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   ).Rosmarinus officinalis L( شیمیایی و عملکرد رزماري - زیستثیر منابع کودي بر صفات أت
  هرز هاي در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف
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 21/12/96؛ تاریخ پذیرش:  06/09/96تاریخ دریافت: 

  1چکیده
 و عملکرد تواند می طبیعی هاي کود کاربرد است. گیاهان شیمیایی ترکیبات و رشد در مهمی عامل گیاه تغذیه سابقه و هدف:

 به خانواده نعناعیان .Rosmarinus officinalis Lبخشد. رزماري با نام علمی  ارتقاء را گیاهان دارویی هاي شاخص
)Lamiaceae (.شود. یکی از  ی میشناخت بومهاي محیطی و صدمات  کاربرد کودهاي شیمیایی باعث آلودگی تعلق دارد

باشد که از جمله این راهکارها  هاي زراعی می نظام راهکارهاي رفع این مشکالت استفاده از اصول کشاورزي پایدار در بوم
گرفتن  نظر با درکمپوست و کود دامی اشاره کرد. با توجه به مطالب ذکر شده و  ورمی مانند توان به استفاده از کودهاي آلی می

ترین مشکالتی است که  هاي کشاورزي که یکی از بزرگ  نظام هرز در بوم مدیریت علفاهمیت گیاه دارویی رزماري و همچنین 
رزماري در شرایط و عملکرد منابع کودي بر خصوصیات بیوشیمیایی  ثیرأتاین آزمایش با هدف  ،کشاورزان با آن مواجه هستند
  هرز مورد بررسی قرار گرفت. هاي رقابت و عدم رقابت با علف

  

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه  هاي هاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرت بهاین آزمایش  ها: مواد و روش
هاي آزمایش شامل رقابت گیاه زراعی  به اجرا درآمد. تیمار 1395تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در سال 

در  تن 20( عنوان عامل اصلی و منابع کودي شامل: کود دامیهرز) به هرز و وجین علف هرز (در دو سطح وجود علف هاي و علف
، کود شیمیایی تن در هکتار) 5( کمپوست + ورمی تن در هکتار) 10(، کود دامی تن در هکتار) 10( کمپوست ، ورمیهکتار)
NPKکود  ، نانوNPK عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. صفات مورد ارزیابی شامل:  و شاهد (عدم مصرف کود) به

اکسیدانی، عناصر غذایی  کل و کارتنوئید)، فنل کل، فالونوئید کل، فعالیت آنتی، کلروفیل a ،bهاي فتوسنتزي (کلروفیل  رنگدانه
)NPK(،  بود.هرز  هاي علف توده زیست و رزماريعملکرد  
  

 aترین میزان کلروفیل  اند. بیش داري بر تمامی صفات مورد ارزیابی داشتهثیر معنیأهاي آزمایش تنتایج نشان داد که تیمارها:  یافته
لیتر) و گرم در میلیمیکرو 08/10لیتر)، کلروفیل کل (گرم در میلی میکرو 66/2( bلیتر)، کلروفیل  گرم در میلی میکرو 42/7(

همچنین باالترین میزان این صفات در شرایط عدم تداخل کمپوست و  لیتر) در تیمار ورمیگرم در میلی میکرو 19/2کارتنوئید (
گرم در  میلی 43/46(گرم در گرم برگ خشک)، فالونوئید کل میلی 85/70مقدار فنل کل ( باالترین. هرز مالحظه گردید هاي علف

                                                
 fa_zaefarian@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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دامی بدون وجین و کود دامی بدون وجین، کود  ترتیب در تیمار ) بهدرصد 91اکسیدانی ( گرم برگ خشک) و فعالیت آنتی
 )درصد 90/1(و پتاسیم  )درصد 26/1(، فسفر )صددر 65/1(کمپوست بدون وجین حاصل گردید. حداکثر مقادیر نیتروژن  ورمی
باالترین وزن خشک  وجین بود. کمپوست با وجین و ورمی دامی باکود وجین  کمپوست با ترتیب مربوط به تیمار ورمی نیز به
  در تیمار کود شیمیایی مشاهده شد. برداريمرحله نمونههر سه هرز در  هاي علف

  

 کود مصرف به نسبت رزماري مثبت پاسخ نیز و کود شیمیایی به نسبت آلی کودهاي برتري بیانگر آزمایش نتایجگیري:  نتیجه
 ها آن بودن طبیعی و سالم اصلی شرط ها، آن هاي و فراورده دارویی گیاهان تولید در شیمیایی هاي نهاده مصرف باشد. عدم می

 ضمن کودها این کارگیري به که آید می نظر به آلی، کودهاي کاربرد به رزماري دارویی گیاه مثبت پاسخ به توجه بنابراین، با است،
کاهش  موجبهرز  هاي کاهش وزن خشک علف با محیطی، زیست سوء عواقب نداشتن نیز و کودهاي شیمیایی مصرف کاهش

 این پایدار و سالم تولید مناسبی براي همین دلیل روش، بهگردیدهکش  طور کاهش مصرف علف و همینهرز  هايخسارت علف
  باشد. می محصوالت گونه

  
   گیاهان دارویی، کودهاي آلیهرز،  هاي فتوسنتزي، علف رنگدانه هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

عنوان  حال حاضر تقاضا براي گیاهان دارویی به در
مصرف در صنایع بهداشتی و دارویی در  قابل تولیدات

رزماري با نام میان،  این  در ).34ست (احال افزایش 
و محلی اکلیل  .Rosmarinus officinalis Lعلمی 

اي، همیشه  ساله، داراي فرم بوتهکوهی، گیاهی چند
 )Lamiaceae( سبز و معطر از خانواده نعناعیان

ها و اسانس رزماري در صنایع باشد. از برگ می
شود. مواد بهداشتی استفاده می -داروسازي و آرایشی

تسریع ثره موجود در رزماري موجب تحریک و ؤم
رو در  رسانی شده از اینگردش خون و افزایش خون

عنوان محرك  درمان میگرن، سردرد و فشار خون و به
قارچ و  . اثرات ضدگیرد رشد مو مورد استفاده قرار می

 یید شده استأکش مالیم اسانس رزماري نیز ت انگل
هاي  چون اسید در اسانس این گیاه موادي هم). 19(

اسید ، 2کافئیکاسید ، 1رزمارینیکاسید فنلی از جمله 
، 5البیاتیکاسید ، 4نئوکلروژنیکاسید ، 3کلروژنیک

                                                
1- Rosmarinic acid 
2- Caffeic acid 
3- Chlorogenic acid 
4- Neochlorogenic acid 
5- Labiatic acid 

)، انواع 7و رزمانول 6هاي تلخ (کارنوزول ترپن دي
 9، لوتئولین8ها مانند دیوزمتینها و گلیکوزید فالونوئید

