول   
هیا  گرم در لیتر استیمپلکس موجب افوالش م تیوای روی نمونیه  میلی

ترلن مییوا  الین ترکییب در تیمیار     نسبت به سالر تیمارها گردلد. کم
(. نتییالج حاصییل از جییدول ضییرالب 8شییاهده شیید )جییدول شییاهد م

همبسییتگی نشییا  دهنییده همبسییتگی مثبتییی میییا  م تییوای روی،  
(. 10، فالونوئید، مواد جامد م لیول و فسیفر بیود )جیدول     aکلروفیل 

ت وجیودی مهربیانی و   نتالج حاصل از بررسی حاضر با نتیالج ت قیقیا  
ر افیوالش  در خصیوص تیاثیر مثبیت کودهیای آلیی بی      ( 39همکارا  )

مصیرآ  م توای روی در گیاه شاهی مطابقت دارد. روی از عناصر کم
هالی ماننید اکسیید  مورد نیاز گیاه بوده و نقش مهمی در ساختار آنولم

وردکتازها، ترانسفرازها، بیوسینتو پیروتئین، کربوهییدرات و متابولیسیم     
ثیر مثبت روی در افیوالش بیومیا  گییاه    أ(. ت15عمومی سلول دارد )

کن است به دلیل افوالش م توای کلروفییل، فعالییت فسیفوالنول    مم
هیای  فسیفات کربوکسییالز در بافیت   پیروات کربوکسیالز و رلبولوز بی

گیاهی و افوالش کارالی جذب نیتروک  و فسفر در حضیور روی باشید   
 (.33و  31)

بیشترلن م توای پروتئین در تیمار خیاکپوش  محتوای پروتئین: 
وا  آ  در تیمار شاهد و خاکپوش سفید مشاهده شد ترلن میسیاه و کم
پاشی با استیمپلکس موجیب افیوالش   (. هر سه سطح م لول7)جدول 

 3م توای پروتئین گیاه شیده و بیشیترلن مییوا  پیروتئین در تیمیار      
لیتر در لیتیر  گرم در لیتر استیمپلکس مشاهده شد. تیمار سه میلیمیلی

صدی م توای پروتئین نسیبت  در 38کود استیمپلکس موجب افوالش 
(. نتالج حاصل از جدول ضیرالب همبسیتگی   8به شاهد گردلد )جدول 
خشیک بخیش   دار تعداد شاخه جیانبی بیر وز   نشا  دهنده تاثیر معنی

هوالی گیاه بود. همچنین بین وز  خشک بخش هوالی گیاه، ارتفاع و 
م توای کلروفیل گیاه و خاصییت آنتیی اکسییدانی گییاه همبسیتگی      

(. نتیالج مشیابهی در خصیوص    10داری مشاهد گردلید )جیدول   نیمع
استفاده از عصاره جلبک بر افوالش م توای پروتئین در گیاه کرچیک  

( گیوارش  14( حییدر و همکیارا  )  1عبیا  )  (.37گوارش شده است )
عنیوا  کیود موجیب افیوالش     نمودند که استفاده از عصاره جلبیک بیه  

ینیی گردلید. الشیا  دلییل الین      زمم توای پروتئین در باقال و سییب 
های گیاه دانستند. ها در برگافوالش را افوالش در غلظت کربوهیدرات

عنوا  نمودند که استفاده از مال  پالسیتیکی   (20کسراجا  و نقواجو )
با کاهش رشد علف هرز، کاهش مصرآ آب، افوالش تیوا  رلشیه در   

ی خیاک  هیا جذب عناصر غیذالی و افیوالش کیارآلی میکروارگانیسیم    
موجب افوالش عملکرد دانه و م توای پروتئین گییاه شید. شیکری و    

معنیی  ثیرأ( گوارش کردند که استفاده از پوشش مال  تی 35همکارا  )
ت خاک و دلیل حف  رطوبداری بر م توای پروتئین و فتوسنتو گیاه به

 توت فرنگی داشت. انعکا  نور به داخل تاج 
لن میییوا  آنییولم : کمتییرمحتوووای سوپراکسووید دیسووموتاز

سوپراکسید دلسیموتاز در تیمیار شیاهد مشیاهده شید. تفیاوتی مییا         
(. 7خاکپوش سفید و سیاه از نظر م توای آنولم مشاهده نشد )جیدول  

