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چکیده
تولید ار گانیک یکی از ارکان مهم صنعت گیاهان دارویی است و استفاده از کودهای آلی در این مبحث بسیار مورد توجه مییباشید امیزوزه اریاره
جلبک های دریایی به انوان یک کود آلی به منظور افزایش املکزد کمی و کیفی گیاهان دارویی و همچنین مقاومت بیه تینشهیای محیییی اسیتفاده
میشود مززه یکی از گیاهان دارویی و ادویه ای است که سیح زیز کشت باالیی در کشورمان جهت مرارف غذایی و دارویی دارد به منظور بزرسی اثیز
محلولپاشی غلظتهای مختلف کود آلی جلبک دریایی بز روی شاخرههای رشد ،وزن تز و خشک اندام هوایی و ریشه ،درصد و املکزد اسیان گییاه
مززه ،آزمایشی در قالب طزح بلوکهای کامل ترادفی با  4تیمار و  3تکزار در مزراه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تزبیت مدرس در سال 6331
اجزا گزدید تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی سیوح مختلف غلظت کود جلبک دریایی شامل مقادیز صفز (شاهد) 5 ،2/5 ،و  61میلیلیتز بز لیتز بیه
میزان سه مزتبه در طول فرل رشد بود نتایج حاصل از اندازهگیزی متغیزهای رشدی نشان داد که غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی استفاده شیده
در این آزمایش بز صفات تعداد شاخههای فزای ،وزن خشک اندام هوایی ،وزن تز و خشک ریشه ،طول و ازض بزگ ،ارتفاع بوتیه و شیاخا اسی د در
سیح احتمال یک درصد تاثیز معنیداری داشت هم چنین سیوح مختلف کود جلبک دریایی بز صفات وزن تز اندام هوایی ،درصد و املکزد اسیان در
سیح احتمال  5درصد تاثیز معنیداری داشت مقایسه میانگینها نشان داد که بیشتزین مقدار بزای صفات تعداد شاخههای فزای ( 35/44ادد در بوته)،
طول و ازض بزگ ( 43/22و  8/10میلیمتز) ،قیز ساقه ( 5/11میلیمتز) ،وزن تز و خشک ریشه (به تزتیب  65/60و  1/42گزم) ،وزن تز و خشک اندام
هوایی بوته ( 686/16و  30/13گزم) ،شاخا اس د ( )48/63مزبوط به تیمار کاربزد  61میلیلیتز کود جلبک دریایی و کمتزین آن مزبوط به تیمار شیاهد
بود همچنین بیشتزین ارتفاع بوته ( 54/11سانتی متز) و درصد و املکزد اسان به تزتیب به میزان  2/56درصد و  1/28گزم در متیز مزبیم مزبیوط بیه
تیمار  5میلیلیتز کود جلبک دریایی بود بهطور کلی و با در نظز گزفتن نتایج حاصل از این آزمایش میتوان اک العمل گیاه دارویی مززه را بیه کیاربزد
کود آلی جلبک دریایی به تزتیب در سیوح  5و  61میلیلیتز در لیتز مثبت ارزیابی نمود و آن را در بزنامه توصیه کودی کشاورزان قزار داد
واژههای کلیدی :جلبکهای دریایی ،کود آلی ،کشاورزی پایدار ،گیاهان دارویی ،مززه
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اصلی آن ابارتند از :تیمول ،کارواکزول ،پاراسیمن و گامیاتزپینن ()46
مززه یکیی از مهیمتیزین گیاهیان داروییی و ادوییهای اسیت کیه در
کشورهایی نظیز فزانسه ،اس انیا ،آمزیکا و مجارستان در سیوح وسیعی
کشت و کار میگزدد ( )31مززه به انوان گییاه چنید منظیوره کشیت
میشود و از آن به انیوان گییاه داروییی ،سیبزی و هیمچنیین ادوییه
بهزهبزداری میگزدد ،بهطوری که از انیدام رویشیی و تیازه ایین گییاه
بزای مرارف سبزی ،از بزگهای خشک شده به انوان ادویه و تهییه
دمنوو و جوشانده و همچنین از اسان آن در صنایم کنسزوسیازی و
نوشابهسازی به انوان طعمدهنده استفاده میگیزدد ایین گییاه دارای
اثزات درمانی زیادی میباشد کیه بزخیی از آنهیا ابارتنید از :تسیهیل
کننده امل هضم ،مقوی معیده ،رفیم گلیو درد و تهیوع و ضید کیزم
اسان مززه دارای فعالیت ضدباکتزیایی بیوده و میانم رشید بزخیی از
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آنها میشود همچنین دارای خواص ضد قارچی ،ضدالتهابی و فعالیت
آنتیاکسیدانی بسیار باالیی است ( 20 ،68 ،5و )36
اوارض نامیلوب استفاده از داروهای شیمیایی بز کسیی پوشییده
نیست و این موضوع توجه به استفاده از گیاهان دارویی را چندین بزابز
کزده است به لحاظ اینکه فالت ایزان بیه انیوان منشیاس بسییاری از
گیاهان دارویی معزفی شده است و بیا توجیه بیه نیازهیای روزافیزون
صنایم غذایی و دارویی کشور به مواد اولیه ،کشت و پیزورو گیاهیان
دارویی در کشور نیازمند تحقیقات و میالعات بیشیتزی اسیت ( )31در
کشورهای در حال توسعه نظیز ایزان ،اسیتفاده از گیاهیان داروییی بیا
توجه به ظزفیتهای خاص اقلیمیی یکیی از رووهیای دسیتیابی بیه
کشاورزی پایدار است و موجب حفظ سالمت جامعه نیز میگیزدد ()4
اگزچه تولید متابولیتهیای ثانوییه در گیاهیان داروییی تحیت کنتیزل
فزآیندهای ژنتیکی است اما اوامل محییی تاثیز بسزایی بز روی آنهیا
دارد ( )26از جمله اوامل محییی تاثیزگذار بیز رشید کمیی و کیفیی
گیاهان میتوان به نوع تغذیه اشاره نمود ( )41میدیزیت تغذییه ییک
اامل اصیلی در موفقییت کشیت و پیزورو گیاهیان داروییی از نظیز
املکزد کمی و کیفی به حساب میآید رویکزد جهانی در نظام تولیید
گیاهان دارویی به سمت اسیتفاده از کودهیای آلیی بیهمنظیور ارتقیاس
املکزد کمیی و کیفیی آنهیا مییباشید ( )38در منیاطق خشیک و
نیمهخشک به دلیل شزایط اقلیمی موجود ،میاده آلیی خیاک بیه طیور
مداوم کاهش مییابد ( )21و به لحاظ این که استفاده از کودهای آلیی
جذب اناصز غذایی را از خاک افزایش میدهد ،بهطور مستقیم سیبب
بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک شده و املکزد گیاه را افزایش
می دهنید ( ) 21امیزوزه یکیی از منیابم جدیید تولیید کودهیای آلیی،
جلبکهای دریایی میباشند جلبکهای دریایی دارای تنوع و فزاوانیی
بسیار زیادی هستند بهطوریکیه در حیدود  321گونیه از خیانوادههیای
مختلف آن توسط محققین مختلف در قسمتهیای شیمالی ،غزبیی و
جنوبی سزیالنکا شناسایی شدهاند ( )62جلبکهای دریایی امومیا در
آبهای کمامق دریاها و آبهیای زیززمینیی وجیود دارنید و اریاره
آنهییا حییاوی هورمییونهییایی از قبیییل اکسییینهییا ،جیبییزلینهییا و
سیییتوکینینهییا اسییت و اخیییزا مقییادیز جزاییی از بزازینواسییتزوایدها،
جاسموناتها و سالیسیلیک اسید نیز در آن گزارو شده است بهاالوه
جلبکهای دریایی حاوی اناصز ریزمغذی مانند آهن ،کبالت ،منییزیم،
مولیبدن ،روی و نیکل است و دارای ویتامینها و اسیدهای آمینه نییز
میباشد ()64
تحقیقات نشان داده است که اراره جلبیکهیای درییایی سیبب
تحزیک رشد و املکزد گیاهان شده و بااث افزایش مقاومت آنها به
انواع استزسهای محییی میگزدد ( )34در بزخی کشورهای در حال
توسعه به منظور افزایش املکزد محروالت مختلف حیدودا  2تیا 61
درصد از اراره جلبک درییایی را در تزکییب بیا کیود کامیل ()NPK
استفاده میکنند ( )8گزارشات مختلفی وجود دارد که نشان مییدهنید