  ).40(و همچنین سالیسیالت وجود دارد 
هاي   هرز یکی از موانع اصلی در نظام هاي  علف

طور  هبا وجود کنترل شدید، ب که باشند زراعی می
متوسط ده درصد از کاهش تولیدات کشاورزي جهان 

توان به اثر رقابت  هاي کشاورزي می سامانهرا در اکثر 
رو،  با گیاهان زارعی نسبت داد. از این هرز هاي علف

توان رقابتی  افزایشاز جمله هرز  هاي  مدیریت علف
تر  عناصر کلیدي در بیش گیاه زراعی، یکی از

باشد که در کشاورزي پایدار از  هاي زراعی می  سامانه
نباتات، مدیریت  آن بهره جسته و از طریق اصالح

 حاصلخیزي خاك و تغییر آرایش فضایی کانوپی گیاه
این،  بر عالوه ).14(د باشزراعی قابل حصول می

میزان  ، باهرزهايعلف قدرت رقابتی گیاه زراعی و
هرز و شرایط  هاي خصوصیات علف دسترسی به منابع،

، این یطی پژوهش ).33محیطی نیز همبستگی دارد (
د ترین عملکرد دانه کنج آمد که بیش دست بهنتیجه 

                                                
6- Carnosol 
7- Rosmanol 
8- Diosmetin 
9- Lutein 
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)Sesamum indicum L. ( گرم کیلو 100با کاربرد
 هرز هاي نیتروژن در هکتار و شرایط بدون رقابت با علف

تیمار عدم مصرف کود و شرایط ترین عملکرد از  و کم
با بررسی  .)27( آمد دست بههرز هايرقابت با علف

هرز بر عملکرد و اجزاء هايثیر زمان وجین علفأت
 پژوهشگران )،.Sesamum indicum L( عملکرد کنجد

هرز در اول دریافتند که با افزایش دوره تداخل علف
فصل و یا در آخر فصل، عملکرد و اجزاء عملکرد 

داري کاهش و با افزایش طول دوره طور معنیکنجد به
 .)63( وجین عملکرد دانه افزایش یافت

 مصرف صحیح عناصر غذایی سبب افزایش عملکرد
و امروزه از  )16کمی و کیفی گیاهان دارویی شده (

یابی به حداکثر تولید  عنوان ابزاري براي دست ها بهکود
پژوهشی گزارش شد در . شوددر واحد سطح استفاده می

بستر کشت گیاه دارویی  کمپوست درکه افزودن ورمی
 و رازیانه ).Matricaria chamomilla L( بابونه

)Foeniculum vulgare Miller.(  باعث افزایش
هاي رشد  خصجذب عناصر غذایی و فتوسنتز و شا

 پژوهشگراندر پژوهشی دیگر ). 4در این گیاهان شد (
کمپوست به خاك  دریافتند که با افزایش میزان ورمی

ویژه  نه تنها فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به
نیتروژن و فسفر افزایش یافت بلکه با بهبود شرایط 

هاي حیاتی خاك، ضمن ایجاد یک  فیزیکی و فرایند
براي رشد ریشه، تولید ماده خشک،  بستر مناسب

عملکرد گل و درصد اسانس در گیاه بابونه افزایش 
 استفاده بیش از حد کودهاي شیمیایی، .)55( یافت
 یشناخت بوم و صدمات محیطی هاي آلودگیبر ایجاد  عالوه

ن زراعی شده که این موجب افت عملکرد گیاها ،)25(
هاي  فعالیتشدن خاك، کاهش  اسیدي رخداد نتیجه

  فیزیکی خاك و همچنین  ی و خصوصیاتزیست
 NPK در کودهاي شیمیایی عدم وجود ریزمغذي

، براي کاهش این مخاطرات باید بنابراین). 2باشد ( می

تأمین  بر استفاده کرد که عالوه هایی از منابع و نهاده
هاي کشاورزي  هاي فعلی گیاه به پایداري سیستمنیاز

  ).37شود ( مدت نیز منجر در دراز
توجه به گرایش جهانی براي تولید و بازتولید  با

هاي کشاورزي پایدار و  سامانهگیاهان دارویی در 
دلیل خسارات  بههرز  هاي علف مدیریت لزومو  نهاده کم

 افزایش راستاي در گیاهی تغذیهو همچنین  ها ناشی از آن
 با پژوهش این زیست، محیط حفظ و تولید پایداري و

 منابع کودي مختلف در شرایط رقابتثیر أبررسی ت هدف
عملکرد و صفات  هرز، بر هاي با علف و عدم رقابت

  شیمیایی گیاه رزماري انجام گردید.  - زیست
  

  ها مواد و روش
منابع کودي مختلف بر ثیر أتمنظور بررسی  به

 هاي با علفو عدم رقابت رزماري در شرایط رقابت 
شده در قالب  هاي خردصورت کرت آزمایشی بههرز، 

طرح بلوك کامل تصادفی اجرا گردید. عامل اصلی، 
هرز (در دو سطح هايرقابت گیاه زراعی و علف

هرز) و عامل فرعی منابع وجود و عدم وجود علف
تن در هکتار)،  20کودي شامل: کود دامی گوسفندي (

تن در هکتار)، کود دامی  10کمپوست ( ورمی
تن  5کمپوست ( ر) + ورمیتن در هکتا 10گوسفندي (

کیلوگرم  100میزان  در هکتار)، کود شیمیایی (اوره به
کیلوگرم  100میزان در هکتار + سوپرفسفات تریپل به

کیلوگرم در  60میزان در هکتار + سولفات پتاسیم به
 میزان به (نانوکالت پتاسیم NPKکود هکتار)، نانو

 200000 نیتروژنگرم بر کیلوگرم، میلی 200000
گرم بر میلی 200000گرم بر کیلوگرم و فسفات  میلی

لیتر آب و شاهد  20سی در  سی 50 معادلکیلوگرم) 
ر سه تکرار باشد که د ) میشیمیایی (عدم مصرف کود

تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  در مزرعه
دقیقه  42´و  36°با عرض جغرافیایی طبیعی ساري 

دقیقه  13´درجه و  53°یی شمالی و طول جغرافیا
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  در متر،  14و میانگین ارتفاع از سطح دریا شرقی 
هاي آزمایشی  به اجرا درآمد. کرت 1395سال 

با پنج خط کاشت که فاصله بین  2×3صورت  به
 60متر و فاصله روي ردیف  سانتی 40ها  یفدر

  .سازي شد باشد، آماده متر می سانتی
غذایی از خاك و منظور بررسی وضعیت عناصر  به

گیري شد، که نتایج کودهاي آلی مورد استفاده نمونه
قابل مشاهده  2و  1 هاي حاصل از تجزیه در جدول

 به کشت از قبل ماه 1 آلی کود تیمارهاياست. 
 با متري سانتی 15 عمق تا و اعمال نظر مورد هاي کرت
تحقیقاتی  ها از خزانهنشاء .شدند مخلوط خاك

