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 َای مختلف عىاصر آَه ي ريی بر میسان اساوس گیاٌ داريیی رزماری در مىطقٍ بم اثر محیط کشت ي غلظت

 3ٍ هحوذعلی ٍکیلی 2، هحوذ یبٍرساد1ُیلذاسبدات عجذالْی

 اد اسالهی ٍاحذ جیزفتاعضبی ّیئت علوی داًطگبُ آس -2ٍ3داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ ثبغجبًی گزایص گیبّبى دارٍیی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ جیزفت 

 چکیذُ
آسهبیطیی   ّبی هختلف عٌبغز آّي ٍ رٍی ثز رضذ، عولکزد ٍ هیشاى اسبًس گیبُ دارٍییی رسهیبری در هٌغ یِ ثین     اثز هحیظ کطت ٍ غلظتثِ هٌظَر ارسیبثی 

جْیت ایجیبد   )ّبی کبهل تػبدفی  عزح ثلَکدر قبلت  4×  4غَرت فبکتَریل  ثِ آسهبیص ثِ غَرت. اًجبم ضذ 1389-90گلخبًِ ای در ضْزستبى ثن سبل سراعی 

، ضیبّذ  a1دارای چْبر سغح ضبهل ( A)عبهل کَد . غَرت گلذاًی ثِ اجزا درآهذ در چْبر تکزار ثِ( ّب در هحیظ گلخبًِ ضزایظ تػبدفی جْت قزار گزفتي گلذاى

، هػزف تؤأم کیَد آّیي ٍ رٍی ٍ عبهیل هحییظ     a4لفبت رٍی ٍ ، کَد رٍی اس هٌجع سa3َ، کَد آّي اس هٌجع سَلفبت آّي؛ a2؛ (ثذٍى هػزف کَد آّي ٍ رٍی)

، هخلَط پیت هیب   b3 ؛ 60ث40ِ، هخلَط هبسِ ضستِ ٍ خبک سراعی ثِ ًسجت b2؛ (ثب ثبفت رسی ضٌی)، خبک سراعی b1ًیش ضبهل چْبر سغح ضبهل ( B)کطت 

درغیذ   35/0اًیَا  کیَد ثیب غلظیت     . ثَد 40ثِ  60ِ ضستِ ثِ ًسجت ، هخلَط پیت هب  ٍ هبسb4ٍ ( درغذ 40)کَکَپیت ( + درغذ 20)پزالیت ( + درغذ 40)

درغیذ اسیبًس گییبُ رسهیبری اس هػیزف      ثیطیتزیي  ًتبیج ًطیبى داد کیِ   . هػزف ٍ ّوشهبى ثب کبرثزد کَدّبی ریشهغذی، آة خبلع در تیوبر ضبّذ هػزف ضذ

عیذم هػیزف آّیي ٍ    )ٍ کوتزیي ه ذار ایي غفبت اس تیوبر ضبّذ  40 ثِ 60رٍی در هحیظ کطت هخلَط پیت هب  ٍ هبسِ ضستِ ضذُ ثِ ًسجت +سَلفبت آّي 

  .ثِ دست آهذ( هخلَط ضي ٍ هبسِ)ٍ خبک سراعی ( رٍی
 اسبًس رزماری، محیط کشت، آَه، ريی، :کلمات کلیذی

 مقذمٍ

 ًظیز  اس اّوییت سییبدی   یزُت ایي . دارد هذیتزاًِ هٌغ ِ در سیبدی تٌَ  ثبضذ کِ هی گیبّی ّبی تیزُ ثشرگتزیي اس یکی ًعٌبییبى تیزُ

گییبّی  ( .Rosmarinus officinalis L)یب اکلیل کَّی رسهبری (. 1369سرگزی، )دارٍیی دارد  ٍ غذایی آرایطی، غٌبیع در کبرثزد

کبراى، پیٌتَرُ ٍ ّو)تعلق دارد ( Lamiaceae)ثب هٌطأ هٌبعق هذیتزاًِ کِ ثِ خبًَادُ ًعٌبعیبى  ای فزم ثَتِِ ث سجش ، ّویطِاست چٌذسبلِ

اس جولِ هی تَاى ثِ ٍاریتیِ گییبُ، هٌغ یِ کطیت، ضیزایظ      . عَاهل هتعذدی رٍی خَاظ فیشیکَضیویبیی اسبًس اثز هی گذارًذ. (2002

ّیبی اییي گییبُ دارای     ثیز  .  سراعی، تبریخ کبضت، ًحَُ استخزاج اسبًس ٍ ضزایظ ًگْذاری داًِ سیزُ سجش ٍ اسبًس آى اضیبرُ کیزد  

ثب ٍجَد استفبدُ ٍسیع اس ایي گیبُ دارٍیی، اهیب اعالعیبت اًیذکی در    . استّب، سبپًَیي ٍ آلکبلَئیذ رسهبریسیي فالًٍَئیذ اسبًس، تبًي،