محلولپاشی ارارهی جلبیک درییایی اثیز قابیل تیوجهی بیز رشید و
املکزد گیاهان از قبیل تیوتفزنگیی ،کلیزا و کیاا سیاحلی دارد ()2
همچنین استفاده از ارارهی جلبک درییایی موجیب افیزایش ارتفیاع
بوته ،تعداد بزگ ،تعداد پنجه ،وزن ساقه و ریشیه در گییاه بیزنج شیده
است ( )33طبق گزارشات موجود محلولپاشی اراره طبیعی جلبیک
دریایی سبب افزایش اناصز غذایی نظیز  N, P, K, Ca, Znو  Feدر
میوه گوجه فزنگی شده است ( )62همچنین در بزرسی اثز غلظتهای
مختلف اراره جلبک قزمز بز صیفات رویشیی و املکیزد گییاه ارزن
مزواریدی ( ،)Pennisetum glaucum L.مشخا شد که غلظت 61
درصد از اراره جلبیک سیبب افیزایش قابیل مالحظیهای در رشید و
املکزد گیاه گزدید ()33
الیرقم اینکه تحقیقات فزاوانی در بزرسی تاثیز کودهای آلی بیز روی
محروالت کشاورزی انجام گزدیده ولی در مورد اثزات این کودها بیز
کیفیت مواد موثزه گیاهان دارویی اطالاات اندکی موجیود اسیت ()6
بنابزاین ،با در نظز گزفتن اهمیت کشاورزی پاییدار و هیمچنیین لیزوم
تولید سالم گیاه مززه جهت مرارف دارویی و غذایی ،این آزمیایش بیا
هدف بزرسی تاثیز سیوح مختلف کود آلی جلبک دریایی بیز شاخریه
های رشد و املکزد کمی و کیفی (اسان ) گیاه مززه در شزایط آب و
هوایی استان تهزان انجام شد