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري تهیه 

عملیات کاشت ماه  اردیبهشت 15در تاریخ  شد و
  طی دو  NPKپاشی نانو کود  انجام شد. محلول

مرحله صورت گرفت. مرحله اول سه هفته بعد از 
کاشت گیاه و مرحله دوم یک هفته قبل از شروع 

هرز غالب شناسایی شده هايعلف گلدهی بوده است.
 ،).Abutilon theophrasti Medic( در مزرعه گاوپنبه

 و مرغ ).Sorghum halepense L( قیاق
)Cynodon dactylon L. ،( بودند. عملیات وجین

صورت دستی  هاي مورد نظر بههرز در کرت هاي علف
هرز انجام  و هر هفته به محض رویت شدن علف

در هفته انجام گرفته که  عملیات آبیاري دوبار گردید.
  ها به یک بار در هفته تقلیل یافت.  پس از استقرار بوته

 
   مورد استفاده در آزمایش.آلی کودهاي و  مزرعه خاكبرخی از خصوصیات شیمیایی  -1جدول 

Table 1. Some of the chemical properties of field soil and organic fertilizers used in experiment. 

  نمونه
Sample 

  منس بر متر)یز هدایت الکتریکی (دسی
EC (ds.m-1)  

  اسیدیته
pH  

 )درصدنیتروژن (

(%)N  
  )درصدفسفر (

(%)P  
  )درصدپتاسیم (
(%)K  

  بافت
Texture  

 خاك
Soil  

 سیلتی - رسی  0.018  0.0011  0.13  7.5  0.985
Clay-silty 

  کود گوسفندي
Sheep manure 

12.5  7.62  1.4  0.56 1.52  - 

 کمپوست ورمی
Vermicompost  

2.1  7.1  2.64  1.2  4.71  - 

  
 a ،bهاي فتوسنتزي کلروفیل رنگدانهگیري  اندازه

پورا و با روش و  در زمان شروع گلدهی و کارتنویید
، 2/665هاي  طول موجترتیب در  به ،)2002همکاران (

فتومتر  وسیله دستگاه اسپکتو بهو متر  نانو 470و  4/652
. میزان نیتروژن گیاهی با روش )47( انجام گرفت

تیتراسیون بعد از تقطیر و به کمک دستگاه کجلدال 
فتومتر و  )، غلظت پتاسیم با استفاده از دستگاه فلیم62(

فسفر موجود در  ،)18اي ( به روش نشر شعله
سنجی و با استفاده از ی به روش رنگهاي گیاه عصاره

این صفات در  همگیو ) 15دستگاه اسپکتوفتومتر (
گیري شدند.  اندازهبرداري و مرحله گلدهی نمونه

سیوکالتیو  -فولینروش مقدار فنل کل با استفاده از 
 براي تعیین مقدار فالونوئید ازمحاسبه و ) 46(

همچنین ). 17سنجی استفاده گردید ( رنگ هاي روش
ها با استفاده از روش اکسیدانی عصاره فعالیت آنتی

 -1-فنیلدي 2-2گیري کاهش ظرفیت رادیکالی  اندازه
) مورد ارزیابی قرار گرفت DPPHپیکریل هیدرازیل (

)11 .(  
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منظور بررسی میزان تغییرات ماده خشک  به
برداري (در زمان آغاز نمونه هرز، سه مرحله هاي علف

و در نهایت قبل از  شداواسط دوره ردوره رشد، 
 منظور از گلدهی گیاه رزماري) انجام شد. بدین

صورت  متر در هر کرت به سانتی 50×50کوادرات 
هرز در هر هاي هاي علفتصادفی استفاده شد و بوته

هاي مربوط به هر  و سپس نمونه برداشتکوادرات، 
 72مدت هایی قرار داده شده و به  کرت در داخل پاکت
گراد در آون  درجه سانتی 70ساعت در دماي 

تجزیه نگهداري و خشک شد و سپس توزین گردید. 
 SASافزار آماري ها با استفاده از نرمو تحلیل داده

 Excel افزارانجام شده و براي رسم نمودارها از نرم
ها نیز از طریق آزمون استفاده گردید. مقایسه میانگین

LSD درصد انجام گرفت.  5 احتمال در سطح  

 
  نتایج و بحث

نتایج : ، کلروفیل کل و کارتنوئیدbو  aکلروفیل 
تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تیمار کودي 

 هاي علفحضور و عدم حضور مختلف و همچنین 
، کلروفیل کل و همچنین a ،bهرز بر میزان کلروفیل 

دار بوده است ولی برهمکنش کارتنوئید معنی
داري را نشان ندادند ثیر معنیأتیمارهاي آزمایش ت

). بر اساس نتایج مقایسه میانگین بین 2(جدول 
تیمارهاي کودي مختلف از لحاظ آماري، تفاوت 

مشاهده نگردید؛ با این  aچندانی در میزان کلروفیل 
ترتیب  به aترین میزان کلروفیل  ترین و کم حال بیش

گرم در  میکرو 42/7(کمپوست مربوط به تیمار ورمی
لیتر) بود گرم در میلیمیکرو 58/3لیتر) و شاهد ( میلی

). همچنین در شرایط عدم رقابت با 4(جدول 
گرم  میکرو a )57/7هرز نیز میزان کلروفیل  هاي علف

گرم  میکرو 74/4لیتر) نسبت به شرایط رقابت ( در میلی
). باالترین و 3تر بود (جدول  لیتر) بیش در میلی

ترتیب مربوط به  نیز به bترین میزان کلروفیل  یینپا
لیتر) و گرم در میلیمیکرو 66/2کمپوست (تیمار ورمی

لیتر) بود که از لحاظ گرم در میلیمیکرو 14/1شاهد (
کود و کمپوست، نانوآماري بین تیمارهاي ورمی

). 3شیمیایی تفاوت چندانی مشاهده نگردید (جدول 
 b )53/2میزان کلروفیل هرز  هايعدم حضور علف

لیتر) باالتري را نشان داد در گرم در میلی میکرو
 b 38/1صورتی که در شرایط رقابتی میزان کلروفیل 

). از نظر میزان 4لیتر بود (جدول گرم در میلی میکرو
گرم  میکرو 08/10کمپوست (کلروفیل کل تیمار ورمی

 73/4ترین و تیمار شاهد ( لیتر) بیشدر میلی
ترین میزان را دارا بودند.  لیتر) کمگرم در میلی میکرو

جز تیمار شاهد  کودي بههاي تیمارتمامی البته بین 
تفاوت چندانی از لحاظ آماري مشاهده نگردید 

هرز نیز  هاي). در شرایط عدم رقابت با علف3(جدول 
لیتر)  گرم در میلیمیکرو 97/9میزان کلروفیل کل (

گرم در  میکرو 25/6یط رقابتی (تري نسبت به شرا بیش
). حداکثر و حداقل 3لیتر) حاصل شد (جدول  میلی

ترتیب مربوط به  میزان کارتنوئید نیز در تیمار کودي به
لیتر) و گرم در میلیمیکرو 19/2کمپوست (تیمار ورمی

لیتر) بود. البته بین گرم در میلیمیکرو 19/1شاهد (
یمیایی از لحاظ کود و ش دامی، نانوکود تیمارهاي 

). در 3آماري تفاوت چندانی مشاهده نگردید (جدول 
ترتیب در تیمار  شرایط رقابتی نیز میزان کارتنوئید به

گرم  میکرو 96/1میزان هرز به هايعدم رقابت با علف
 29/1مقدار هرز بههايلیتر و رقابت با علف در میلی

  ).3لیتر دیده شد (جدول گرم در میلی میکرو
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  .هرز هاي رزماري در رقابت با علف هاي فتوسنتزي رنگدانهبر  مختلف منابع کودي اثر واریانس تجزیه -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of different fertilizer sources effects on photosynthetic pigments of rosemary in 
competition with weeds. 