لیتر در لیتر اسیتیمپلکس موجیب   میلی 3و  5/1پاشی با سطوح م لول
افوالش م توای سوپراکسید دلسموتاز نسبت به سالر تیمارهیا گردلید   

( نشا  داد کیه م لیول  23(. نتالج بررسی خوائی و سیاری )8 )جدول
آمینولولنیک موجب افوالش م تیوای  -5پاشی گیاها  فلفل شیرلن با 

هیای  آنولم سوپراکسید دلسموتاز گردلد. سوپراکسید دلسموتاز از آنولم
-های گیاهی بوده و نقش مهمی در حفاریت از فعالییت  مهم در سلول

 افوالش سن گیاه دارد. های متابولیکی سلول با 
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ثیر مثبتی پاشی تأرسد که م لولنظر میدر بررسی حاضر چنین به

شیود عملکیرد   در بیوسنتو آنولم فور داشته و همچنا  که مشاهده می
توانید  گرم در لیتر کود میمیلی 3و  5/1های باالی گیاه نیو در غلظت

 اد اکسیژ  باشد.های آزتالیدی بر تقلیل اثرات منفی رادلکال
ها ت ت : م توای فنل کل نمونهمحتوای ف ل و کل و فنونودید

پاشیی قیرار گرفیت و    ثیر اثرات متقابل خاکپوش و تیمارهای م لولأت
لیتیر در  میلیی  5/4بیشترلن میوا  فنل کل در تیمار خاکپوش سیاه در 

لیتیر در لیتیر کیود    میلیی  3و  5/1لیتر کود دکاپ، خیاکپوش سییاه در   
(. م توای فالونوئید ت ت تیاثیر  9تیمپلکس مشاهده گردلد )جدول اس

داری بین م تیوای فالونوئیید   خاکپوش سیاه قرار گرفت. تفاوت معنی
(. هر دو کیود  7بین خاکپوش سفید و تیمار شاهد مشاهده نشد )جدول

موجب افوالش م توای فالونوئید نسبت به تیمار شاهد گردلد )جدول 
باشید. الین   طیف متنوعی از ترکیبات فنلی میی  (. گیاه رل ا  حاوی7

ثیر از مواد مؤثره گیاه به شدت ت ت تأعنوا  بخش مهمی ترکیبات به
(. پوشش خاک فاکتور 17گیرند )فاکتورهای زراعی و م یطی قرار می

مهم دلگری در رشد گیاها  بوده و باعی  کیاهش هیدر رفیت آب از     
دلیل م لیول ی حاضر بهشود. در بررسخاک و پالداری دمای خاک می

پاشی گیاها  با کود اسیتیمپلکس و افیوالش جیذب آ  توسیط گییاه      
م توای فنل کل افوالش پیدا کرده است. نتالج مشابهی در خصیوص  
افوالش م توای فنل و فالونوئید کل در اثر کاربرد عصیاره جلبیک در   

(. نتالج بررسی اناام شده در گیاه شیاهی  33گیاه اسفناج گوارش شد )
پاشی با مارمارلن موجب افوالش م توای فنیل و  نشا  داد که م لول

(. در بررسی اناام شده توسط فیا  و  38فالونوئید کل در گیاه گردلد )

( مشیخ  شید کیه اسیتفاده از     36( و تای و همکارا  )13همکارا  )
عصاره جلبک موجب افوالش م توای فنل و فالونوئید کل در باقال و 

الش دسترسی به سوبستراهای مورد نیاز در بیوسینتو  دلیل افورل ا  به
ترکیبات فنلی و افوالش فعالیت آنولم های درگیر )فنیل آالنین آمونییا  

 لیاز و چالکو  سنتتاز( در بیوسنتو الن ترکیبات شد. 