مواد و روشها
بهمنظور بزرسی اثز غلظتهای مختلف کود آلی جلبک دریایی بز
شاخرههای رشد ،املکزد کمی و تغییزات اسان گیاه دارویی میززه،
آزمایشی در قالب طزح بلوکهای کامل ترادفی با  4تیمار و  3تکیزار
در مزراه تحقیقاتی دانشکده کشیاورزی دانشیگاه تزبییت میدرس بیا
ازض جغزافیایی  35درجه 01 ،دقیقه و طول جغزافیایی  56درجه41 ،
دقیقه و ارتفاع  6211متز از سیح درییا ،در طیی سیال زراایی 6331
طزاحی و اجزا گزدید بز اساس آمار و اطالایات هواشناسیی ،منیقیه
مذکور دارای میانگین بارندگی  241میلیمتز است و دارای آبوهوایی
نیمهخشک میباشد به منظور تعیین خروصیات فیزیکیی و شییمیایی
خاک مزراه ،نمونهبزداری و آزمایش خاک صورت گزفیت کیه نتیایج
تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مورد نظز در جدول  6نشان داده شده
است
جهت آمادهسازی زمین ،املیات خاکورزی با استفاده از گیاوآهن
بزگزداندار به امق  41سانتیمتز صورت پذیزفت و س کزتهایی
با ابعاد  2 × 2متز با فاصله نیم متز از یکدیگز آماده گزدید بذور میززه
( )Satureja hortensis L.میورد اسیتفاده در ایین آزمیایش از تیوده
بومی ورامین تهیه شد که امدتاً توسط کشاورزان استان تهزان و البزز
مورد کاشت و بهزهبزداری قزار میگییزد املییات کاشیت در اواسیط
خزداد ماه به صورت دستی (کشت مستقیم بذر در زمین اصلی) انجیام

بررسي تاثیر سطوح مختلف كود آلي جلبک دریایي بر شاخصههاي رشد ،عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویي مرزه...

شد و در هز کزت  0ردیف (فاصله بین ردیفها  31و فاصیله گیاهیان
روی ردیف  31-28سانتی متز) در نظز گزفته شد تمامی کیزتهیا در
شزایط یکسان آبیاری بودند و پ از سبز شدن کامل ،املیات وجیین

686

صورت پذیزفت و تزاکم بوته در متز مزبیم بیه  61ایدد رسیانده شید
(شکل )6

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه
Table 1- Physical and chemical properties of the soil
ماده آلی

Cu
)(mg.kg-1

Fe
)(mg.kg-1

Mn
)(mg.kg-1

Zn
)(mg.kg-1

K
)(mg.kg-1

P
)(mg.kg-1

N
)(%

Organic
matter
)(%

pH

EC
)(ds.m-1

1.09

4.17

8.91

0.86

269

68.8

0.08

0.57

7.51

2.61

بافت خاک
Soil
texture

لوم سیلتی
Silt
loam

خصوصیات
خاک
Soil
properties

مقدار
Amount

A

B

شکل  -1تصاویری از مراحل مختلف رشدی گیاه مرزه پس از وجین ( )Aو قبل از اعمال تیمارها ()B
)Figure 1- Different growth stages of savory after weeding (A) and before treatment application (B

کود آلی ) (Bioalgaxمیورد اسیتفاده در ایین آزمیایش بیز پاییه
اراره نوای جلبک دریایی به نام  Ascophyllum nodosumبود که
از شزکت کیمیتک ( )Kimitecاس انیا تهیه گزدید این کود یک منبم
فعال و طبیعی از فیتوهورمونهایی از قبیل سیتوکینینها ،اکسینهیا و
جیبزلینها میباشد میزان و نوع تزکیبات موجیود در کیود میذکور در
جدول  2آورده شده است در اواسط مزداد ماه ،پ از رسیدن گیاهیان
به ارتفاع  21سانتیمتزی (هشت هفته پ از کاشت) ،محلیول پاشیی

با کود مایم جلبک دریایی به تعداد سه مزتبه در طول فرل رشید بیه
فاصله زمانی هز  61روز صورت پذیزفت تیمارهیای آزمیایش ابیارت
بودند از محلولپاشی سه سیح کود جلبک دریایی شامل  5 ،2/5و 61
میلیلیتز بز لیتز و شاهد (آب مقیز) بزای محلولپاشی ،غلظیت میورد
نیاز از محلول تهیه شده (بوسیله آب مقیز) و در اواخیز روز در هنگیام
غزوب آفتاب با استفاده از سم او دستی اامال گزدید که حجم مورد
استفاده در حدود  6/5لیتز محلول در هز متزمزبم بود