  منابع تغییرات
S.O.V 

 درجه آزادي
Df  

  aکلروفیل 
Chlorophyll a  

 b کلروفیل
Chlorophyll b  

 کلروفیل کل
Total Chlorophyll  

 کارتنوئید
Carotenoid  

 بلوك
Block  

2  4.26  0.63  12.36  0.70  

 )A( هرز هاي علف
Weeds  

1  72.06**  11.85**  124.35**  4.11**  

  )a( خطاي
Error (a) 

2  0.71  0.15  2.35  0.06  

 )B( منابع کودي
Fertilizer sources (B)  

5  10.46**  1.44**  19.26**  0.74**  

A×B 5  2.73 ns  0.70 ns  3.08 ns  0.09 ns  

  خطا آزمایش
Error 

20  1.41  0.33  3.19  0.05  

  (درصد) ضریب تغییرات
C.V. (%)  19.3 29.51 29.005 15.54 

ns  باشد می درصد یک احتمال سطح در دار معنی و داري غیرمعنی دهنده نشان ترتیب به **و.  
ns and ** are non-significant and significant at 1% probability levels, respectively. 

  
 اصلی عناصر از فراهم بودن نیتروژن که یکی

 باشد، از می کلروفیل تتراپیرول حلقه دهنده تشکیل
 دیگر سوي از و آمونیوم میزان افزایش سبب سو یک

 سنتتاز گلوتامین و سنتتاز گلوتامات هاي آنزیم افزایش
در تیمارهایی  بنابراینشده،  کلروفیل تولید در دخیل

اند،   تري داشته دسترس بیش که پتانسیل نیتروژن قابل
اضافه کردن ). 29یابد (کلروفیل برگ افزایش می

خاك باعث جذب نیتروژن توسط  هکمپوست ب ورمی
ها  تر برگ رویشی و تولید بیش دها، افزایش رشریشه

ود سبب افزایش سطح ه خ) که به نوب36( ودش می
جذب نوري، سطح فتوسنتزي، ساخته شدن مواد 

و  a، bل ها و افزایش کلروفیهیدروکربنی در برگ
ی که روي های پژوهشکه با  گرددل میکلروفیل ک

راستا  انجام شده هم ).Capsicum annum L( فلفل
) بیان کردند که 2000آتیه و همکاران ( .)43( است
هاي آمونیومی توسط موادي که داراي بار منفی   یون

شوند و یا طی طور وسیعی جذب میهستند به
شوند. جذب نیتریفیکاسیون به نیترات تبدیل می

ترکیبات نیتراته از یک طرف و افزایش میزان عناصري 
منگنز و آهن در گیاهان تحت تیمار  مانند

کمپوست از طرف دیگر، خود دلیل افزایش  ورمی
  . )7( باشدمیزان کلروفیل برگ در گیاه می

 بر کمپوستورمی تأثیر مشابه، هاي پژوهش
بهار همیشه  گیاه در مقدار کاروتنوئید افزایش

)Calendula officinalis L.(  فلفلی  نعناعو
)Mentha piperita L. ( کند می تأییدرا )3و  55(. 

 دلیل به است ممکن کاروتنوئید مقدار در افزایش البته
 در موجود آلی عناصر سایر و نیتروژن تأثیر افزایش
لروفیل در گیاه به قابلیت کمیزان  .باشد کمپوست ورمی

جذب نیتروژن  خاك و تواناییدسترسی نیتروژن 
 تر بیش اي که فراهمی گونه بهتوسط گیاه وابسته است؛ 

 این جذب افزایش سبب ریشه محیط در نیتروژن
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 افزایش امر این که در نهایت شده گیاه توسط عنصر
 رسد می نظر به طور این )،58دارد ( به همراه را کلروفیل

 همانند غذایی عناصر رقابت براي با هرزهاي علف که
 کافی مقدار به دسترسی رزماري کاهش سبب نیتروژن

 نیتروژن نقش که جایی آن از و )5(جدول  شده نیتروژن
با  رقابت دارد، ها کلروفیل ساختمان در اساسی

شده  ها برگ کلروفیل میزان کاهش سبب هرز هاي علف
  .)45و  30(است 

 
 هاي هرز. رزماري در رقابت با علفهاي فتوسنتزي  رنگدانهبر مقایسه میانگین اثر منابع کودي مختلف  -3جدول 

Table 3. Mean comparison of different fertilizer sources effects on photosynthetic pigments of rosemary in 
competition with weeds. 

 تیمار
Treatment  

(میکروگرم  aکلروفیل 
  لیتر) در میلی

Chlorophyll a 
(μg ml-1) 

(میکروگرم   bکلروفیل
 لیتر) در میلی

Chlorophyll b 
(μg ml-1) 

(میکروگرم کلروفیل کل 
 لیتر) در میلی

Total Chlorophyll 
(μg ml-1) 

کارتنوئید (میکروگرم 
 لیتر) در میلی

Carotenoid 
(μg ml-1) 

  منابع کودي
Fertilizer 
sources 

 NPK شیمیاییکود 
Chemical NPK fertilizer 6.51a  2.03ab  8.54 a  1.44cd  

 گوسفنديکود 
Sheep fertilizer 

6.54a  1.89b  8.44 a  1.81b  

  کمپوست ورمی
Vermicompost 

7.42a  2.66a  10.08 a  2.19a  

  کمپوست ورمی×  گوسفنديکود 
Sheep fertilizer × Vermicompost 

6.25a  1.86b  8.12 a  1.43cd  

  کود نانو
Nano fertilizer 

6.64a  2.13ab  8.78 a  1.70bc  

 شاهد
Control  3.58b  1.14c  4.73 b  1.19d  

  هرز هاي علف
Weeds 

 وجین با
Weed free  

7.57a 2.53a 9.97 a 1.96a 

 بدون وجین
Weedy  4.74b 1.38b 6.25 b 1.29b 

  .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

  
 بیانگر)، 4نتایج تجزیه واریانس (جدول : فنل کل

دار شدن اثر ساده و متقابل منابع کودي و  معنی
هرز بر میزان فنل کل رزماري داشت.  هاي علف