هیگَئیل ٍ ّوکیبراى،   )هیگَئیل ٍ ّوکیبراى   . خػَظ ًحَُ کطت ٍ تح ی بت هزثَط ثِ تعییي ًیبسّبی سراعی آى هٌتطز ضیذُ اسیت  

َا  کَد رٍی عولکزد ٍ تزکیت ضیویبیی اسیبًس رسهیبری در پزتغیبل ًطیبى     ثب ثزرسی اثزات تبریخ ثزداضت، هحیظ کطت ٍ اً( 2007

ًظز اس ًَ  کَد هػیزفی   ّبی ضٌی غزف در خبک( درغذ 8/8-8/11)ی سیٌَئل   8ٍ  1ًسجت ثِ ( درغذ 4/4-5/8)دادًذ ه ذار کبهفَر 

اًکِ ثیِ هحییظ کطیت ییب کیَد هػیزفی        عولکزد ٍ تزکیت ضیویبیی اسبًس رسهبری ثیص اس. ّبی کطت ثَد ثیطتز اس سبیز اًَا  هحیظ

گزم در  هیلی 300ٍ  200، 100ثب هػزف سِ هیشاى ًیتزٍصى ( 2003ٍستزٍلت، )ٍستزٍلت . رٍس ٍاثستِ است هزثَط ثبضذ، ثِ دهب ٍ عَل

سهبیص دیگز ثب ٍی در آ. دست آهذ لیتز در رسهبری ًطبى داد کِ ثیطتزیي ه ذار ریطِ ٍ اًذام َّایی ثب هػزف کوتزیي ه ذار ًیتزٍصى ثِ

کَلیت، گشارش کزد ثب افشایص درغیذ   ّبی هختلف پیت، پَست درختبى، پزلیت ٍ ٍرهی ه بیسِ پٌج هحیظ کطت هختلف ضبهل تزکیت

سا در  ثب تَجِ ثِ افشایص حسبسیت گیبُ ًسجت ثِ عَاهل تٌص. ضَد ّبی َّایی ثَتِ افشٍدُ هی پیت در هحیظ کطت ثز هبدُ خطک اًذام

ثب کوجَد عٌبغز غذایی  ٍ افشایص خغز آلَدگی هحیظ سیست ثب هػزف ثیص اس حذ ایي هَاد ثبیستی ثب هغبلعیِ ًییبس    ّبی هَاجِ هحیظ

ثٌبثزایي ایي آسهبیص (. 2001ثزٍضبت ٍ هَر، )غذایی گیبّبى سعی ضَد ثب حذاقل هػزف عٌػز غذایی، ثیطتزیي هبدُ هؤثزُ تَلیذ ضَد 

ذی آّي ٍ رٍی ٍ هحیظ کطت ثز هیشاى اسبًس گیبُ دارٍیی رسهبری در هٌغ یِ ثین اًجیبم    ثب ّذف ثزرسی تبثیز هػزف عٌبغز ریش هغ

 .ضذ

 َا مًاد ي ريش
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دارای ( A)عبهل کَد . تکزار ثِ اجزا درآهذ 4ّبی کبهال تػبدفی در  ایي آسهبیص ثِ غَرت فبکتَریل در قبلت عزح ثلَک

، کَد رٍی اس هٌجع سَلفبت a3َد آّي اس هٌجع سَلفبت آّي؛ ، کa2؛ (ثذٍى هػزف کَد آّي ٍ رٍی)، ضبّذ a1چْبر سغح ضبهل 

ثب ثبفت رسی )، خبک سراعی b1ًیش ضبهل چْبر سغح ضبهل ( B)، هػزف تؤأم کَد آّي ٍ رٍی ٍ عبهل هحیظ کطت a4رٍی ٍ 

( + غذدر 20)پزالیت ( + درغذ 40)، هخلَط پیت هب  b3 ؛ 60ث40ِ، هخلَط هبسِ ضستِ ٍ خبک سراعی ثِ ًسجت b2؛ (ضٌی

درغذ هػزف ٍ  35/0اًَا  کَد ثب غلظت . ثَد 40ثِ  60، هخلَط پیت هب  ٍ هبسِ ضستِ ثِ ًسجت b4ٍ ( درغذ 40)کَکَپیت 

تیوبرّبی کَدی ضبهل پبضص سَلفبت آّي ٍ سَلفبت . ، آة خبلع در تیوبر ضبّذ هػزف ضذّوشهبى ثب کبرثزد کَدّبی ریشهغذی

ّبی دٍم، سَم،  ّفتِ)اس کبضت گلذاى آغبس ٍ ّز ّفتِ ایي عولیبت تکزار خَاّذ ضذ  درغذ اس دٍ ّفتِ پس 35/0رٍی ثب غلظت 

