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 چکیدُ
آسهبیشیی گلابًیِ ای در شْزسی بى ثین      ػولکزد رٍیشی گیبُ دارٍیی رسهبری در هٌغقِ ثن ٍ اثز هحیظ کشت ٍ ػٌبصز آّي ٍ رٍی ثز رشدثِ هٌظَر ارسیبثی 

صَرت گلداًی ثِ اجیزا   ی در چْبر تکزار ثِّبی کبهل تصبدف در قبلت عزح ثلَک 4×  4صَرت فبک َریل  ثِ آسهبیش ثِ صَرت. اًجبم شد 1389-90سبل سراػی 

، کیَد رٍی اس هٌجیغ سیَلفبت    a3، کَد آّي اس هٌجغ سَلفبت آّي؛ a2؛ (ثدٍى هصزف کَد آّي ٍ رٍی)، شبّد a1دارای چْبر سغح شبهل ( A)ػبهل کَد . درآهد

، هالَط هبسیِ شتی ِ   b2؛ (ثب ثبفت رسی شٌی)بک سراػی ، خb1ًیش شبهل چْبر سغح شبهل ( B)، هصزف تؤأم کَد آّي ٍ رٍی ٍ ػبهل هحیظ کشت a4رٍی ٍ 

، هالَط پیت هبس ٍ هبسِ شت ِ ثیِ  b4ٍ ( درصد 40)کَکَپیت ( + درصد 20)پزالیت ( + درصد 40)، هالَط پیت هبس b3 ؛ 60ث40ٍِ خبک سراػی ثِ ًتجت 

ثیبالتزیي عیَل    .ریشهغذی، آة خبلص در تیوبر شبّد هصزف شید  درصد هصزف ٍ ّوشهبى ثب کبرثزد کَدّبی 35/0اًَاع کَد ثب غلظت . ثَد 40ثِ  60ًتجت 

ثدست آهد کِ حیدٍد    40ثِ  60ریشِ در هصزف تَام سَلفبت آّي ٍ رٍی ثب هحیظ کشت هالَط پیت هبس ٍ هبسِ شت ِ ثِ ًتجت 

شت ِ ٍ خبک سراػی درصد ًتجت ثِ شبّد افشایش ًشبى داد ٍ کو زیي عَل تجوؼی ریشِ در تیوبر سَلفبت رٍی ٍ هالَط هبسِ  87

 .هشبّدُ گزدید

  رسماري، محیط کشت، آهن، روي، :کلمات کلیدي

 مقدمه

 کبرثزد ًظز اس اّویت سیبدی تیزُ ایي . دارد هدی زاًِ هٌغقِ در سیبدی تٌَع ثبشد کِ هی گیبّی ّبی تیزُ ثشرگ زیي اس یکی ًؼٌبییبى تیزُ

گییبّی اسیت   ( .Rosmarinus officinalis L)یب اکلیل کَّی رسهبری . (1369سرگزی، )دارٍیی دارد  ٍ غذایی آرایشی، صٌبیغ در

پیٌ یَرُ ٍ ّوکیبراى،   )تؼلیق دارد  ( Lamiaceae)ثب هٌشأ هٌبعق هدی زاًِ کِ ثیِ خیبًَادُ ًؼٌبػییبى     ای فزم ثَتِِ ث سجش ، ّویشِچٌدسبلِ

تَاًید تیبثیز    ت زدُ ای کِ در گییبُ دارد، هیی  اگزچِ یک هیکزٍالوٌت است ٍلی ثِ دلیل ًقش گ( Fe) ٍ آّي(  Zn)ػٌصز رٍی. (2002

ثب ثزرسی تبثیز کبرثزد کَد آّیي ٍ رٍی ثیز   ( 1388)ًبعقی ٍ ّوکبراى (. 2000هلکَتی، )سیبدی در افشایش ػولکزد گیبّبى داش ِ ثبشد

در ّیشار   6ظ ْبی  ػولکزد ٍ شبخص ثزداشت آًیتَى گشارش ًوَدًد کِ ثیش زیي ثیَهبس، ػولکزد سبقِ ٍ ػولکزد داًِ هزثَط ثِ غل

. در ّشار رٍی است ٍ کو زیي ثیَهبس، ػولکزد سبقِ ٍ ػولکزد داًِ هزثَط ثِ تیوبرّبی ػیدم اسی فبدُ اس آّیي ٍ رٍی ثیَد     4آّي ٍ 

ٍ کو زیي شبخص ثزداشت آى ًیش اس کبرثزد آّي چْبر ( ػدم هصزف آّي ٍ رٍی) ّوچٌیي ثیش زیي شبخص ثزداشت اس تیوبر شبّد 

ایي آسهبیش ثب ّدف ثزرسی تبثیز هصیزف ػٌبصیز رییش هغیذی آّیي ٍ رٍی ٍ هحییظ کشیت ثیز         . صفز ثِ دست آهددر ّشار ٍ رٍی 