ترتیب در  میزان فنل به ترین ترین و کم بیشکه  طوري هب
گرم در گرم  میلی 85/70تیمار کود دامی بدون وجین (

گرم در  میلی 40/35وجین ( برگ خشک) و شاهد با
). البته بین 5دست آمد (جدول  هگرم برگ خشک) ب

کمپوست  هاي کود دامی بدون وجین و ورمیتیمار
هاي شاهد بدون وجین بدون وجین و همچنین تیمار

وجین تفاوتی از لحاظ آماري مشاهده  و شاهد با
 افزایش با فنلی ترکیبات افزایش). 5نگردید (جدول 
   اي ارتباط هاي تغذیه روش در فراهمی نیتروژن

نتایج بررسی اثر کودهاي آلی بر مقدار  .دارد مستقیم
اکسیدانی برخی  ترکیبات فنولی کل و خاصیت آنتی

گیاهان دارویی بیانگر آن است که فراهمی مطلوب 
عناصر غذایی براي گیاه با فراهم کردن مواد آلی در 

). 35گذار است ( خاك در بهبود این صفات اثر
  دیگري نیز شرایط رشد و پرورش گیاه  پژوهشگران
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  هاي ثانویه گیاهی دخیل  متابولیت تولیدرا در 
ی دیگر افزایش در میزان پژوهش). در 59دانند ( می

نیتروژن و فسفر سبب افزایش ترکیبات فنولی در گیاه 
Athrixia phylicoides L. ) آزمایشی  در). 38شد
ارقام ) روي برخی 2016که توسط فتحی و همکاران (

انجام گرفت، گزارش  ).Cicer arietinum L( نخود
هرز کمبود آب و مواد تداخل علف شد که در شرایط

شود اما  افزایش مقدار ترکیبات فنلی می غذایی باعث
). 23عدم تداخل پاسخ ارقام متفاوت بود ( در شرایط

) و 2001پترسون و همکاران ( این آزمایش با نتایج
  مطابقت دارد. )2005(یارد و همکاران  وین

ها،  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده: فالونوئید کل
نشان داد که اثر ساده و برهمکنش منابع کودي 

دار  هرز بر میزان فالونوئید معنی هاي مختلف و علف
). تیمار کود دامی بدون وجین 4گردید (جدول 

ترین  بیشگرم در گرم برگ خشک) میلی 43/46(
  میزان فالونوئید را دارا بود؛ در حالی تیمار شاهد 

گرم در گرم برگ خشک) میلی 01/20وجین ( با
). 5ترین میزان فالونوئید را نشان داد (جدول  کم

هاي باالي فنل در  بیان کردند که غلظت پژوهشگران
موادي که  تولیدآلی در  هايگلچه، به نقش کود

و در نتیجه تولید  تالقاءکننده مسیر شیکمیک استا
شود  ها و فنولیک است، مربوط می تر فالونوئید بیش

 ).44 و 53(

 Zingiber( زنجبیل گیاه روي که پژوهشی

officinale Rosc.امر این بیانگر گرفت، ) صورت 
در  و خاك شرایط بهبود خصوصیات که تحت بود

 در فنل و فالونوئید محتواي فتوسنتز، افزایش نتیجه
 افزایش به منجر امر این که یافت افزایش گیاه این

)، که با نتایج 24گشت ( گیاه اکسیدانی آنتی فعالیت
آپادیهایا ) و سایکا و 2016آشناور و همکاران (

). افزایش میزان 56و  1راستا بود ( ) هم2011(
دلیل فعال شدن  تواند بهفالونوئید در شرایط رقابتی می

دفاعی در برابر تنش ایجاد شده باشد.  راهبرد
 ترین مهم از و فنولیک پلی ترکیبات ها فالونوئید
 تنش ایجاد با باشند.می گیاهان ثانویه ترکیبات

 اکسیدان و مسیر آنتی ژنی گیاه، بیان در اکسیداتیو
ها  فالونوئید بیوسنتز مسیر ویژه به پروپانوئید فنیل

  ).61( یابد می افزایش
 بر اساس نتایج تجزیه واریانس: اکسیدانی آنتیفعالیت 

منابع کودي و  برهمکنش)، اثر ساده و 4(جدول 
اکسیدانی رزماري هرز بر درصد فعالیت آنتی هاي علف
کمپوست بدون وجین دار گردید. تیمار ورمی معنی

اکسیدانی را دارا ترین فعالیت آنتی ) بیشدرصد 91(
وجین  تیمار شاهد باترین درصد مربوط به  بود و کم

). نتایج پژوهش 5) بوده است (جدول درصد 43(
و  ).Asparagus racemosus Willd( هروي مارچوب

Andrographis paniculata L.  گیاه دارویی بومی
بر  کمپوست دار ورمی ثیر معنیأآسیاي شرقی، بیانگر ت

  ).59و  56( اکسیدانی این گیاهان است فعالیت آنتی
با استفاده از مدیریت مواد غذایی در بستر کشت و 

هاي  توان میزان سنتز متابولیت تغییر شرایط محیطی می
اکسیدانی را باال برد. در حقیقت  ثانویه و ظرفیت آنتی

 هاي توان میزان متابولیت رشدي می شکلکاري  با دست
در ). 64و  41ثانویه و عملکرد را افزایش داد (

 ).Satureja hortensis L( پژوهشی روي گیاه مرزه
اکسیدانی در  مشخص شد که میزان فعالیت آنتی
داري را نشان  سطوح مختلف کود کامل اختالف معنی

هاي کودي  نداد ولی این مشخصه در همه تیمار
مثبتی افزایش یافت. همچنین مشخص شد که ارتباط 

اکسیدانی در این گیاه بین میزان فنل کل و فعالیت آنتی
اکسیدانی  . میزان ظرفیت آنتی)31و  6( وجود دارد
(فعالیت  ).Capsicum annuum L( میوه فلفل

اکسیدانی، فنل کل، فالونوئید کل و بتاکاروتن) نیز  آنتی
نظر  هاي کمپوست افزایش یافت. بهتأثیر تیمار تحت

اکسیدانی گیاه با افزایش میزان ظرفیت آنتیرسد که  می
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هاي  فنل کل و فالونوئیدها در جریان استفاده از کود
  .)5( یابد آلی افزایش می

بر اساس نتایج حاصل شده از پژوهش، در شرایط 
اکسیدانی  هرز میزان فعالیت آنتیهايرقابت با علف

تواند به پیروي میزان این میرزماري افزایش یافت. 
 داکسیدانی از چارچوب تعادل تفاوت رش ظرفیت آنتی

)Growth-Differentiation Balance( معنی باشد؛ بدین 
که یک رابطه جایگزینی بین رشد گیاه و تولید 

هاي ثانویه وجود دارد و در شرایط نامساعد  متابولیت
هاي  محیطی میزان رشد کاهش ولی میزان متابولیت

