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 Saturejaبر میزان و ترکیبات اسانس مرزه بختیاری 2تاثیر کود زیستی ازتو بارور

bachtiarica  Bunge.) ) در مرحله گلدهی 
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 چکیده

ستی ازتو بارور       سی اثرکود زی سانس مرزه بخت 2به منظور برر   Satureja     bachtiarica)یاری بر میزان و ترکیبات ا

Bunge.) آزمایشی در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی  این گیاه انجام گرفت. اسانس مرزه بختیاری

ــامل انواع مونوترپن ها و  ــیدانی باالیی دارد و همچنین ش ــامل مقادیر زیادی ترکیبات فنلی بوده و ظرفیت آنتی اکس ش

شاهدسزکوئی ترپن سانس گیاه  شان داد میانگین مقدار ا ست. نتایج ن ستی  12/2ها ا شده با کود زی صد و گیاهان تیمار  در

به ترتیب 13/3) 2ازتوبارور  ــاهد  ــانس گیاهان ش ــلی اس ــد( بود. ترکیبات اص کارواکرول ) ،درص به  (، %72/50متعلق 

 ،به ترتیب 2ان تلقیح شده باکود زیستی ازتوبارور( بود. ترکیبات اصلی اسانس گیاه%73/5( و کاریوفیلن )%81/7بورنئول)

به کارواکرول ) نابراین%32/5( و کاریوفیلن)%69/5(، بورنئول )%56/40متعلق  ــود که  ،( بود. ب چنین نتیجه گرفته می ش

ستی ازتوبارور شد. مقدار ،باعث کاهش مقدار کارواکرول 2تیمار گیاه مرزه بختیاری با کود زی سانس  بورنئول و کاریوفیلن  ا

 افزایش یافت. 2مرزه بختیاری نیز با تیمار کود ازتوبارور 

 کلمات کلیدی: بورنئول، کاریوفیلن، کارواکرول،  ترکیبات فنلی، آنتی اکسیدانی

 مقدمه

ست و حدود  Lamiaceaeبه خانواده نعناعیان  متعلق Satureja L. جنس مرزه با نام علمی ست  200ا شده ا شکیل  گونه گیاهی ت

شدهکه در  شمالی گسترده  سیا و آمریکای   (Satureja bachtiarica Bunge)گونه مرزه  Cantino et al., 1992). اند )نواحی مدیترانه، آ

ــمالی ایران می به ــت که. رویندطور خودرو در نواحی غربی و ش ــیعی در ب با نام محلی مرزه کوهی یک گونه گیاهی بومی اس ه طور وس

های غربی، مرکزی و جنوب غربی ایران این گونه از استان. Jamzad, (1994)زی در ایران گسترده شده است های زاگرس مرک کوهستان

  ,Sefidkon and Jamzad) رویدخی میالهای سنگهای آهکی و دامنهدر صخره شود وآوری میمانند استان چهارمحال و بختیاری جمع

2005; Pirbalouti et al,.  2013.)  شته و به شکل مستطیلی و خطدارای برگاین گونه ست که در طول حالت تاخوردگی دا به ی هایی ا

میلی متر هستند و با این  ۵/1های متعدد با اندازه کوچک حدود های گل دارای گلصورت مجتمع در طول ساقه قرار گرفته اند، چرخه

شخیص می سایر گونه ها قابل ت سه گل دارخصلت از  شند. برگ، گل و کا ستندای غدهبا سانس ه شحی حاوی ا  ,Ghahraman) های تر

های دارویی، ادویه ای، تغذیه ای و... ارزش اقتصــادی مرزه بختیاری از گیاهان دارویی ســنتی و مهم ایران می باشــد که از جنبه .(2000

شفراوانی دارد و نیز به عنوان معطر کننده در عطرسازی صنایع غذایی، داروسازی و مواد آرای ستفاده میها،   .(Valverde, 1985) شودی ا

ــتفاده می ــد درد اس ــد عفونی کننده و ض ــایر بختیاری در داروهای محلی خود از مرزه بختیاری به عنوان گیاهی خلط آور، ض  کنندعش

(Pirbaloutl, 2009 .)سانس مرزه بختیاری در مرحله قبل از گل دهی دارای خواص ضد باکتریایی قابل م ،همچنین ست که حظه االا ی ا

ها روز به روز در حال افزایش ها به آنهای ســـنتزی که مقاومت باکتریمی توان از آن به عنوان جایگزینی مناســـب برای آنتی بیوتیک
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ستفاده کرد  ست، ا شامل مقادیر زیادی ترکیبات فنلی بوده و  (.Ahanjan et al., 2011;Sefidkon et al, 2008 )ا سانس مرزه بختیاری  ا

