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 نیترات و عملکرد گیاه دارويي مرزه تابستانه بر تجمع کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم ثیرأت
(Satureja hortensis L.)  

 

 4و مصباح باباالر 3امیر محسنی ،2کاماحمد نوش*، 1حسن مومیوند
 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تهران، 2دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه تهران، 1

 استاد دانشگاه تهران4شناسی دانشگاه تهران، ارشد خاکدانشجوی سابق کارشناسی3

 14/6/12 ؛ تاريخ پذيرش: 1/11/11 تاريخ دريافت:

 9چكيده

، کل و نیترات در اندام هوايی نیتروژن کربنات کلسیم بر تجمعمنظور بررسی اثر کود نیتروژن و به 

صورت فاکتوريل آزمايشی به، رقم ساترن در برگ و عملکرد برگ و سرشاخه جوان مرزه غلظت کلسیم

کود . اجرا گرديددر کرج  1311های کامل تصادفی در سه تکرار در سال در قالب طرح پايه بلوک

تن  11و  0 ،1کیلوگرم در هکتار و کربنات کلسیم در سه سطح  101و  111 ،01 ،1سطح  4نیتروژن در 

، نیترات برگنیتروژن کل و گیری شده در اين آزمايش شامل صفات اندازه. استفاده شدند، در هکتار آهك

نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که . های جوان بودندغلظت کلسیم و وزن خشك برگ و سرشاخه

، دار بودمعنی (>10/1P) و نیترات برگ (>11/1Pو غلظت کلسیم ) تجمع نیتروژن کلسیم براثر کربنات 

همچنین اثر کود نیتروژن بر . و سرشاخه گلدار نداشت داری بر وزن خشك برگدر حالی که تاثیر معنی

میانگین مقايسه . (>11/1P) دار شدو وزن خشك برگ و سرشاخه گلدار معنی نیترات ،تجمع نیتروژن

و نیترات در برگ  تروژنین تجمع، افزايش سطوح کربنات کلسیم و کود نیتروژن صفات نشان داد که با

همچنین وزن خشك برگ و سرشاخه گلدار مرزه نیز با افزايش سطوح . ترتیب کاهش و افزايش يافتبه

تن در  0ترکیب تیمار کودی ، دست آمده از اين پژوهشبر اساس نتايج به. افزايش نشان داد ،کود نیتروژن

 ،کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم از نظر کاهش تجمع نیترات 111هکتارکربنات کلسیم )آهك( و 

  . باشندقابل توصیه می، افزايش عملکرد مرزه و صرفه اقتصادی
 

 مرزه تابستانه ،کودهای نیتروژن ،کربنات کلسیم تجمع نیترات، کلیدي: هايواژه

                                                             
    nooshkama@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*

mailto:nooshkama@ut.ac.ir
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 مقدمه
 مصرفی غذای ارزش بردن باال و گیاهان نمو و رشد برای خاک محلول در غذايی عناصر وجود 

ثر در ؤم يیغذا عناصر نيترمهم از یکي تروژنین. (2111 ،همکاران و فیگويرده) است ضروری انسان

 ،نوکلئیك اسیدهای، آمینه اسیدهای ساختمان در عنصر اين. آيدمی شمار به اهانیعملکرد گ شيافزا

 کاهش به منجر نیتروژن کمبود اين برعالوه. دارد وجود غیره و کلروفیل، آلکالوئیدها، پورينی بازهای

 رويشی رشد در تأخیر نیز و هاپروتئین میزان و برگ سطح شاخص، گیاه خشك وزن، فتوسنتز کارآيی

به  یاديز حد تا دارد ازین اهیگ که یتروژنین زانیم .(2112، سیوالس و دورداس) گرددمی گیاه وزايشی

 که شودمی گیاهان جذب نیترات و آمونیوم فرم دو به نیتروژن. دارد یخاک بستگ طينوع گونه و شرا

  .(2111، تاراسیگوال و ايناال) باشدمی خاک در گیاهان برای آن غالب منبع نیترات يون

 در آلی بقايای ديگر و گیاهی بقايای تجزيه و حیوانی و شیمیايی کودهای مصرف طريق از نیترات

 غلظت مصنوعی دارنیتروژن کودهای کاربرد افزايش دلیلبه امروزه. گیردمی قرار گیاهان دسترس

 نیترات همه. (2116 ،سانتاماريا) است يافته افزايش شدت به آشامیدنی هایآب و سبزيجات در نیترات