که شرایط محیطی  ). زمانی28یابند ( ثانویه افزایش می
نامناسب و دسترسی به عناصر ضروري همانند 

یابد و  نیتروژن محدود باشد؛ رشد گیاه کاهش می
  یابد. هاي ثانویه افزایش می بنابراین، تولید متابولیت

توجه به نتایج تجزیه   با: ، فسفر و پتاسیمنیتروژن
منابع کودي مختلف،  واریانس مشخص گردید که

 ومنابع کودي برهمکنش بین  هرز و هاي علف
عناصر  غلظتداري بر  ثیر معنیأهرز داراي ت هاي علف

داشت رزماري در گیاه  ، فسفر و پتاسیمنیتروژنغذایی 
). بر اساس نتایج، حداکثر و حداقل میزان 4(جدول 

هاي  ترتیب مربوط به تیمار شده به نیتروژن جذب
بدون  ) و شاهددرصد 65/1وجین ( کمپوست با ورمی

  ) گزارش شده است. البته بین درصد 01/1وجین (
وجین  کود با وجین و نانو کمپوست با دو تیمار ورمی

داري از لحاظ آماري مشاهده نگردید  تفاوت معنی
  افزایش غلظت نیتروژن در گیاه را ). 5(جدول 

دلیل وجود مقادیر زیادي عناصر غذایی در  توان به می
 اي که روي بابونه مطالعه . درکمپوست نسبت داد ورمی

)Matricaria chamomilla L. صورت گرفت (
همراه  کمپوست به تن ورمی 10گزارش شد که استفاده از 

ترین  هاي ریزوسفري افزاینده رشد گیاه، بیش باکتري
  ). 55همراه داشت ( غلظت نیتروژن در گیاه را به

  
  .هاي هرز مصرف رزماري در رقابت با علف شیمیایی و عناصر پر -زیستبر صفات  مختلف منابع کودي اثر واریانس تجزیه -4جدول 

Table 4. Analysis of variance of different fertilizer sources effects biochemical traits and macro nutrient 
elements of rosemary in competition with weeds. 

  منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 
 آزادي

Df 

 فنل کل
Total 

phenol  

فالونوئید 
 کل

Total 
Flavonoid  

فعالیت 
 اکسیدانی آنتی

Antioxidant 
activity  

  نیتروژن
N  

 فسفر
P  

 پتاسیم
K  

  وزن تر
  اندام هوایی

Shoot fresh 
weight 

  وزن خشک
 اندام هوایی
Shoot dry 

weight 

  كبلو
Block  

2  1.51  2.29  11.02  0.0004  0.00006  0.015  1322.983  1503.8744  

 )A( هرز هاي علف
Weeds (A)  

1  930.25**  359.41**  441**  0.73**  0.291**  2.30**  3717692.794**  447103.9668**  

  )a( يخطا
Error (a) 

2  2.90  1.05  1.58  5.79 0.000008 0.02  838.082ns 1576.0717ns  

 )B( منابع کودي
Fertilizer sources 

(B)  
5  623.44**  246.50**  1351.04**  55.89**  0.218**  0.075**  220861.172** 26193.4192**  

A×B 5 28.42*  20.69**  14.86**  3.47*  0.029**  0.024**  67978.034* 5887.8087*  

  خطا آزمایش
Error 

  7.45  0.77  2.57  0.001  0.003  0.0042  18747.018 1666.2469  

  (درصد)ضریب تغییرات 
C.V. (%) 

  4.88 2.43 2.13 2.8 17.99 3.78 27.61 21.97 

ns، *  باشد می درصد یک و درصد پنج احتمال سطح در دار معنی و داري غیرمعنی دهنده نشان ترتیب به **و . 
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.  
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وجین  هاي آزمایشی، تیمار کود دامی بادر بین تیمار
میزان فسفر را دارا بود که با  ترین بیش) درصد 27/1(

) از لحاظ درصد 26/1وجین ( کمپوست با تیمار ورمی
). همچنین 5آماري در یک گروه قرار گرفتند (جدول 

میزان فسفر مربوط به تیمار شاهد بدون وجین  ترین کم
 ) بود که از لحاظ آماري با تیمار شاهد بادرصد 60/0(

   ).5) تفاوت چندانی نداشت (جدول درصد 67/0وجین (
 افزایش جمعیت باعث آلی کودهاي مصرف

 که سبب شدهمحیط ریشه  در ویژه به خاك میکروبی
 مانندفسفر  مختلف هاي ترکیب شدن حل افزایش
 مواد شدن معدنی و کلسیم و آلومینیم آهن، هاي فسفات

 افزایش را فسفر جمله از عناصر فراهمی و شده آلی
 ).42(د ده می

حرکت فسفر در خاك به شرایط زنده و غیرزنده 
شدن  هایی که در معدنیخاك وابسته است و آنزیم

خاکزي،  ریزجاندارانفسفر نقش دارند ممکن است از 
. از )54( آید دست بههاي آلی ریشه گیاهان و کود

رو افزایش جذب فسفر توسط گیاه در این آزمایش  این
دلیل کاهش تثبیت فسفر در خاك توان به را نیز می

کمپوست و کود دامی) و  دلیل وجود مواد آلی (ورمی به
هاي  افزایش میزان فسفر در گیاه دانست. در پژوهش

کمپوست بر افزایش جذب فسفر  ورمیثیر أمختلفی ت
مشاهده شده است. براي نمونه افزایش میزان فسفر 

) را .Pimpinella anisum Lموجود در دانه انیسون (
  ). 32گزارش کردند (

 کمپوست با ترین میزان پتاسیم در تیمار ورمی بیش
 ) مشاهده شد که با تیمار دامی بادرصد 90/1وجین (
) تفاوت چندانی را از لحاظ آماري درصد 87/1وجین (

ترین میزان پتاسیم  ). همچنین کم5نشان نداد (جدول 
) بود که درصد 06/1متعلق به تیمار شاهد بدون وجین (

) و درصد 16/1هاي شیمیایی بدون وجین ( با تیمار

) از لحاظ آماري در درصد 19/1کود بدون وجین ( نانو
  ).5گیرند (جدول  یک گروه قرار می

تر بودن غلظت  توان به بیش می زایش پتاسیم رااف
مورد استفاده نسبت به خاك،  پتاسیم در کود آلی

خاك  اسیدیته افزایش فراهمی پتاسیم در خاك، کاهش
شدن  دار، معدنی هاي پتاسیم پذیري کانی و افزایش حل

ج سازي پتاسیم نسبت داد که با نتای مواد آلی و آزاد
 در یک راستا است )2013نژاد و همکاران ( احمدي

 گزارش رازیانه دارویی روي گیاه آزمایشی طی در. )8(
 باعث گیاه این در کشت کمپوست ورمی کاربرد که شد