جدول  -2میزان و نوع ترکیبات موجود در کود آلی جلبک دریایی مورد استفاده در این آزمایش
Table 2- Chemical composition of used seaweed fertilizer in this study
% w/w
20
15
10
4.5
2.5

Compositions

ترکیبات
Seaweed Extract

اراره جلبک دریایی
Organic Matter

ماده آلی
Folic Acid

فولیک اسید
)Potassium (K2O

پتاسیم
)Total nitrogen (N

نیتزوژن کل
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پ ی از اتمییام تیمارهییا ،بزداشییت گیاهییان بییه منظییور ارزیییابی
مورفولوژیک در مزحله گلدهی کامل در اواخیز شیهزیور میاه صیورت
پذیزفت و س تعداد  3بوته از هز کزت (تکزار) با در نظز گزفتن اثز
حاشیه انتخاب و پ از خارا کزدن کامل از خاک (به همزاه ریشه) به
آزمایشگاه گزوه الوم باغبیانی دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه تزبییت
مدرس منتقل گزدید صفات مورفولوژیک مورد میالعه ابیارت بودنید
از :ارتفاع بوته ،قیز ساقه ،تعداد شاخههای فزای ،طول و ازض بزگ،
وزنتز و خشک تکبوته ،وزن تز و خشک ریشه ،شاخا سیبزینگی،
درصد و املکزد اسان جهت اندازهگیزی این صیفات از تیزازوی بیا
دقت  1/116گزم و کولی دیجیتال استفاده گزدید همچنین شاخا
سبزینگی (شاخا محتوای کلزوفیل بزگ) بوسیله دستگاه اسی دمتز 6
مدل  512در شزایط مزراهای و بز روی گیاه زنده اندازهگیزی گزدیید
س نمونهها به محیط سایه منتقل شد و پی از خشیک شیدن در
سایه ،بزای حرول اطمینان از خشک شدن ،بیه میدت  24سیاات در
آون در دمای  41درجه سانتی گزاد قزار داده شد بزای تعییین مییزان
اسان  51گزم از بزگهای خشک شده هز تیمیار ( 2تکیزار) پی از
خزد شدن ،با استفاده از دستگاه کلونجز به روو تقییز با آب به مدت
 3ساات اسان گیزی گزدید درصد اسان نمونههیا بیا وزن نمیودن
اسان استحرال شده برورت وزنی/وزنی اندازهگیزی شد و املکیزد
اسان از حاصلضزب درصد اسیان در املکیزد انیدام هیوایی (بیز
اساس وزن خشک پیکزه رویشی) بز حسب گزم در متز مزبم محاسیبه
گزدید بهمنظور تجزیه و تحلیل و تعیین همبستگی بین صیفات مهیم
کمی (ضزیب پیزسون) از نزمافزار آماری ( SASنسیخه  )3/2اسیتفاده
شد مقایسه میانگینها با استفاده آزمون  LSDدر سیح احتمال  5و 6
درصد انجام گزدید و رسم نمودارها توسیط نیزمافیزار  Excelصیورت
پذیزفت

نتایج و بحث
ارتفاع بوته و قطر ساقه
طبق نتایج حاصل از تجزییه وارییان  ،اثیز تیمارهیای مختلیف
کودی در سیح احتمال  6درصد بز ارتفاع بوته معنیدار گزدید (جدول
 )3بهطوریکه بیشتزین ارتفاع بوته ( 54/11سانتیمتز) مزبوط به تیمار
 5میلیلیتز بز لیتز و کمتزین آن ( 30/11سانتیمتز) مزبوط بیه تیمیار
شاهد بود (جدول  )5مقایسه میانگینها نشان داد که افزایش غلظیت
مرزف جلبک دریایی سبب افزایش معنیدار ارتفاع گیاه میگزدد ،کیه
این نتیجه با نتایج پژوهش سایز محققین در گییاه لوبییا ( ،)33گوجیه
فزنگی ( ،)45همیشه بهار ( )21و گندم ( )24مبنی بز افیزایش ارتفیاع
1- Spad meter