 فرسايش و آبشويی طريق از آن از زيادی مقدار بلکه شودنمی گیاهان جذب، مصرفی کود در موجود

 اثرات دلیلبه. (2114 ،همکاران و مینگچن) گرددمی زيرزمینی و سطحی هایآب آلودگی سبب خاک

 در. است شده سبزيجات در نیترات تجمع میزانبه زيادی توجه امروزه، انسان برسالمتی نیترات سوء

 .شودمی نظرگرفته در سبزيجات کیفی بیولوژيك هایشاخص از يکی عنوانبه نیترات تجمع واقع

 گیاهان در نیترات تجمع پديده در گوگرد و فسفر، پتاسیم، کلر ،کلسیم مانند ديگر عناصرغذايی

 مريستمی هایبافت رشد، سلولی ديواره طبیعی عملکرد در مهمی نقش کلسیم .کنندمی ايفا مهمی نقش

 شیمیايی هایواکنش در تغییر باعث کلسیم تیمارکربنات اين برعالوه .دارد غیره و جوان هایبرگ و

 و خاک محلول در عناصرغذايی حاللیت درpH  تغییرات که شودمی ريشه محیط pH افزايش و خاک

 منافذ بردن باال با کلسیم کربنات کاربرد اين برعالوه .است تأثیرگذار گیاه ريشه توسط هاآن جذب

 ،اولسون و تايلر) کندمی کمك آن رطوبت میزان و خاک فیزيکی خصوصیات بهبود به، خاک درشت

 . (2110 ، راجاسکاران ؛2110 ، همکاران بیکرو ؛2111

 ، نگریرش) استساله و اغلب چندساله كي یهاو شامل گونه نعناع خانواده به متعلق مرزه اهیگ 

 اي هيادو، یعنوان سبزجنس هستند که به نيا یهاگونه تنهاتابستانه به همراه مرزه زمستانه  مرزه. (1112

های وحشی مرزه بومی ايران عمدتا  در اگرچه گونه. (2111 ،انيهاد) شوندیکشت م يیدارو اهیگ
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 ساقه یدارا ،سالهكي، یعلف یاهیگ( Satureja hortensis L.)تابستانه  مرزهرويند. های آهکی میخاک

 دمبرگ با متقابل ،شکل یازهین  اهیگ یهابرگ .است متریسانت 31-61به ارتفاع  و میمستق، چهارگوش

 .(1112، نگریرش) هستندو از نوع فندقه  یکرو، کوچك هاوهیم و یدوجنس و منظم هاگل .باشندیم کوتاه

، ضد دل درد ،شناخته شده ضد نفخ اتبا اثر یمرزه تابستانه در طب سنت گلدار یهاسرشاخه و هابرگ

 . (1112 ،یزرگر) ردیگیآور مورد استفاده قرار ممحرک و خلط ،معده یمقو، انگلضد 

 آزمايشات زيادی انجام شده است. تراتیبر تجمع ن میو کلس تروژنین یحاو یکودها اثر با ارتباط در

 یمحتوا شيسبب افزا، تروژنین يیایمیکاربرد کود ش شي( گزارش کردند که افزا2114) شنگسو وانگ و

 B. chinensis)ینیچ کلم، (.Brassica pekinensis L) سه گونه کلم یمصرف یهادر تمام اندام تراتین

L.) ( وB.  campestris L. )( و اسفناجSpinacia oleracea L.شد ) .انی( ب2116) یریو بارب فوالیس 

برگ تر وزن و يیهوا اندام عملکرد شيافزا باعثدر هکتار  لوگرمیک 311تا  تروژنین کاربردکردند که 

مشخص کرد  (.Thymus vulgaris L) یباغ شنيآو بر تروژنین ریثأت یبررس .شد حانيسه رقم ر یها

 و نهیباراناوسک) ديگرد اهیگ يیهوا اندامو عملکرد  یشيرشد رو شيعنصر باعث افزا نيکه استفاده از ا

در گیاهان  یمعدن عناصر تجمع بر را تروژنین کود اثر زین( 1112) همکاران تیلورو. (2113 ، همکاران

Amaranthus caudatus L. ،Cucurbita pepo L. ،Telfaria occidentalis L.،Solanum 

aethiopicum L. وS. macrocarpon L. باعث تروژنین کاربرد که داد نشان هاآن جينتا. کردند یبررس 

 یریثأت کهیحال در، دش C. pepoو A. caudatus  گیاهان در فسفر و اهیگ 0 هر در منگنز تجمع شيافزا