سیدانی باظرفیت آن شامل انواع مونوترپنالتی اک سزکویییی دارد و همچنین  ستها و  با  .(Sefidkon and Jamzad,  2000)  ترپن ها ا

شود، روز به روز بر اهمیت  شیمیایی می  صرف بی رویه نهاده های  شی از م شاورزی متداول که نا ست محیطی ک توجه به اثر مخرب زی

ی شود. یکی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار استفاده از کودهای زیستی در اکوسیستم های زراعی توجه به کشاورزی جایگزین افزوده م

سان و محیط زندگی می گردند و اهمیت کاربرد آنها در  سالمت ان سبب تامین  ست. کودهای آلی  شیمیایی ا با هدف حذف کاربرد کود 

های اســتفاده از کودSharma, 2002). )باشــد باط هســتند، محرز میمورد گیاهان دارویی که به طور مســتقیم با ســالمت انســان در ارت

ـــوب می گردد که باعث افزایش واکنش های مفید بین گیاه و بیولوژیک یکی از راهکارهای موثر در حفظ کیفیت مطلوب خاک محس

ری )عنصر نیتروژن، بخش اصلی بسیا دهدها در ریزوسفر شده و توان گیاه را برای جذب بیشتر عناصر غذایی افزایش میمیکرو ارگانیسم

ت که در دهد و عنصری اساز ترکیب های شیمیایی مانند پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک بوده و قسمتی از کلروفیل را نیز تشکیل می

سبز می شد گیاهان  شتر موارد، کاهش ر نیتروژن از  )حاوی باکتری تثبیت کننده2-کود بیولوژیک ازتو بارور (.Ojaqhlo, 2007)شود بی

ــح مقداری مواد جنس ازتو باکتر( از تثبیت کننده ــاخت و ترش ــه گیاه توانایی س های اختیاری نیتروژن مولکولی بوده که در محیط ریش

، اکســین ها، جیبرلین ها و غیره را دارند که در Bبیولوژیکی فعال مانند اســید نیکوتنیک، اســید پنتوتنیک، بیوتین، ویتامین های گروه 

سعه صر غذایی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، عملکرد گیاهان  تو شه ای نقش مفید و موثری دارند و با بهبود جذب آب وعنا ستم ری سی

زراعی و همچنین ویژگی های خاک را تحت تاثیر قرار می دهد. ازتو باکتر همچنین قادر به تولید ترکیبات ضد عوامل بیماریزای گیاهی 

ــد و 13۸9ها نیز نقش دارد )اکبری و همکاران، بوده و در مقابله با بیماری ــتی نیتروژنه بر رش ــوص تاثیر کاربرد کودهای زیس (. در خص

ــپیریلوم، موجب  ــرف توام باکتری های ازتو باکتر و آزوس ــاهده گردید که مص ــی بر روی ریحان مش عملکرد گیاهان دارویی، در بژوهش

 (.Makkizadeh et al.,2012)نس و عملکرد اسـانس در مقایسـه با شـاهد گردید افزایش ارتفاع بوته، عملکرد پیکره رویشـی، میزان اسـا

ـــنیز 2012( و درزی و همکاران )200۴همچنین عبدو و همکاران )   Coriandrum)( در تحقیق خود به ترتیب بر روی رازیانه و گش

sativum L.سبتدمعنیهای تثبیت کننده نیتروژن سبب افزایش ( مشاهده کردند که کاربرد باکتری سانس ن  ار عملکرد دانه و عملکرد ا

ار دهای بیولوژیک از جمله ازتوباکتر، سبب افزایش معنی( در پژوهشی نشان داد که استفاده از کود200۶به تیمار شاهد گردید. خلیل )

سفرزه شد. بنابراین با توجه به اهمیت گیاه دارویی مرزه بختیاری و همچنین در نظر گرفتن  عملکرد کمی و مواد موثره در گیاه داوریی ا

ـــی تاثیر کود بیولوژیک ازتو بارور  ـــانس مرزه  2-اهمیت مدیریت این گونه گیاهی، این آزمایش به منظور بررس بر محتوی و کیفیت اس

 بختیاری انجام گرفت.