 

 گیری  نتیجه

دلییل  تغذله مناسب و اصولی گیاه موجب حف  م یط زلسیت بیه  
هش فرسالش خاک، حف  تنوع کاهش مصرآ سم و کود شیمیالی، کا

های اخیر بیه دلییل   شود. در سالها میزلستی و افوالش کارالی نهاده
کمبود منابع آبی کشور تداوم تولید در بخیش کشیاورزی بیه اسیتفاده     

هیای پالسیتیکی   باشد. استفاده از میال  ص یح از منابع آبی وابسته می
ت به سمت نیو با افوالش کمیت و کیفیت م صول موجب تسرلع حرک

شوند. نتالج حاصل از بررسی حاضر نشیا  دهنیده   کشاورزی پالدار می
پاشی با هرسه ثیر مثبت خاکپوش مخصوصا خاکپوش سیاه و م لولأت

غلظت کود استیمپلکس بر صفات مورد مطالعیه بیود. براسیا  نتیالج     
رسید کییه تیاثیر کییود   نظیر مییی حاصیل از آزمیالش حاضییر چنیین بییه   

های رشدی و عناصر غیذالی در  را بود  م رکدلیل دااستیمپلکس به
رشد و صفات فیولولوکلکی رل یا  بیشیتر از کیود دکیاپ بیوده و بیا       

توا  از الن کود در بخیش تیرولج و بیه صیورت     مطالعات تکمیلی می
 های متراکم تااری استفاده نمود.گیر در کشتهم
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Introduction: Ocimum basilicum L. is an herbaceous annual plant from Lamiaceace family. Ocimum 

basilicum is more valued for its essential oil components, vitamins and elemental content. Nowadays, using soil 
covers is a major trend in modern agricultural systems mainly due to their water saving potential, prevention of 
soil erosion, soil temperature equilibrium, nutrients availability, soil structure improvement, positive effect on 
plant quality attributes, weed control and yield improvement. Organic fertilizers, regulate pH, adjust soil CEC 
and improve the micro-organisms activity. Dekap® and Estimplex® improves the plant nutrition and the 
application of these organic sources would be so promising in order to meet the sustainable agricultural system 
needs mainly to cut the overuse of chemical fertilizers. High pH and calcareous soils greatly impact the quality 
and yield of plants dominantly due to nutritional imbalances in the most regions of the country. Therefore, the 
foliar application of nutrients would be an efficient way to overcome the problem. Moreover, water deficiency is 
another constraint encourages the using bed-covers to combat the water scarcity in many parts of the country. 

Materials and Methods: In order to study the effects of soil cover (control, black and white) and different 
levels of Dekap® [Dekap fertilizer is containing 33% P (P2O5) and 42%K (K2O)] and Estemplex (see algae 
extract) (0, 1.5, 3 and 4.5 mlL-1) on growth and some physiochemical characteristics of Ocimum basilicum L. an 
experiment was conducted as factorial based on completely randomized block design with three replications at 
Azarbaijan Shahid Madani University, Iran. 

Results and Discussion: The results showed that there were interaction effects of soil cover and foliar 
applications on phenolics content. The highest data for phenolics content was recorded with black soil cover × 
4.5 mlL-1Dekap (105 mgg-1 DWt), black soil cover × 1.5 and 3 mlL-1 (98 mgg-1 DWt) Estemplx. The results 
showed that the highest data for plant dry weight (51 g) were obtained from black soil-cover and the highest 
plant height and axillary shoots number were recorded in both plastic soil cover. Foliar application of Dekap and 
Estemplex increased plant height and axillary shoots number. The highest data for N and Mg contents were 
obtained from black soil-cover and for K and Zn were obtained from black and white soil cover. The foliar 
application of Dekap and Estemplex increased P and K contents in plant. 1.5, 3 and 4.5 mlL-1 Estemplex 
increased N, K and Mg contents in Ocimum basilicum. The results showed that the highest data for chlorophyll 
a, flavonoid, total soluble solids and protein content were obtained from black soil-cover. IC50 and superoxide 
dismutase content of plant influenced by black and white soil cover. Foliar application of Dekap and Estemplex 
increased flavonoid contents in plant. Foliar applications with three concentrations of Estemplex increased 
chlorophyll a, IC50 and protein content in plant. 1.5, 3 and 4.5 mlL-1Estemplex increased superoxide dismutase, 
total soluble solids content (2.1 0 brix) and Zn content (28.9 and 30.3 mgKg-1).  

Conclusion: Adequate and balanced nutrition of plants result in environmental protection mainly by the 
reduced application of chemical fertilizers, soil erosion prevention, and increased input efficiency. Foliar 
application is an environmental friendly method to reduce the production changes. The overall results revealed 
the positive effects of black mulch and Estemplex fertilizer on nearly all the desired traits. It seem that 
Estemplex fertilizer effects on the growth indices was greater than Dekap fertilizer. Seemingly, with the more 
detailed studies, this fertilizer has the potential to be employed with the extension section. 
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