 اولسون و تايلر. نداشت مطالعه مورد یهاگونه از كي چیه در مس و یرو، میپتاس، میکلس برتجمع

 Agrostisگیاه  ردو کربنات کلسیم خاک را بر جذب و تجمع عناصر غذايی  pHثیر أ( ت2111)

capillaris نشان داد که با افزايش  هاآن نتايج .کردند بررسیpH  3و سطحCaCO  تجمع کلسیم و

 .منگنز و ب ر کاهش نشان داد، آهن، پتاسیم، فسفر، تروژنیکه میزان ن در حالی، منیزيم در گیاه افزايش يافت

 نيمطالعه جامع در ا كيانجام  ،آن یکیمتابول دیو تول اهیدر رشد گ میو کلس تروژنین تیبا توجه به اهم

 نيبنابرا. ثر باشدؤم یاراض یو بهبود کاربر تراتیکاهش تجمع ن، عملکرد شيافزا جهت در تواندیم نهیزم

 تجمع و یشيرو کریبر عملکرد پ میو کربنات کلس تروژنیکود ن ریثأت یمنظور بررسمطالعه حاضر به

    . صورت گرفت تابستانهمرزه  در تراتین
 

 هامواد و روش

در مرکز تحقیقات علوم باغبانی پرديس کشاورزی و منابع  1311اين آزمايش در سال زراعی  
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درجه  30درجه شرقی و عرض جغرافیايی  01 جغرافیايی طولواقع در ، طبیعی دانشگاه تهران در کرج

برداری از خاک قبل از آزمايش نمونه. انجام شد، متر 1321دقیقه شمالی و ارتفاع از سطح دريا  41و 

. آمده است( 1) انجام گرفت و نتايج حاصل از تجزيه خاک در جدولمتری سانتی 31در عمق 

 . آمده است( 2) شرايط اقلیمی منطقه در طول فصل رويش مرزه نیز در جدولهمچنین 

 
 آزمایش قبل از کشتخصوصیات خاک محل انجام  -1 جدول

 11/1 کل )درصد( نیتروژن

 11/616 (گرم در کیلوگرممیلیپتاسیم قابل جذب )

 11/114 (گرم در کیلوگرممیلیقابل جذب ) فسفر

 20/6 گرم(ماد ه آلی )گرم بر کیلو

 41/6 (pHاسیديته )

 26/1 زيمنس بر متر(هدايت الکتريکی )دسی

 61/22 درصد شن

 21/46 درصد رس

 21/31 درصد الی )سیلت(

 11/0 آهك فعال )درصد(

 11/411 (گرم در کیلوگرممیلیکلسیم )

 13/1 )درصد(کربن آلی 

 
 فصل رشد مرزه منطقه در طولشرایط اقلیمي  -2جدول 

 ماه سال
گین دمای نمیا

 گراد()سانتیحداقل

میانگین دمای 

 گراد()سانتیمتوسط

میانگین دمای  

 گراد()سانتیحداکثر

 متوسط بارندگی

 متر()میلی

میانگین حداقل 

 )درصد(رطوبت نسبی

 16/11 1 31/30 06/26 24/12 تیر

 41/13 113/1 12/30 16/22 16/21 مرداد

 01/12 110/1 12/33 11/20 64/11 شهريور

 40/20 1/1 41/21 12/23 32/14 مهر

 

تکرار اجرا  3های کامل تصادفی با طرح پايه بلوک در قالب فاکتوريل صورت آزمايشاين تحقیق به 

و کربنات  کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 101و  111 ،01 ،1سطح  4کود نیتروژن در . گرديد
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کود نیتروژن يك هفته پس  درصد 01 .استفاده شد (آهك)تن در هکتار  11و  0 ،1کلسیم در سه سطح 

از نیترات آمونیوم . مورد استفاده قرار گرفت مابقی يك ماه بعد از انتقال ها به مزرعه واز انتقال گیاهچه

اين صورت به .نیتروژن و جهت تیمار کربنات کلسیم نیز از آهك ساختمانی استفاده شدعنوان منبع به

سپس روی آن آب پاشیده شد تا ، ها و مواد نامناسب آن جدا گرديدکه ابتدا آهك الك شده و سنگريزه

. دبا خاک مخلوط گردي کامال  ها به مزرعهماه قبل از انتقال گیاهچه 3آن خارج شود و  2COحرارت و 

 3در هر گلدان . های کوچك کشت شدنددر گلدانرقم ساترن بذرهای مرزه تابستانه  1311تیر  10در 