 هاروش مواد و

یاری بذر آن را از شــرکت پاکان بذر اصــفهان ، بر روی اســانس مرزه بخت2های زیســتی اعم از ازتوبارورجهت ارزیابی تاثیر باکتری

های پالستیکی در سینی کشت حاوی ترکیبی از خاک، ماسه و پیت ماس کشت شدند. این تهیه شد و بذرها برای تولید نشاء در گلدان

سال بلوک تحقیق در قالب طرح سه تکرار در بهار  صادفی با  شهر ا 139۶های کامل ت رومیه انجام گرفت. در گلخانه تحقیقاتی واقع در 

شیمیایی آن از جمله اندازهابتدا نمونه خاک مورد نظر تجزیه شده و ویژگی ستوکی و به های فیزیکی و  گیری بافت خاک، بر پایه قانون ا

( )توماس، ۸27متر )مدل  pHخاک به آب، به کمک دستگاه  1:۵خاک، در عصاره  pH(. 19۸۶روش هیدرومتری انجام شد )گی و بادر، 

درجه سانتی گراد، اندازه گیری شد  2۵خاک به آب، به کمک دستگاه هدایت سنج در دمای  1:۵( و رسانای الکتریکی در عصاره 199۶

(. فســفر 19۸۶شــود )کلوت (. نیتروژن کل، به روش کجلدال و پتاســیم فراهم به روش اســتات آمونیوم اندازه گیری می199۶)رودس، 

( جداســازی و به روش اســپکتروفتومتر 19۵۶، به روش اولســن )pH ۵/۸بنات ســدیم نیم موالر و کراولســن، به کمک عصــاره گیری بی

سامرز، گیری میاندازه سون و  شد )نل سیون تر انجام  سیدا ها (. آبیاری گلدان199۶شود. اندازه کیری کربن آلی خاک نیز به روش اک

ماه و انجام تیمارها بر  3گرفت. نشــاهای تولید شــده پس از حدود  دقیقه صــورت ۴پاش به طور اتوماتیک هر روز به مدت صــورت مهبه

تکرار انجام شد. در هر گلدان  3های کامل تصادفی با صورت گلدانی در قالب طرح بلوک روی آن به گلدان انتقال داده شدند. آزمایش به
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درجه سانتی گراد  1۵درجه سانتی گراد و شبانه  2۴ه بوته مرزه بختیاری قرار گرفت. گلخانه مورد استفاده دارای دمای متوسط روزان 3

دقیقه انجام گرفت. نشـــاهای تولید شـــده پس از تلقیح با  ۴پاش به طور اتوماتیک هر روز به مدت صـــورت مهها به بود. آبیاری گلدان

ــدند.  2-ازتوبارور ــد و گیاهانبه گلدان انتقال داده ش ــت در زمان گلدهی کامل گیاهان انجام ش ــده پس از انتقال به  برداش ــت ش برداش

سانس از  ستخراج ا سایه خشک شدند. ا شگاه به مدت تقریبی یک هفته در  گرم سرشاخه های گلدار مرزه بختیاری در مرحله  ۸0آزمای

ــده با ازتو بارور ــاهد و تیمار ش ــتگاه کلونجر( انجام گرفت و رطوبت گیری 2-گلدهی از گیاهان ش ــیله روش تقطیر با آب )دس با ، به وس

 انجام گرفت.  GC/MSسولفات سدیم انیدر انجام گردید. تجزیه نمونه های اسانس به وسیله دستگاه 
 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مورد استفاده در گلدان های کشت شده  -1جدول 

پتاسیم قابل 

 (ppm)جذب 

فسفر 

 قابل جذب

(ppm) 

درصد 

 مواد آلی

ازت کل 

 )درصد(

هدایت 

 (ds.m-1الکتریکی)

بافت  شن سیلت رس یدیتهاس

 خاک

 رسی 1۵ 3۵ ۴0 2/7 7۵/0 13/0 3/1 1۴ 390

 نتایج و بحث 

سانس گیاه شاهد مقدار  ،درصد( بود. بنابراین 131/3) 2درصد و گیاهان تیمار شده با کود زیستی ازتوبارور 12/2میانگین مقدار ا

سانس مرزه بختیاری با تیمار کود ازتوبارور  شان داد که افزایش پیدا کرد. 2ا شاهد  نتایج مطالعه اخیر ن سانس گیاهان  صلی ا ترکیبات ا

ستی %73/۵( و کاریوفیلن )%۸1/7(، بورنئول)%72/۵0متعلق به کارواکرول ) شده با کود زی سانس گیاهان تلقیح  صلی ا ( بود. ترکیبات ا

ــانس %32/۵( و کاریوفیلن )%۶9/۵(، بورنئول )%۵۶/۴0متعلق به کارواکرول )  2ازتو  بارور ــلی اس ( بود. نتایج آنالیز واریانس ترکیبات اص