بوته میابقت نشان داد
همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگینهای مزبوط به قیز ساقه
نیز نشان داد که تیمار کود آلیی جلبیک درییایی در سییح احتمیال 6
درصد بز این صفت تاثیز معنیدار داشیت (جیدول  )3بیهطیوری کیه
بیشتزین میزان قیز ساقه ( 5/11میلیمتز) در تیمار  61میلیلیتیز بیز
لیتز کود آلی جلبیک درییایی و کیمتیزین مییزان ایین صیفت (2/11
میلیمتز) در تیمار شاهد مشاهده شد (شکل  ،)2کیه ایین یافتیههیا در
مورد گیاه فلفل دلمهای نیز گزارو شده است ( )22هیمچنیین نتیایج
حاصل از کاربزد اریاره جلبیک درییایی بیز روی گییاه فلفیل قزمیز
) (Capsicum annumنشان داد کیه ایین تزکییب مییتوانید سیبب
افزایش وزن تز و خشک ،طول ریشه و ساقه گزدد ()44
تعداد شاخه فرعی
در پژوهش حاضز اثز تیمارها در بزرسی صفت تعداد شاخه فزای
در سیح احتمال  6درصید معنیی دار گزدیید (جیدول  )3بیهطوریکیه
بیشتزین تعداد شاخه فزای ( 35/44ادد در بوته) در تیمار  61میلیی-
لیتز بز لیتز و کمتزین ( 61/33ادد در بوتیه) در تیمیار شیاهد حاصیل
گزدید (شکل  )3بنابز نتایج حاصله و میالعات پیشین و بیا توجیه بیه
این که اراره جلبک دریایی دارای تزکیباتی از جمله بتااینهیا (شیبه
سایتوکینین) بوده ،بدلیل افزایش تقسیم سلولی سبب افیزایش رشید و
تعداد شاخههای فزای و ریشهها میشود ()0
طول و عرض برگ
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریان دادهها نشان داد که طول و
ازض بزگ در اثز محلولپاشی سیوح مختلف اراره جلبک درییایی
تفاوت آماری معنیداری در سیح احتمال یک درصد داشیتند (جیدول
 )3نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش غلظیت
کود جلبک دریایی ،افزایش معنیداری در ایین صیفات مشیاهده شید،
بهطوریکه بیشتزین طول و ایزض بیزگ بیه تزتییب  43/22و 8/10
میلیمتز در تیمار  61میلیلیتز بز لیتز حاصل شد (جدول )5
وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه
نتایج حاصل از تجزیه واریان دادهها نشان داد که اثز کود آلیی
جلبک دریایی بز وزن تز و خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی ،در
سیح احتمال  6درصد معنیدار گزدید ولی اثز تیمارها بز وزن تز اندام
هوایی در سییح  5درصید معنییدار بیود (جیدول  )3نتیایج مقایسیه
میانگینها نشان داد که بیشتزین ( 686/16گزم در بوتیه) و کیمتیزین
( 633/24گزم در بوته) وزن تز اندام هیوایی بیه تزتییب در تیمیار 61
میلیلیتز بز لیتز و شاهد مشاهده گزدید
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شکل  -2تاثیر غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی بر قطر ساقه گیاه مرزه
)Figure 2- Effect of different concentrations of seaweed fertilizer on stem diameter of savory (LSD, p≤0.01

شکل  -3تاثیر غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی بر تعداد شاخههای فرعی گیاه مرزه
)Figure 3- Effect of different concentrations of seaweed fertilizer on branch number of savory (LSD, p≤0.01

همچنین بیشتزین ( 65/60گزم در بوته) میزان وزن تیز ریشیه در
تیمار  61میلیلیتز بز لیتز و کمتزین ( 8/12گزم در بوته) آن در تیمیار
شاهد بود اثز کود آلی جلبیک درییایی بیز مییزان وزن خشیک انیدام
هوایی مثبت ارزیابی گزدید بهطوریکه بیشتزین ( 30/13گزم در بوتیه)
میزان وزن خشک اندام هوایی در تیمار  61میلیلیتز بز لیتز و کمتزین
( 24/40گزم در بوته) آن در تیمار شاهد حاصل شد این در حالی است