روز يك بار  2های کشت شده در اتاقی با نور کافی قرار گرفتند و هر گلدان. بذر کشت گرديد 4تا 

ها با شرايط بیرون ها به هوای آزاد منتقل شدند تا گیاهچهگلدان، هفته بعد از کشت 3 .آبیاری شدند

 . سازگار شوند

 کرت به طول و 36سازی زمین بعد از آماده .شخم زده شد 1311خاک مزرعه نیز در ارديبهشت 

ها در هر بلوک يك متر و فاصله بین کرت. ايجاد شد ،بلوک )تکرار( 3متر در  11/1و  11/2عرض 

 کشت از بعد هفته 4 اصلی زمین به رزهم هایگیاهچه انتقال. متر در نظر گرفته شد 2فاصله دو بلوک 

متر و فاصله بین گیاهان  40/1های کشت فاصله بین رديف .مرداد( صورت گرفت اواسط) هاگلدان در

 . مربع( در نظر گرفته شدگیاه در متر 30/6متر )تراکم  30/1روی رديف 

 .فواصل معین کشت شدندهای ايجاد شده در ها در چالههای جوان همراه با خاک گلدانگیاهچه

روز يکبار  3ها آبیاری سنگینی صورت گرفت و تا استقرار کامل گیاهان هر پس از انتقال گیاهچه

. انجام شد غرقابیای و به روش صورت هفتهآبیاری به هاتا برداشت آن آنپس از . آبیاری انجام شد

شکنی و مبارزه با عملیات سله. گرفت صورتعمل واکاری نیز در مورد گیاهانی که خشك شده بودند 

 . شدصورت دستی با بیل انجام های هرز در چند مرحله بهعلف

 با کرت هر برای بوتهترتك وزن ابتدا و برداشت گیاهان هوايی انداممهرماه  اواخر در سرانجام

 خشك سايه در و اتاق دمای در شده برداشت گیاهان .شد گیریاندازه آن میانی بوته 1 از گیریمیانگین

 جوان هایسرشاخه و هابرگ انتها در. گرديد محاسبه کرت هر برای نیز بوته تك خشك وزن و شدند

 هر برای مرزهعنوان عملکرد خالص به هاهای خشبی جدا شدند و وزن آناز ساقه، شده خشك گیاهان

 . شد محاسبه تیمار

گیری اندازه. گرفت صورت کجلدال روش به و گرهارد دستگاه از استفاده با نیتروژن گیریاندازه

نانومتر( انجام شد  411 نیترات نیز به روش بروسین )توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
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 . (1111 ،نگیس ؛1164 ،مدسکنو  نزیجنک)

رسم  یبرا. دانجام ش SASافزار با استفاده از نرم شيآزما انسيوار هيها و تجزداده لیو تحل هيتجز

سطح احتمال  در LSD روشبا  زین مارهایت نیانگیم سهيمقا .گرديداستفاده  Excelافزار از نرم یمنحن

 . شد انجامدرصد  كي

 

  بحث و جينتا

نتايج  اساس بر :جوان مرزه اثر کود نیتروژن و کربنات کلسیم بر وزن خشك برگ و سرشاخه

های ها و سرشاخهداری بر وزن خشك برگکود نیتروژن اثر معنی، هاحاصل از تجزيه واريانس داده

ها و وزن خشك برگ، نیتروژن سطح افزايش با. (3 جدول( )>11/1Pمرزه داشت ) جوان

 جوانعملکرد وزن خشك برگ و سرشاخه  نيبیشتر که نحوی به يافت افزايش جوانهای سرشاخه

گرم در مترمربع(  11/130ترين آن )کیلوگرم در هکتار و کم 101مربع( در تیمار  گرم در متر 22/164)

در هکتار( و چهارم  لوگرمیک 111) سوم سطح بین اختالف کهیحال در .ديگرد مشاهدهدر تیمار شاهد 

باراناوسکینه و همکاران  .(1)شکل  نبود دارمعنی صفت اين مورد در( هکتار در لوگرمیک 101نیتروژن )

( افزايش 2116اما نتايج سیفوال و باربیری ) ،دست يافتندن شيآو اهیگ( به نتايج مشابهی در 2113)

 یهایبررس .کیلوگرم در هکتار را نشان داد 311عملکرد برگ ريحان با کاربرد کود نیتروژن تا  مداوم

 تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 111( در مرزه تابستانه نشان داد که کاربرد 2112) همکاران و یسهراب