 .گیبُ دارٍیی رسهبری در هٌغقِ ثن اًجبم شدخصَصیبت رٍیشی 

 ها مواد و روش

دارای چْبر سغح ( A)ػبهل کَد . تکزار ثِ اجزا درآهد 4ّبی کبهال تصبدفی در  ایي آسهبیش ثِ صَرت فبک َریل در قبلت عزح ثلَک

، a4، کَد رٍی اس هٌجغ سَلفبت رٍی ٍ a3، کَد آّي اس هٌجغ سَلفبت آّي؛ a2؛ (ثدٍى هصزف کَد آّي ٍ رٍی)، شبّد a1شبهل 

، b2؛ (ثب ثبفت رسی شٌی)، خبک سراػی b1ًیش شبهل چْبر سغح شبهل ( B)هصزف تؤأم کَد آّي ٍ رٍی ٍ ػبهل هحیظ کشت 

 40)کَکَپیت ( + درصد 20)پزالیت ( + درصد 40)، هالَط پیت هبس b3 ؛ 60ث40ِراػی ثِ ًتجت هالَط هبسِ شت ِ ٍ خبک س

درصد هصزف ٍ ّوشهبى ثب کبرثزد  35/0اًَاع کَد ثب غلظت . ثَد 40ثِ  60، هالَط پیت هبس ٍ هبسِ شت ِ ثِ ًتجت b4ٍ ( درصد

ّب ثِ دقت خبلی شدُ ٍ پس اس جدا کزدى  چْبردّن  گلداى در پبیبى ّف ِ.. کَدّبی ریشهغذی، آة خبلص در تیوبر شبّد هصزف شد

در ایي هغبلؼِ صفبت عَل تجوؼی ریشِ . ّبی َّایی جدا شدًد ّب ثِ آراهی شت ِ شدُ ٍ اس اًدام ّب اس خبک گلداى، ریشِ ثَتِ
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تجشیِ ٍاریبًس ٍ هقبیتِ هیبًگیي،  ّبی حبصل اس آسهبیش ثِ رٍش دادُ. گیزی ٍ ثجت شد ، تبًداسُ(ه ز سبً ی)، ارتفبع ثَتِ (ه ز سبً ی)

ای  هقبیتِ هیبًگیي تیوبرّب ثِ رٍش آسهَى چٌد داهٌِ. اس فبدُ شد MSTAT-Cثزای ایي هٌظَر اس ًزم افشار . تجشیِ ٍ تحلیل شدًد

 .درصد صَرت گزفت 5داًکي در سغح اح وبل 

 بحث و نتايج

ثدسیت    40ثِ  60کشت هالَط پیت هبس ٍ هبسِ شت ِ ثِ ًتجت ثبالتزیي عَل ریشِ در هصزف تَام سَلفبت آّي ٍ رٍی ثب هحیظ 

درصد ًتجت ثِ شبّد افشایش ًشبى داد ٍ کو زیي عَل تجوؼی ریشِ در تیوبر سَلفبت رٍی ٍ هالَط هبسِ شتی ِ   87آهد کِ حدٍد 

اس فبدُ اس هالیَط  ( ػدم هصزف آّي ٍ رٍی)هشبّدُ هی شَد در تیوبر شبّد 1ّوبًغَر کِ در جدٍل. ٍ خبک سراػی هشبّدُ گزدید

ثیِ   60ٍ ّوچٌیي هالَط پیت هبس ٍ هبسِ شت ِ ثیِ ًتیجت   ( درصد 40)کَکَپیت ( + درصد 20)پزالیت ( + درصد 40)پیت هبس 

عَل تجوؼی ریشِ افشایش ًشبى داد ٍ کشت در هحیظ کشت ّبی دیگز عَل تجوؼی ریشِ حداقل ثَد ٍ تفبٍت هؼٌیی داری ثیب      40

ّبی  حبٍی پیت هبس  افشایش ًشبى داد ثِ عَریکِ در ایي  صزف آّي  ًیش عَل تجوؼی ریشِ در هحیظ کشتدر تیوبر ه. ّن ًداش ٌد

در تیوبر هصزف رٍی ٍ ّوچٌیي هصزف تَام آّي ٍ رٍی ًیش عَل تجوؼیی ریشیِ در   . هحیظ کش ْب عَل تجوؼی ریشِ ثیش زیي ثَد

ّیب در   یبّبى در هحیظ ّیبی ها لیک کبشیت ثیِ تفیبٍت هحییظ      دلیل اخ الف رشد گ. ّبی حبٍی پیت هبس ثیش زیي ثَد هحیظ کشت

 ,Westervelt)، ظزفیت ًگْداری آة، هیشاى خلل ٍ فیز  هَجیَد ٍ غییزُ ًتیجت دادُ شیدُ اسیت       (CEC)ظزفیت تجبدل کبتیًَی 