که اثز کود آلی جلبک دریایی بز وزن خشک ریشه در سیح احتمال 6
درصد معنیدار شد ،بهطوریکه بیشتزین ( 1/42گیزم در بوتیه) مییزان
وزن خشک ریشه و کمتزین ( 2/40گزم در بوته) میزان آن به تزتییب
در تیمارهای  61میلیلیتز بز لیتز و شاهد بدست آمد (جدول  )5تیاثیز
مثبت اراره جلبک دریایی بز صفات فوقالذکز ممکن است به الیت
وجود اناصز ماکزو و میکزو و همچنیین تنظییم کننیدههیای رشید در
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تزکیب این کود آلی باشد ()44
محققین مختلف اثبات کزدهاند که کود جلبک درییایی مییتوانید
سبب افزایش جذب اناصز غذایی از خاک شده و همین مسئله سیبب
افزایش رشد رویشی و املکزد کمی و کیفی گیاهان شود بهطور مثال
کاربزد اراره جلبک دریایی به صورت محلیولپاشیی توانسیته اسیت
غلظت اناصز غذایی از قبیل نیتزوژن ،فسفز ،پتاسیم ،کلسییم ،آهین و
روی را در غده سیبزمینی ( ،)64روی در بزگهای انگور گونه شزابی
( )31و پتاسیم در بزگهای بادام ( )35در مقایسیه بیا گیاهیان شیاهد
افزایش دهد در آزمایشی بز روی گیاه بامییه اریاره طبیعیی جلبیک
دریایی توانست قدرت رویشی جوانهها را افزایش دهد و همین اامیل
توانست سبب افزایش وزن تز گیاه شود ،این احتمیال وجیود دارد کیه
اثزات مفید و متعدد کاربزد اراره جلبک دریایی به دلیل وجود اثیزات
سییینزژیک فیتوهورمییونهییایی ماننیید سیییتوکینینهییا ،اکسییینهییا و
پلیآمینها باشد ( )32در میالعهای وان استادن و همکاران ( )43بیان
نمودند که محلول پاشی کود آلی جلبک درییایی در گییاه چغنیدر قنید
سبب افزایش رشد بزگها و ریشهها در مقابل گیاهان شیاهد شید در
میالعهای دیگز در گیاهانی که به وسیله اراره جلبک درییایی تیمیار
شده بودند مشاهده گزدید که بزگهای آنها دارای مقادیز بسیار کمی
سایتوکینین بوده ولی در ریشهها مقدار این هورمون بسییار بیاال بیود
( )65به طور مشابه پ از کاربزد کود آلی جلبک دریایی وزن خشک
ریشه در گیاه لوبیای فزانسوی در حیدود  43درصید افیزیش یافیت و
متقابال وزن خشک پیکزه گیاه نیز در حدود  24درصد افیزایش یافیت
( )61همچنین در آزمایشی تولید ریشه و شاخه زاییی در گنیدم تحیت
تیمار با اراره جلبک دریایی افزایش یافت ( .)23در آزمایشیی دیگیز
رشد ریشه در گیاه خیار گلخانهای تحت تیمار اراره جلبک دریایی تا
 51درصد نسبت به شاهد افزایش داشیت کیه نتیایج آن بیا آزمیایش
حاضز به طور کامل میابقت دارد ()28
شاخص سبزینگی (شاخص اسپد)
بهطورکلی محلولپاشی کود جلبک درییایی تییثیز معنییداری بیز
شییاخا سییبزینگی در سیییح احتمییال  6درصیید داشییت (جییدول )3
بهطوریکه نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد ،بیشتزینمقیدار
شاخا اس د در تیمار  61میلی لیتز بز لیتز ( )48/63و کمتزین آن در
تیمار شاهد ( )21/03بدست آمد (شکل  )4از دالیل افزایش محتیوای
کلزوفیل گیاهان تحت تیمار کود جلبک دریایی ،وجود هورمیونهیای
رشد (اکسیین ،جیبیزلین و سیایتوکینین) ،بتیااین ،اسییدهای آمینیه و
همچنین مقادیزی از اناصز غذایی میتواند باشد که در افزایش میزان
کلزوفیل گیاه تاثیز بسیاری دارند ( )61همچنین گزارو شده است که
وجود بتااین در اراره جلبک نیز از زوال کلزوفیل جلوگیزی مییکنید
(.)30
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شکل  -4تاثیر غلظتهای مختلف کود جلبک دریایی بر شاخص اسپد (میزان سبزینگی) گیاه مرزه
)Figure 4- Effect of different concentrations of seaweed fertilizer on spad index of savory (LSD, p≤0.01
جدول  -4تجزیه واریانس دادههای مربوط به تاثیر کود جلبک دریایی بر درصد و عملکرد اسانس مرزه
Table 4- Analysis of variance (mean squares) of the effect of seaweed fertilizer on essential oil percentage and yield of
summer savory

عملکرد اسانس

درصد اسانس

درجه آزادی

منابع تغییرات

Essential oil yield

Essential oil percent

df

SOV

0.07

0.009

1

تکزار

*5.82

*0.590

3

0.22

0.032

3

11.34

10.16

-

Replication

تیمار (کود)
)Treatment (fertilizer

خیای آزمایش
Error

ضزیب تغییزات )%( CV

 * ،nsو ** ،به تزتیب غیز معنیدار و معنیدار در سیح احتمال  5و  6درصد
non-significant, *, **: Significant at 5% and 1% of probability level, respectively

همچنین پ از اتمام آزمیایش و شیزوع فریل سیزما (آار میاه)
مشاهده گزدید که کزت گیاهان تحت تیمیار  61میلیی لیتیز بیز لیتیز
اراره کود جلبک دریایی نسبت به تیمارهای دیگز کمتز آسیب دییده
و از بین نزفتند که دلیل این واکنش میتواند به دلییل وجیود مقیادیز
مختلف اناصز غذایی مختلف و همچنین وجود تنظیمکنندههای رشید
اتفاق بیافتد ،لذا میتوان اثز مثبت کود آلی جلبک دریایی را بز صفاتی
از این قبیل را در میالعات آینده در راستای بزرسیی اثیز کیود جلبیک
دریایی بز روی خواص آنزیمی و مقاومت به تنشهای زیسیتی و غییز
زیستی مززه مورد بزرسی قزار گیزد
درصد و عملکرد اسانس
نتایج حاصل از تجزیه واریان

دادهها نشان داد کیه ،اثیز سییوح

ns:

مختلف تیمار بز درصد و املکزد اسان در سییح احتمیال  5درصید
معنیدار بود (جدول  )4و مقایسه میانگینها نشیان داد کیه بیشیتزین
درصد و املکزد اسان (به تزتیب  2/56درصد و  1/28گیزم در متیز
مزبم) در تیمار  5میلیلیتز و کمتزین میزان درصد و املکیزد اسیان
(به تزتیب  6/26درصد و  2/63گیزم در متیز مزبیم) در تیمیار شیاهد
بدست آمد (جدول  )5نتایج حاصله نشان دهنده این موضوعاند که بیا
افزایش غلظت کود آلی جلبک دریایی تا حید معینیی درصید اسیان
افزایش مییابد و با افزایش بیش از حد آن بدلیل افزایش میزان رشید
رویشی و کاهش مقدار اسان در واحد وزن (گیاه) ،درصد اسان بیه
طور معنیداری کاهش پیدا میکند همچنین کود جلبک درییایی میی
تواند سبب تاثیز مثبت بز بیوسنتز پلیساکاریدها ،پزوتئینها ،رنگدانهها،
پلیفنولها و در گیاهان شود ( 60و  )3که این تزکیبات دارای تاثیز
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مثبت بز متابولیسم سلولی بوده و سبب افزایش رشد گیاه و تعداد غیدد
اسان در بزگها میشوند از طزف دیگز با افزایش رشد گیاه ،وزن تز
و خشک ریشه و اندام هوایی گیاه افزایش یافته و به طور مستقیم بیز
میزان و املکزد اسان تاثیز میگذارد ( )42نتیایج ایین آزمیایش بیا
نتایج سایز محققین ( 3و  )23روی گیاه مززنجوو و ریحان در رابیه
با تاثیز مثبت کود جلبک دریایی بز درصید اسیان میابقیت داشیت
بهاالوه نتایج آزمایش حاضز با نتایج ( )63مبنی بز تاثیز مثبت اراره
کود جلبک دریایی در افزایش میزان اسان در گیاه نعنا و ریحان نییز
میابقت دارد (.)63
همبستگی بین صفات
همانیور که در جیدول شیماره ( )1مشیاهده مییشیود ،بیشیتزین
همبستگی مثبت و معنیدار بین صفات املکزد اسان و ارتفاع بوتیه
(**  ،)= r +1/316درصد اسان و املکزد اسان (** ،)= r +1/345
طول بزگ با تعداد شاخه فزای (**  ،)= r +1/368درصید اسیان بیا
ارتفییاع بوتییه (**  ،)= r +1/363وزن خشییک ریشییه بییا طییول بییزگ
(**  )= r +1/886وجود داشت ،که این موضوع میتواند به دلیل تاثیز
مثبت کود آلی جلبک دریایی بز افزایش رشد ریشیه و متقیابال جیذب
بیشتز اناصز غذایی از خاک باشید هیمچنیین کیمتیزین همبسیتگی
(**  )= r +1/233بین صفات شاخا اس د و وزن تز ساقه و وزن تز
ساقه و ازض بزگ (**  )= r +1/208وجود داشت (جدول )1

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این آزمایش نشیان داد کیه اسیتفاده از کیود آلیی
جلبک دریایی سبب تاثیز مثبت و معنییداری بیز روی شاخریههیای
رشدی گیاه دارویی مززه شده و میتواند سبب افزایش و بهبود صفاتی
نظیز درصد و املکزد اسان نیز گزدد بهطور کلی و بزاسیاس نتیایج
حاصل شده از آزمایش به تزتیب تیمارهای  5و  61میلیلیتیز بیز لیتیز
دارای بهتزین کارآیی بوده و قابل توصیه میباشند همچنین استفاده از
کود جلبک دریایی توانایی بیه حیداقل رسیاندن اسیتفاده از کودهیای
شیمیایی را داشته و میتواند هزینههای مزبوط بیه تولیید گیاهیانی از
قبیل مززه را کاهش داده و از نظز زیست محییی نیز بیخیز باشد
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 ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مورد بررسی در مرزه-6 جدول
Traits صفات

Table 6- Pearson correlation coefficients between studied traits of summer savory
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