 نيترشیب یپاشصورت محلولخالص به تروژنیدرصد ن 01/4صورت مصرف در خاک به همراه به

نشان داد که اثر کربنات  انسيوار هيتجز جينتا. بذر و سرشاخه گلدار را تولید کرد ،زيستیعملکرد 

دار نبود یمعن مرزه جوان برگ و سرشاخه برعملکرداثر متقابل نیتروژن و کربنات کلسیم  و میکلس

 در. داشت مطابقت مرزنجوش( در 2111) دورداس نتايج با قیتحق اين از حاصل نتايج .(3)جدول 

دار کربنات کلسیم بر وزن خشك برگ و سرشاخه ( اثر معنی2110) همکاران و سوپنجانی کهحالی

 کاربرد که داد نشان نیز( 2110) ويانگ لی مطالعه. کردند گزارش را  .C. Coronarium Lجوان

 ذکر به الزم. داشت .C.  boreale L گلدار سرشاخه و برگ عملکرد بر داریمعنی اثر کلسیم کربنات

 وخاکی هوايی و آب شرايط و مزرعه خاک در کلسیم اولیه میزان، کلسیم کربنات کاربرد زماناست که 

 مقادير کاربرد اگرچه. باشد تأثیرگذار کلسیم کربنات تیمار به گیاه پاسخ بر تواندمی نیز آزمايش محل

و وجود  گرددمی خاک محلول در موجود کلسیم میزان افزايش باعث خاک در کلسیم زيادکربنات
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اما ممکن است بر جذب برخی از  ،کندمقادير باالی کلسیم در خاک سمیتی برای گیاه ايجاد نمی

 خاک محلول در موجود کلسیم با فسفر شرايطی چنین در مثال برای .باشد داشته اثرمنفیعناصر غذايی 

 . (2114 ، همکاران و ویکواگ) کندمی رسوب کلسیم فسفات شکل به و شودمی ترکیب

 
نیتروژن و کربنات کلسیم بر رشد و نمو و عملكرد رویشي و مقدار  تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر -3جدول 

 . (S.  hortensis cv.  Saturn)عناصر معدني )نیتروژن و کلسیم( و تجمع نیترات در برگ مرزه رقم ساترن 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 عملکرد برگ و 

 سرشاخه گلدار
 کلسیم نیترات نیتروژن

 ns111/111 ns111/1 ns 6/210 ns131/1 2 تکرار

 ns411/300 **622/3 *6/11426 **23/1 2 کربنات کلسیم

 ns122/1 1/132660** 121/1** 121/1062** 3 کود نیتروژن

 ns011/240 *113/1 ns1/14231 ns122/1 6 کود نیتروژن×کربنات کلسیم

 124/1 0/21042 102/1 111/161 22 اشتباه آزمايشی
 داردرصد و غیر معنی 1 و 0دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  **، *

 
 خطاي استاندارد( ±اثر نیتروژن بر عملكرد خشك برگ و سرشاخه گلدار مرزه رقم ساترن )میانگین  -1شكل 
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مشابه  طيشرا دررسد که سطح بهینه نیتروژن برای مرزه نظر میبه ،دست آمدهتوجه به نتايج به با 

کیلوگرم در هکتار است و کاربرد مقادير باالتر آن تأثیری در افزايش عملکرد زراعی  111، پژوهش نيا

يابد و گیاه که گیاه نیتروژن کافی در اختیار داشته باشد سرعت فتوسنتز افزايش میزمانی .اين گیاه ندارد

بر اين کاربرد کود عالوه. تولید کند بیشتریتوده  ستيزتر رشد نمايد و سازد که سريعرا قادر می

کند که در افزايش رشد گیاه تأثیرگذار نیتروژن در خاک به جذب بهتر فسفر و پتاسیم نیز کمك می

 میزان بودن باال. باشد داشته نموگیاه و رشد بر منفی اثر تواندمی زياد نیتروژن کاربردچه  اگر. هستند

های فسفوانول پیروات عنصر باعث کاهش فعالیت آنزيم نيا اديز ريو جذب مقاد خاک نیتروژن

گردد که منجر به کاهش میزان فتوسنتز و رشد و نمو می زکربوکسیالز و ريبولوز بی فسفات کربوکسیال

 101اين در حالی است که در آزمايش حاضر کاربرد . (2110، همکاران و اشرفشود )گیاه می

 . نداشت مرزه نمو و رشد بر یمنف رکیلوگرم نیتروژن در هکتار اث

حاضر نشان  تحقیقنتايج : و تجمع کلسیم در برگ مرزه و نیترات میزان نیتروژن کل نیتروژن برکود اثر 