ِ   ( Broschat and Moore, 2001)ثزٍشیبت ٍ هیَر   (. 2003 ، Salvia splendensّیبی ها لیک هبًٌید     گیشارش دادًید گًَی

Tagetes patula ،Capsicum annuum ،Impatiens wallerana  ٍBegonia x semperflorens-cultorum  در

ّویبًغَر کیِ در    .ّیبی کشیت  ثیدٍى پییت ٍ حیبٍی کودَسیت داشی ٌد        هحیظ کشت حبٍی پیت رشید ثیشی زی ًتیجت ثیِ هحییظ     

در هَرد هصزف ػٌبصیز رییش هغیذی    . بری شدهشبّدُ هی شَد ػدم اس فبدُ اس ػٌبصز ریش هغذی سجت کبّش ارتفبع گیبُ رسه2جدٍل

ّبی حبٍی پیت ثیش زیي ثَد ثِ عَریکِ ثیشی زیي ارتفیبع    ّوچٌیي هیبًگیي ارتفبع در هحیظ کشت. کو زیي ارتفبع هزثَط ثِ شبّد ثَد

غیذی ٍ  ً بیج اثزات ه قبثل هصیزف ػٌبصیز رییش ه   .  هشبّدُ شد  40ثِ  60در هحیظ کشت هالَط پیت هبس ٍ هبسِ شت ِ ثِ ًتجت 

 (ثیب ثبفیت شیٌی رسیی    )هحیظ کشت حبکی اس ایي ثَد کِ کو زیي ارتفبع در غیبة هصزف ػٌبصز غذایی  ٍ هحیظ کشت خبک سراػی 

سبً یو ز ثَد ٍ ّوچٌیي ثیش زیي ارتفبع هزثَط ثیِ تیویبر هصیزف سیَلفبت آّیي ٍ رٍی ٍ اسی فبدُ اس        18/13هشبّدُ شد کِ ثزاثز ثب 

در تیوبر هصزف سیَلفبت آّیي ٍ   (. 2جدٍل )سبً یو ز ثَد  5/21ثب   40ثِ  60ِ شت ِ ثِ ًتجت هحیظ کشت هالَط پیت هبس ٍ هبس

ّبی ها لک تفبٍتی در ارتفبع ثَتِ ایجبد ًکزد اهب در تیوبر شبّد، هصزف ّیز کیدام اس سیَلفبت آّیي ٍ سیَلفبت       رٍی، هحیظ کشت

ّیبی   ثیب هقبیتیِ هحییظ   ( 1991)ثَیل ٍ ّوکبراى .  ِ ایجبد ًوَدرٍی ثِ تٌْبیی، هحیظ کش ْبی ها لک تفبٍت هؼٌی دار در ارتفبع ثَت

ّبی ثلٌدتز ثب هبدُ خشیک   ّبی رسهبری در هحیظ کشت فبقد خبک هَجت تَلید ثَتِ کشت ٍاجد ٍ فبقد خبک ًشبى دادًد کبشت قلوِ

، ظزفیت (CEC)بدل کبتیًَی ّب در ظزفیت تج دلیل اخ الف رشد گیبّبى در هحیظ ّبی ها لک کبشت ثِ تفبٍت هحیظ. شَد ثیش ز هی

 .(2003ٍس زٍلت، )ًگْداری آة، هیشاى خلل ٍ فز  هَجَد ٍ غیزُ ًتجت دادُ شدُ است 
 تاثیز عناصز ريش مغذي و محیط کشت بز طول تجمعی ريشه در رسماري -1جدول
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a ،b ،c :ندارند 00/0تزک اختالف  معنی داري در سطح تیمارهاي داراي حزوف مش. 
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   Abstract  

     In order to study the effect of the growing media and Fe and Zn fertilizer  on the growth, 

characteristics of Rosemary in Bam region, an experiment was conducted under greenhouse 

condition at Bam, Iran  in 2010. The experiment design was factorial arranged in RCBD with four 

replications. Fertilizer factor(A) has four levels: control (without use microelements),  application 

of Fe sulfate, application of Zn sulfate and application of Fe sulfate+ Zn sulfate and growing media 

factor (B) has four levels: cultural soil (sandy roses texture), combination of washed grand and 

cultural soil in 40 to 60., combination of pittmass (40%) + perlite (20%) + cocopitt (40%) and 

combination of  pittmass +washed grand in 60 to 40.  Fertilizers was  used in 0.35 doses and with 

application of microelement fertilizers, net water was used in control. Microelements was used in 

four stages in all growing media (except control). The highest of root length obtained from Fe+zn 

solfate treatment that showed 78% more than control and the lowest of root length observed in 

combination of  cultural soil +washed grand in 60 to 40. 
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