 گیاه در این مصرف کم غذایی عناصر جذب افزایش
روي  دیگري پژوهش طی در مچنینه ).20( شود می
 ،).Trifolium pratense L( قرمز شبدر دارویی گیاه

 کرم کارگیري فضوالت به که بیان نمودند پژوهشگران
وضعیت  بهبود باعث گیاه این پرورش در خاکی

 که شود می گیاه این رشدي هاي شاخص و گلدهی
 افتد می اتفاق غذایی عناصر غلظت دنبال افزایش به
 اثر بررسی به که آزمایشی طی مشابه طور به .)50(

 یک در غذایی عناصر میزان غلظت بر کمپوست ورمی
 که شد مشخص اختصاص داشت، آفریقایی علفی گیاه

 تأثیر کمپوست، هکتار ورمی در تن پنج کارگیري به
 تحت گیاه غذایی در غلظت جذب میزان بر سزایی به

 آزمایش این از آمده دست به نتایج با که دارد آزمایش
و  مشترك منابع از دلیل استفاده به. )49( دارد مطابقت

هاي هرز میزان عناصر غذایی  علف و گیاه رقابت بین
 بیانگریابد. در پژوهشی نتایج  جذب شده کاهش می

 برابر 2 تقریباً متوسط طور به هرز هايآن بود که علف
برابر  6/7برابر پتاسیم،  5/3برابر فسفر،  6/1نیتروژن، 
تر از گیاه زراعی نیاز  برابر منیزیم بیش 3/3کلسیم و 

  ). 26داشتند (
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  .هاي هرز مصرف رزماري در رقابت با علف پر غذایی بر صفات بیوشیمیایی و عناصرمقایسه میانگین اثر منابع کودي مختلف  -5جدول 
Table 5. Mean comparison of different fertilizer sources effects on biochemical traits and macronutrient 
elements of rosemary in competition with weeds. 

 تیمار
Treatment  

گرم در  فنل کل (میلی
  گرم برگ خشک)
Total phenol 
(mg/g Dw) 

گرم  (میلی فالونوئید
 در گرم برگ خشک)
Total Flavonoid 

(mg/g Dw)  

 اکسیدانی فعالیت آنتی

  )درصد(
Antioxidant 
activity (%) 

 نیتروژن
 )درصد(

N (%) 

 فسفر
 )درصد(

P (%) 

 پتاسیم
 )درصد(

K (%) هرز هاي علف 
Weeds  

 منابع کودي
Fertilizer sources  

 وجین با
Weed free  

 NPK شیمیاییکود 
Chemical NPK fertilizer 

44.82f  30.35g  63.66e  1.42cd  1.21ab  1.65b  

 گوسفنديکود 
Sheep fertilizer 

60.78cd  38.68d  81c  1.54b  1.27a  1.87a  

  کمپوست ورمی
Vermicompost 

59.90d  40.57bc  88.66ab  1.65a  1.26a  1.90a  

  کمپوست ورمی×  گوسفنديکود 
Sheep fertilizer × Vermicompost 

50.65e  32.57f  73d  1.46c  1.02de  1.65b  

  کود نانو
Nano fertilizer 

52.98e  36.18e  88.33c  1.59ab  1.13bc  1.64b  

 شاهد
Control  

35.40g  20.01h  43g  1.38de  0.67h  1.44c  

 بدون وجین
Weedy  

 NPK شیمیاییکود 
Chemical NPK fertilizer 

59.60d  41.40b  66.71d  1.16h  0.85g  1.16de 

 گوسفنديکود 
Sheep fertilizer 

70.85a  46.43a  86.66b  1.32ef  1.11cd  1.21d  

  کمپوست ورمی
Vermicompost 

66.60ab  41.48b  91a  1.36de  0.91fg  1.23d  

  کمپوست ورمی×  گوسفنديکود 
Sheep fertilizer × Vermicompost 

64.96bc  38.60d  80c  1.22hg  0.98ef  1.25d  

  کود نانو
Nano fertilizer 

64.57bc  39.51cd  87b  1.27fg  1.03de  1.19de  

 شاهد
Control  

39.07g  28.85g  55f  1.01i  0.60h  1.06e  

  .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

 
بر اساس نتایج تجزیه : وزن تر و خشک رزماري

ثیر أهاي آزمایش تواریانس اثر ساده و متقابل تیمار
داري بر وزن تر و خشک اندام هوایی رزماري  معنی

دهد که ). نتایج نشان می4داشته است (جدول 
هکتار) و کیلوگرم در  11321ترین وزن تر ( بیش

کیلوگرم در هکتار) رزماري مربوط به  4081خشک (
وجین بود که از لحاظ آماري  کمپوست با تیمار ورمی
وجین تفاوت آماري چندانی نداشته   کود با با تیمار نانو

). افزودن مواد آلی به خاك نه تنها 1است (شکل 
سبب فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبود 

شود،  هاي حیاتی خاك می و فرآیندشرایط فیزیکی 
بلکه ضمن ایجاد یک بستر مناسب براي رشد ریشه، 
موجبات افزایش رشد اندام هوایی و تولید ماده خشک 

 ).51آورد ( و در نهایت بهبود عملکرد را فراهم می
 نخشک بوته در گیاه ریحا توجه وزن شایان افزایش

)Ocimum basilicum L.( با کاربرد سطوح مختلف 
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 ی دیگردر پژوهش. )9آمد ( دست بهکمپوست  ورمی
که کاربرد  شدگزارش نیز روي گیاه دارویی ریحان 

کمپوست باعث  هاي آلی کمپوست و ورمی کود
افزایش ارتفاع بوته و نیز عملکرد تر و خشک 

  .)57د (هاي هوایی گیاه مورد مطالعه ش اندام
علت کاهش شدید عملکرد در شرایط حضور 

توان به قدرت رقابتی باالي را می هرز هاي علف
هرز بر سر منابع غذایی با گیاه زراعی نسبت  هاي علف

آزمایش محمود و  هايداد. در همین راستا داده
افزایش طول  نیز نشان داد که با )2000همکاران (

 عملکرد اجزاي هرز عملکرد وهايدوره تداخل علف
 .)53(ت کاهش یاف ).Triticum aestivum L( گندم

هرز در ابتداي  هاي در بعضی از گیاهان، حضور علف
فصل رشد باعث کاهش عملکرد گردید، در این زمینه 

 ).Gossypium herbaceum L( در پژوهشی روي پنبه
هاي هوایی دلیل کند بودن رشد اندامکه به شدمشاهده 

پنبه در ابتداي فصل رشد، قابلیت رقابت پنبه با 
حضور  بنابراینهرز در این دوره کم بوده،  هاي علف
هرز در اوایل فصل رشد موجب کاهش  هاي  علف
در پژوهشی دیگر . )52د (تر عملکرد پنبه ش بیش

 که افزایش عملکرد سویا بیان نمودند پژوهشگران
)Glycine max (L.) Merr.(  همراه با افزایش طول