های مرزه در برگ کل برگ و تجمع نیترات داری بر میزان نیتروژنداد که مصرف کود نیتروژن اثر معنی

با ، بینی بودگونه که قابل پیشهمان. (3 )جدول دار نبودولی بر تجمع کلسیم برگ معنی (>11/1P) داشت

 زانیم نيشتریکه ب یبه نحو ،صورت خطی افزايش يافتمیزان نیتروژن کل برگ به، افزايش سطح نیتروژن

 درصد 64/3آن ) نيترمشاهده شد و کم لوگرمیک 101 ماریخشك( با ت برگدرصد در  41/4) کل تروژنین

رابطه مستقیم بین نیتروژن برگ و کود نیتروژن . (2دست آمد )شکل شاهد به ماریخشك( در ت برگدر 

ثیر أای ت( در يك آزمايش گلخانه2116دزيدا و جاروس ). شده است مشاهدهمصرفی در مطالعات زيادی 

مختلف کود پتاسیم را بر عناصر معدنی مرزه تابستانه مورد بررسی  هایشکلمقادير مختلف کود نیتروژن و 

-ثیر مثبتی بر ارتفاع بوته و تجمع نیتروژن در برگأها نشان داد که مصرف کود نیتروژن تنتايج آن. قرار دادند

( در آويشن باغی 2113و همکاران ) هسکیناوباران، دانه( در سیاه2110اشرف و همکاران ). های گیاه داشت

مقايسه میانگین اثر . نیز به نتايج مشابهی دست يافتند .C. coronarium L در( 2110) همکاران و انگيو 

در برگ  راتنیتتجمع میزان ، نیتروژن کود با افزايش سطحنشان داد که  نیز کود نیتروژن بر تجمع نیترات

کیلوگرم  101خشك( با تیمار  برگدر kg.mg01/246-1) اتمیزان نیتربه نحوی که بیشترين ، افزايش يافت

رابطه . (3)شکل  دست آمددر تیمار شاهد به خشك( برگدر  kg.mg 31/401-1ترين آن )مشاهده شد و کم

 و نااليا. در مطالعات زيادی ديده شده است نیز برگ و کود نیتروژن مصرفی تجمع نیتراتمستقیم بین 
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نتیجه گرفتند که افزايش  (Allium cepa L. var. Radar)( در آزمايشی روی پیاز 2111) گوالیتاراس

چن و همچنین مینگ. مصرف نیتروژن با فرم اوره )نیتراتی( سبب افزايش محتوی نیترات در پیاز شد

 کلم چینی، .B. campestris L روی ( در آزمايشی2114همکاران )

(Oleifera. var chinensis. B) مشاهده کردند که افزايش کاربرد کود نیتروژن با فرم نیتراتی  و اسفناج

(3KNO) های گیاهی به جزء ريشه گرديدباعث افزايش غلظت نیترات در تمام اندام . 

 
 خطاي استاندارد( ±اثر کود نیتروژن بر تجمع نیتروژن در ماده خشك برگ مرزه رقم ساترن )میانگین  -2شكل 

 

 
 خطاي استاندارد( ±مرزه )میانگین  برگ در نیترات تجمع بر نیتروژن اثر -3شكل 
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مطالعه  جينتا: میزان نیتروژن کل و نیترات و غلظت کلسیم در برگ مرزهاثر کربنات کلسیم بر 

بر  (>10/1P) میکلس کربنات و تروژنیاثر متقابل ن و (>11/1P) میحاضر نشان داد که اثر کربنات کلس

بر تجمع  یردایمعن اثر میکربنات کلس ماریت نیهمچن .بود ردایمرزه معن یهابرگ کل تروژنین زانیم

 . (3داشت )جدول  اهیگ یهابرگ در( >11/1P) میکلس و (>10/1P) تراتین

 نيترکه کم یبه نحو افتيکاهش  میسطوح کربنات کلس شيبا افزا برگ در موجود تروژنین زانیم

 آن نيترشیب و میکلس کربنات تن 11 ماریدرصد در برگ خشك( در ت 61/3) برگ تروژنین زانیم

در برگ  افتهيتجمع  تراتین زانیم نيبر اعالوه. (4)شکل  آمد دستبه شاهد ماریدرصد( در ت 60/4)

برگ  تراتین زانیم نيترکه کم یبه نحو، داد نشان کاهش میکلس کربنات سطوح شيباافزا زیمرزه ن

 01/662) آن نيترشیب و میکلس کربنات تن 11 ماریدر برگ خشك( در تگرم در هکتار میلی 61/011)