غَرت ثبثت درًظز گزفتِ خَاّذ  هیشاى هػزف آة آثیبری ثز اسب  ًیبس آثی گیبُ در عَل دٍرُ رضذ در ّز گلذاى ثِ(. چْبرم ٍ پٌجن

ّب ثِ دقت خبلی ضذُ ٍ پس اس  یبى ّفتِ چْبردّن  گلذاىدر پب(. ه ذار آة هسبٍی در ّز ثبر آثیبری در ّز گلذاى هػزف ضذ)ضذ 

ثزای اًذاسُ گیزی هیشاى اسبًس . ّبی َّایی جذا خَاٌّذ ضذ ّب ثِ آراهی ضستِ ضذُ ٍ اس اًذام ّب اس خبک گلذاى، ریطِ جذا کزدى ثَتِ

سی سی آة ه غز هخلَط ٍ عولیبت  100ستحػبل سزیعتز ٍ ثْتز اسبًس ثب ثز  تَسیي ضذُ ٍ ثِ هٌظَر ا 10ثز ، اس ّز کزت 

سبعت ثزای ّز خظ غَرت پذیزفت ٍ سپس هیشاى اسبًس  3استخزاج اسبًس ثب دستگبُ کلًَجز ٍ ثِ رٍش ت غیز ثب آة ثِ هذت 

ثزای ایي . یِ ٍ تحلیل ضذًذّبی حبغل اس آسهبیص ثِ رٍش تجشیِ ٍاریبًس ٍ ه بیسِ هیبًگیي، تجش دادُ .ثزحست درغذ ثیبى ضذ

درغذ  5ای داًکي در سغح احتوبل  ه بیسِ هیبًگیي تیوبرّب ثِ رٍش آسهَى چٌذ داهٌِ. استفبدُ ضذ MSTAT-Cهٌظَر اس ًزم افشار 

 .غَرت گزفت

 بحث ي وتایج

هزثَط ثِ تیوبر هػزف  هػزف عٌبغز ریش هغذی درغذ اسبًس گیبُ رسهبری را افشایص داد ثِ عَریکِ ثیطتزیي درغذ اسبًس       

عذم هػزف )درغذ ثَد ٍ کوتزیي درغذ اسبًس هزثَط ثِ تیوبر ضبّذ  25/3تَام سَلفبت آّي ٍ رٍی ثَد کِ در آى درغذ اسبًس 

ّوچٌیي هحیظ کطت گیبُ ًیش تبثیز هعٌی داری ثز هیشاى اسبًس (. 1ًوَدار )درغذ ثَد  56/1ّب ثَد کِ در آى درغذ اسبًس  ریشهغذی

هحیظ کطتْبی حبٍی پیت ثبعث افشایص هیشاى اسبًس در گیبُ رسهبری ضذًذ ٍ تفبٍت ایي تیوبرّب ثب  هحیظ . بری داضتگیبُ رسه

ًتبیج اثزات هت بثل حبکی اس ایي ثَد کِ ثیطتزیي (. 2ًوَدار )کطت خبک سراعی ٍ هخلَط خبک سراعی ٍ هبسِ ضستِ هعٌی دار ثَد 

 40ثِ  60سَلفبت رٍی در هحیظ کطت  هخلَط پیت هب  ٍ هبسِ ضستِ ثِ ًسجت +هیشاى اسبًس در تیوبر هػزف سَلفبت آّي

ًوَدار )ّب ٍ هحیظ کطت خبک سراعی هطبّذُ گزدیذ  عذم هػزف ریش هغذی) هطبّذُ ضذ ٍ کوتزیي درغذ اسبًس  در تیوبر ضبّذ 

. اسبًس گیبُ تزخَى اثز گذاضتِ استعی تح ی ی هطخع کزدُ است کِ سغَح هتفبٍتی اس ریشهغذیْب رٍی هیشاى ( 2002)گلیي (. 3

 .آًْب در ایي آسهبیص هطخع کزدًذ کِ عٌبغز ریشهغذی ثیطتز ثز رٍی کیفیت اسبًس تبثیز دارًذ

 
  تبثیز هػزف عٌبغز ریش هغذی ثز درغذ اسبًس -1ًوَدار
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 درغذ اسبًسثز  تبثیز هحیظ کطت  -2ًوَدار

 
 ّب ثز درغذ اسبًس ریشهغذیًوَدار اثز هت بثل هحیظ کطت ٍ هػزف  -3ًوَدار
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   Abstract  

     In order to study the effect of the growing media and Fe and Zn fertilizer  on Essential Oil 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). Results showed that the highest essential oil percentage, obtained 

from application of Fe sulfate + Zn sulfate and combination of pittmass+ washed grand in 60 to 40 

and the lowest of this traits, obtained from control and culture soil. 

Key words: Rosemary, Growing media, Fe, Zn, Essential oil. 
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