دلیل کاهش وزن خشک  هرز به دوره عاري از علف
کاهش عملکرد  بنابرایناست و هرز بوده  هاي علف

هرز را  هاي رزماري با افزایش طول دوره تداخل علف
 . )60( هرز مرتبط دانست هاي توان به حضور علف می

ترین  مشخص شد که بیش ساله، سهدر آزمایشی 
+ وجین با  عملکرد کنجد در تیمار وجین دستی

کاشت با میانگین  روز پس از 30و  20بیل در  کج
آمد و تیمار بدون  دست بهکیلوگرم در هکتار  1239

ترین عملکرد را  کیلوگرم کم 440وجین با میانگین 
  ).42داشت (

 داري ثیر معنیأتیمار کودي تهرز:  هاي توده علف زیست
در سه مرحله هرز، هاي علفتوده  بر مجموع زیست

نشدند). ها نمایش داده برداري داشته است (داده نمونه
ترین  ترین و کم برداري، بیش در هر سه مرحله نمونه

ترتیب مربوط به تیمار  هرز به هاي توده علف زیست
). الزم به ذکر 6شیمیایی و شاهد بوده است (جدول 

برداري کاهش محسوس  است که در مرحله سوم نمونه
هرز مشاهده شد که این روند در  هاي توده علف زیست

عزیزي و همکاران دي رویت شد. تمامی تیمارهاي کو
گذاري منابع غذایی بر ثیرأخود ت پژوهش) در 2007(

که  طوري هرز را گزارش دادند؛ به توده علف زیست
هرز در شرایط  هاي توده تولیدي علف مقدار زیست

تر از کود آلی بود، که با  کاربرد کود شیمیایی بیش
گزارش ). 10نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت (

هرز، افزایش فراهمی  بسته به گونه و تراکم علفشده 
هرز را بیش از گیاه  هاي نیتروژن توانایی رقابتی علف

تأثیر افزایشی  زراعی افزایش داده اما بدون تأثیر یا
چنین  ). هم22اندکی بر عملکرد گیاه زراعی داشت (

در مطالعاتی مشخص شد که افزایش فراهمی نیتروژن 
 ).Sinapis arvensis L( یوحشهرز خردل  تراکم علف

آن کاهش عملکرد   را در محیط افزایش داد که نتیجه
حقیقت   بود. در ).Triticum aestivum L( دانه گندم

گذاري  رقابت خردل وحشی باعث کاهش میزان تأثیر
کود نیتروژن بر افزایش عملکرد دانه گندم شد، اما در 

خردل هرز  علف  هاي هوایی و ریشه مقابل رشد بخش
). 12وحشی با فراهمی نیتروژن افزایش یافت (

کیلوگرم  150همچنین افزایش کاربرد کود نیتروژن (
خردل  نیتروژن در هکتار) باعث افزایش وزن خشک

  ).21درصد شد ( 10وحشی تا 
) گزارش کردند که کاربرد 2005ماجر و همکاران (

هرز  هاي نیتروژن موجب افزایش درصد پوشش علف
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تنهایی موجب هجوم  هاي شیمیایی به کاربرد کود .گردید
هرز که با شرایط محیطی  هاي هاي خاصی از علف گونه

  شود و مدیریت ایجاد شده سازگاري دارند؛ می
شدن  مانع غالب تواند هاي شیمیایی می کاربرد کود

شو و همکاران  ). مطالعات بلک39هرز گردد ( هاي علف
  .)13نماید ( می ییدأ) نیز این موضوع را ت2003(
  

گونه بیان نمود که واکنش  توان این در نهایت می
هرز مختلف در مقابل یک منبع غذایی و نیز  هاي علف

هرز در مقابل منابع غذایی مختلف  واکنش یک علف
تواند متفاوت باشد و باید با شناخت دقیق روابط بین  می

هرز و منبع غذایی شرایط را براي  گیاه زراعی، علف
  زراعی از منبع غذایی فراهم نمود.تر گیاه  برداري مناسب بهره

  
  

وزن خشک اندام هوایی ): B( وزن تر اندام هوایی رزماري (کیلوگرم در هکتار) و ):A( اثر متقابل منابع کودي و رقابت علف هرز بر -1شکل 
 . (کیلوگرم در هکتار) رزماري

  ندارند. دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Figure 1. The interaction effect of fertilizer sources and competition with weeds on (A): Shoot fresh weight (kg ha-1) 
and (B): Shoot dry weight of rosemary (kg ha-1).  

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
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  .برداري مرحله نمونههرز طی سه  هاي وزن خشک علفمجموع بر  مقایسه میانگین اثر منابع کودي مختلف -6جدول 
Table 6. Mean comparison of different fertilizer sources effects on total weeds dry weight in three stage of sampling. 

  مربع)هرز (گرم در متر هاي مجموع وزن خشک علف
Total weeds dry weigh (g m-2) تیمار  

Treatment   3مرحله  

Stage 3 
2مرحله   

Stage 2 
1مرحله   

Stage 1 

99.147a 186.28a 129.853a  شیمیاییکود NPK 
Chemical NPK fertilizer 

77.833b 133.653b 95.427b  گوسفنديکود 
Sheep fertilizer 

43.587e 78.213d 55.799d کمپوست ورمی  
Vermicompost 

66.533c 98.64c 83.413bc  کمپوست ورمی×  گوسفنديکود  
Sheep fertilizer × Vermicompost 

55.016d 90.453cd 77.84c کود نانو  
Nano fertilizer 

11.453f 30.093e 17.016e شاهد 
Control  

  ندارند. دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

  
 کلی گیري نتیجه

نظر است، افزایش  چه در تولید گیاهان دارویی مد آن
  مانده سموم  صورت عاري از باقی ، بهکمیت و کیفیت

  رسد با استفاده  نظر می به .شیمیایی است هاي و کود
  توان بسیاري از خصوصیات  هاي آلی می از کود
در گیاه دارویی  را شیمیایی و همچنین عملکرد - زیست

بخشی  جایگزین نمودن بنابراینزماري بهبود بخشید. ر
 از کود شیمیایی با کود آلی در راستاي کشت و اهلی

کیفی آن  فات کمی وبر ارتقاء ص نمودن این گیاه عالوه
از  عنوان یکی موجب کاهش مصرف کود شیمیایی به

هاي  هزینه و همچنین استفاده بهینه از کود هاي پر نهاده
عنوان یکی از  راستاي اهداف کشاورزي پایدار به آلی در

توجه به نتایج  با کودي در دسترس خواهد شد. منابع
هرز  هاي این پژوهش مبنی بر کاهش وزن خشک علف

گونه بیان داشت که  توان این در تیمار کود آلی، می
خصوصیات ثیر مثبت بر أمصرف کودهاي آلی ضمن ت

تواند خسارت  کمی و کیفی گیاهان دارویی، می
در نتیجه  که تر گرداند هرز را تا حدودي کم هاي علف

  .یابد ها نیز کاهش می کش  نیاز به مصرف علف
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