 شيآزما نيا از حاصل جينتا. (0)شکل  آمد دستبه شاهد ماریدر برگ خشك( در تگرم در هکتار میلی

و همکاران  یو سوپنجان A. capillaris( در 2111و اولسون ) لريتا جيبرگ با نتا تروژنیدر مورد ن

 L. C. boreale در( 2110) انگيو  یل جياما با نتا، مطابقت داشت. C.  coronarium L( در 2110)

و کربنات کلسیم خاک را بر جذب و تجمع عناصر  pHثیر أ( ت2111) تايلرواولسون. در تضاد بود

 3CaCOو سطح  pHنشان داد که با افزايش  هاآن نتايج. کردند بررسی  capillaris .A درغذايی 

منگنز و ، آهن، پتاسیم، فسفر، تروژنیکه میزان ندر حالی، تجمع کلسیم و منیزيم در گیاه افزايش يافت

و کربنات  تروژنیمتقابل کود ن ریثأتکل تحت  تروژنینصفت  نیانگیم سهيمقا. ب ر کاهش نشان داد

نیتروژن با عدم  لوگرمیک 101 ماریدرصد( در ت 36/0) تروژنین زانیم نيشتریبنشان داد که  زین میکلس

تن  11با کاربرد  تروژنیعدم مصرف ن ماریدرصد( در ت 32/3) آن نيترو کم میکاربرد کربنات کلس

در دسترس  تیقابل و تجمع بر میکلس اثرکربنات با ارتباط در .(6)شکل  آمد دستبه میکربنات کلس

 يیدر خاک و کارآ تروژنین راتییخاک بر تغ pHکرد که نوسانات  هیتوج نیچن توانیم تراتیبودن ن

 1تا  2 نیب pHکه  است دادهنشان  متعدد یهایبررس. است رگذاریثأت اهیتوسط گ تروژنیاستفاده از ن

از . کندیم عيرا تسر تراتیبه ن ومیآمون ليو تبد است ونیکاسیفيتریمؤثر در ن یهایباکتر تیمحرک فعال

که  یتروژنین ،است و با توجه به مطالب ذکر شده 1تا  2بین  غالبا  آهکی هایخاک pHکه  جاآن

 تراتین. گرددیم تراتیبه ن ليتبد ترعيسر اریبسشود یاضافه م یآهک یهابه خاک ومیصورت آمونبه

 تروژنین کمبود مشکل یآهک خاک در نيبنابرا. شودیم خارج اهیگ دسترس از و يیآبشو یآسان به زین

 .(2110 ،کرگو  نیرتستاست ) رگذاریکه بر کاهش عملکرد محصول تاث، آيدمیوجود برای گیاه به زین
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صورت موجود در برگ به میکلس زانیم، میکلس کربنات سطح شيبا افزانشان داد که  جينتا نیهمچن

 درصد در برگ خشك( در 12/2) میکلس زانیم نيترشیکه ب یبه نحو، (>11/1P) افتي شيافزا یخط

 بنابراين. (2)شکل  آمد دستبه شاهد تیماردرصد( در  02/1آن ) ترينکم تن در هکتار و 11تیمار 

. در محلول خاک است میکلس وني زانیم شياز افزا یناش اديبه احتمال ز برگ کلسیم میزان در افزايش

  .C در (2110) انگيو  یل ، L. A. capillaris در (2111و اولسون ) لرينیز توسط تا یمشابه جينتا

boreale L. ( در2110و همکاران ) یسوپنجان وC.  coronarium L.  گزارش شده است . 

 
 خطاي استاندارد( ±اثر کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن در ماده خشك برگ مرزه رقم ساترن )میانگین  -4شكل 

 

 
 (خطاي استاندارد ±میانگین ) مرزه برگ در تراتین برتجمع میکلس اثرکربنات -5 شكل
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ترتیب مقادیر به 3Caتا  1Caاثرات متقابل سطوح نیترون و کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن در برگ مرزه ) -6شكل 

کیلوگرم در هكتار نیتروژن(  150و  100 ،50 ،0ترتیب سطوح به 4Nتا  1Nتن در هكتار کربنات کلسیم و  10و  5 ،0

 خطاي استاندارد( ±)میانگین 
 

 
 

 خطاي استاندارد( ±اثر کربنات کلسیم بر غلظت کلسیم در ماده خشك برگ مرزه )میانگین  -7شكل 
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 نهاييگيری نتيجه