 تعداد شاخه فزای-1
1
Number of branches
 طول بزگ-2
0.92
1
**
Leaf length (mm)
 ازض بزگ-3
0.70
0.80
1
**
**
Leaf width (mm)
 قیز ساقه-4
0.80
0.90
0.80
1
**
**
**
Stem diameter (mm)
 ارتفاع بوته-5
0.71
0.76
0.66
0.74
1
**
**
**
**
Plant high (cm)
 وزن تز ریشه-6
0.77
0.88
0.78
0.83
0.77
1
**
**
**
**
**
RFW(g m-2)
 وزن خشک ریشه-7
0.84
0.85
0.83
0.82
0.73
0.86
1
**
**
**
**
**
**
RDW (g m-2)
 وزن تز ساقه-8
0.57
0.34 * 0.38 *
0.28
0.34 *
0.37 *
0.36 *
1
**
SFW (g m-2)
 وزن خشک ساقه-9
0.71
0.70
0.59
0.72
0.76
0.65
0.72
0.44
1
**
**
**
**
**
**
**
**
SDW (g m-2)
 شاخا اس د-10
0.56
0.63
0.64
0.56
0.66
0.63
0.51
0.38
0.23
1
**
**
**
**
**
**
**
*
Spad index
 درصد اسان-11
0.92
0.56
0.47
0.46
0.62
0.50
0.42
0.79 *
0.38
0.52
1
**
**
Essential oil percent
املکزد اسان-12
0.96
0.91
0.94
0.73 *
0.70
0.71 * 0.73 *
0.75** 0.67 *
0.60
0.52
Essential oil yield
**
**
**
2
(g/m )
RFW: Root fresh weight, RDW: Root dry weight, SFW: Shoot fresh weight and SDW: Shoot dry weight, respectively.

12

1

 درصد6  و5  به تزتیب معنیدار در سیح احتمال،** * و
*, **: Significant at 5% and 1% of probability level, respectively
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Introduction: Organic production is one of the important aspects in the medicinal plants industry and the
use of organic fertilizers is very important in this topic Seaweeds are important marine living resources with
tremendous commercial applications and many commercial products from seaweed extract are used in
agriculture and horticulture. Seaweed extracts can be used in liquid form as a foliar spray, soil drench or in
powder and granular forms as soil conditioners and manure. Using seaweed extracts as fertilizers can improve
plant productivity, because they contain growth-promoting hormones. Several studies have also shown that the
seaweed extracts can suppress plant diseases and insect pests. Nowadays, seaweed extract is used as an organic
fertilizer in order to increase the quantitative yield of medicinal plants and also resistance to environmental
stresses. Summer savory is one of the medicinal and spice plants that has a high area under cultivation in our
country for food and medicine. Various studies on its essential oil had been shown that it contains high amounts
of phenolic compounds like Carvacrol, γ-Terpinene, Thymol, p-Cymene, β-Caryophyllene, Linalool, and other
terpenoids.
Materials and Methods: In order to study the effect of different levels of seaweed fertilizer on the growth
characteristics, plant material yield, essential oil percentage of summer savory, an experiment was conducted as
a randomized complete block design with 3 replications at the Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University (TMU) during 2017. The treatments included: 0 (control), 2.5, 5 and 10 ml/liter seaweed fertilizer
that they were used as a foliar application for three times in the growing season. According to the meteorological
data, the area had an average rainfall of 246 mm and a semi-arid climate. In order to determine the physical and
chemical properties of the soil, soil sampling and testing were done. To prepare the field, the soil tillage
operation was carried out using a 40 cm depth plow. Then, plots with a 2 × 2 meters at a distance of half a meter
from each other were prepared. The seeds used in this experiment were prepared from Varamin landrace, which
is mainly cultivated by farmers in Tehran and Alborz provinces. Sowing operation was carried out manually. In
each plot, 7 rows (30 cm spacing between rows) were cultivated and all of the plots were irrigated in the same
conditions. The organic fertilizer (Bioalgax) used in this experiment was based on an extract of seaweed
(Ascophyllum nodosum), which was obtained from the Kimitec company, Spain. This fertilizer is a natural
source of phytohormones such as cytokinins, auxins, and gibberellins and also, it has some minerals. After
reaching the height of 20 cm (eight weeks after planting), spraying of the fertilizer solutions was applied three
times during the growing season at intervals of 10 days. The foliar application was carried out at sunset time by
using a manual sprayer. The harvest was carried out at full flowering stage and 3 plants of each plot were
harvested. The studied traits were: plant height, stem diameter, the number of branches, leaf length, and width,
shoot fresh and dry weight, root fresh and dry weight, SPAD index, essential oil yield and content.
Results and Discussion: The results showed that different concentrations of seaweed fertilizer had a
significant effect on the number of branches, shoot dry weight, root fresh and dry weight, leaf width and plant
height at 1% probability level. They also had a significant effect on the shoot fresh weight, essential oil
percentage, and yield at 5% probability level. On the basis of the results, the highest number of branches (35.44),
leaf length and width (43.22 and 8.07 mm), stem diameter (5.00 mm), root fresh and dry weight (15.17 and 6.42
g), shoot fresh and dry weight (181.01 and 37.69 g) and SPAD index (48.13) were obtained from 10 ml/liter
seaweed fertilizer and the lowest amounts were observed in control treatment. The maximum plant height (54.66
cm) and the highest percentages and the yield of essential oil (2.51% and 6.28 g/m2) were also obtained from 5
ml/liter seaweed fertilizer. According to the results, the response of summer savory to the use of seaweed
fertilizer was positive and it could be placed in the fertilization program of farmers.
Keywords: Medicinal plants, Organic fertilizer, Seaweeds, Summer savory, Sustainable agriculture.
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