دار در کشت و کار سبزيجات افزايش چشمگیری يافته است که امروزه استفاده از کودهای نیتروژن 

ها و آلودگی اکوسیستم زمینیهای سطحی و زيرآلودگی آب، نتیجه آن تجمع نیترات در سبزيجات

 بنابراين بشر مجبور . تواند برای سالمتی انسان و محیط زيست بسیار خطرناک باشداست و اين امر می

ها( در کشت و کار است که در مصرف يا عدم مصرف کودهای شیمیايی )با توجه به اثرات مخرب آن

از جمله اين اقدامات . انجام دهدهای ديگر اندکی تفکر کند و اقدامات  مفیدی سبزيجات و زراعت

کودهای ، زيستیکودهای ، مخلوط کودهای نیتراتی و آمونیومی ،کاربرد کودهای آمونیومی توان بهمی

روش صحیح  مصرف در حد نیاز گیاه و تعیین زمان مناسب و، کود مصرفی کاهش سطح، حیوانی

 میزان افزايش باعث نیتروژن دهیکود، تحقیقاساس نتايج حاصل از اين  بر. مصرف کود اشاره کرد

 کلسیم کربنات همچنین کاربرد. نکرد تغییری، کلسیم میزان که حالی در شد مرزه برگ در، نیتروژن

 و برگ عملکرد اين وجود با. گرديد ،نیتروژن میزان کاهش و برگ در کلسیم تجمع افزايش باعث

 عملکرد افزايش، نیترات تجمع کاهش نظر از. نکرد تغییر کلسیم کربنات ثیرأت تحت گلدار سرشاخه

 کیلوگرم 111 و( آهك) کلسیم کربنات هکتار در تن 0 کودی تیمار ترکیب، اقتصادی صرفه و مرزه

که مصرف مرزه در صورتیبنابراين . باشندمی توصیه قابل، پژوهش اين نتايج اساس بر آمونیوم نیترات

خصوص نیتروژن احتیاط هبايد در کاربرد کودهای شیمیايی ب ای داشته باشدجنبه تازه خوری و يا ادويه

های تلفیقی و ارگانیك برای تغذيه اين نوع سبزيجات الزم را انجام داد و در صورت امکان از روش

کاهش چندانی نداشته باشد و از لحاظ اقتصادی آن نیز  یعملکرد پیکر رويشطوری که به ،استفاده کرد

بر اين با توجه به کاهش میزان نیترات تجمع يافته در برگ عالوه. صرفه باشدای مقرون به و تغذيه

توان گفت که کشت اين گیاه )به عنوان گیاهی می، مرزه در پاسخ به افزايش میزان کربنات کلسیم خاک

 ، شوندهای آهکی که بخش اعظمی از اراضی کشاورزی کشورمان را شامل میمقاوم به آهك( در خاک

تواند عامل مهمی در کاهش تجمع نیترات ثر است بلکه میؤدر افزايش کاربری اين اراضی منه تنها 

های عنوان گیاهی با ارزش و جايگزين برای کشت در خاکتوان از اين سبزی بهدر نتیجه می. باشد

 . آهکی نام برد
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Abstract 1 

 For finding out the effect of nitrogen and calcium carbonate fertilizers on nitrate 
and nitrogen accumulation in aboveground biomass, calcium concentration and dry 

weight of leaves of satureja hortensis L., a factorial experiment was carried out 

based on randomized complete block design with three replications in Karaj in 
2008. The nitrogen fertilizer was in four levels (0, 50, 100 and 150 Kg. ha-1) and 

calcium carbonate (lime) fertilizer in three levels (0, 5 and 10 t. ha-1). Total 

nitrogen and leaves nitrate, calcium concentration and leaves and shoot dry weight 
were measured. The results showed that calcium carbonate had significant effects 

on nitrogen (p<0.01) and nitrate accumulation (p<0.05) and calcium concentration 

(p<0.01) but it had not significant effect on dry weight of leaves. Also the effect of 

nitrogen fertilizer on nitrate and nitrogen accumulation and dry weight of leaves 
was significant (p<0.01). Results of mean comparison of traits showed that by 

increasing of nitrogen fertilizer and calcium carbonate application, nitrate and 

nitrogen accumulation in leaves increased and decreased, respectively. In addition, 
by increasing of nitrogen fertilizer levels, dry weight of Savory leaves increased. In 

this study, for reduction of nitrate accumulation, increasing savory yield and 

economical advantage, 5 t. ha-1 calcium carbonate (lime) with 100 kg. ha-1 
ammonium nitrate is recommended.   
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