شده با ازتوبارور  شاهد و تیمار  شان داد که مقدار کارواکرول و کاریوفیلن بین گیاهان  شان اختالف معنی 2مرزه بختیاری ن دار آماری ن

(. همچنین 2معنی دار بود )جدول  درصــد ۵در ســطح احتمال  2نداد ولی مقدار بورنئول بین گیاهان شــاهد و تیمار شــده با ازتوبارور 

 (.2نشان نداد )جدول  2مقدار اسانس اختالف معنی دار آماری بین گروه گیاهان شاهد و تیمار شده با ازتوبارور 
بورنئول و کاریوفیلن کاهش  ،نتایج نشـان داد که مقدار کارواکرول   2در مقایسـه گیاهان شـاهد و تیمار شـده با کود زیسـتی ازتو بارور

در گیاه دارویی رزماری  ( وEl-Gahadban et al., 2002) فت. نتایج بررسی اثر تلقیح با تثبیت کننده های نیتروژن، در گیاه مرزنجوشیا

( (Abdelaziz et al., 2007 افزایش غلظت برخی از عناصر پر مصرف در گیاه را ناشی از افزایش سطح جذبی ریشه به ازای هر واحد از ،

خاک، افزایش های  حجم  ند  ـــتقیم بر فرآی به طور مس با این کودها  که تلقیح  ند  یان کرد ـــنتزی و تعرق ب یت فتوس عال جذب آب، ف

ــرف الدین ) ــت. همچنین محفوظ و ش ــرف کر بوهیدرات ها در گیاهان موثر اس ( بر روی رازیانه و مکی زاده و 2007فیزیولوژیکی و مص

س2012همکاران ) شاهد افزایش میزان ا سپیریلوم ( بر روی ریحان،  ستی حاوی باکتری های ازتو باکتر و آزو انس در اثر کاربرد کود زی

( گزارشــی مبنی بر اثر مثبت کود زیســتی ازتو باکتر در افزایش میزان اســانس در گیاه رزماری ارائه 200۶و  همکاران )  Leithyبودند. 

بب بهبود وضعیت نیتروژن آن نقش دارد، لذا میزان اسانس نیز شده است. آن ها اعالم نمودند که کاربرد کود زیستی نیتروژنه در گیاه س

یاه دارویی مرزنجوش  نده نیتروژن در گ یت کن های تثب باکتری  فده از  ـــت که اس ـــان داد  تایج تحقیق دیگری نش بد. ن یا افزایش می 

(Majorana hortensis L.) سانس می گردد -لعه بررسی تاثیر ازتو بارور این اولین مطا (Gharib et al., 2008). سبب افزایش درصد ا

 روی مقدار و ترکیبات اسانس مرزه بختیاری می باشد و لذا مقایسه با نتایج محققین قبلی امکان پذیر نشد.  2
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 2آنالیز واریانس صفات مورد مطالعه بین گیاهان شاهد و تیمار شده با ازتوبارور   -2جدول 

 منبع تغییرات صفات
مجموع 

 df مربعات

نگین میا

 .F Sig مربعات
737/1۵۴ بین گروهی کارواکرول  1 737/1۵۴  1/113n 3۵1/0  

211/۵۵۶ درون گروهی  ۴ 0۵3/139    
9۴۸/710 کل  ۵    

7۶3/۶ بین گروهی بورنئول  1 7۶3/۶  ۵20/۵ * 079/0  
901/۴ درون گروهی  ۴ 22۵/1    

۶۶۴/11 کل  ۵    
390/3 بین گروهی کاریوفیلن  1 390/3  0/۴۶7n ۵32/0  

0۵۵/29 درون گروهی  ۴ 2۶۴/7    
۴۴۵/32 کل  ۵    

مقدار 

 اسانس
۵20/1 بین گروهی  1 ۵20/1  1/۶77n 2۶۵/0  
۶2۵/3 درون گروهی  ۴ 90۶/0    

1۴۵/۵ کل  ۵       
 : اختالف غیر معنی دارnدرصد  ۵: اختالف معنی دار در سطح احتمال *

 منابع

ستم13۸9انوی، س. ع. م. اکبری ،پ.، قالوند، ا. و مدرس ث  - سی شیمیایی و تلفیقی( های مختلف تغذیه. تاثیر کاربرد  های )آلی، 

 .۸3-93(: 1)1گردان. مجله دانش کشاورزی پایدار.و کود زیستی بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتاب
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Horti Agrobotanici Cluy 35: 86-90. 

- Abdou, M. A. H., El-Sayed, A. A., Badran, F. S. and El-Deen, R. M. S. 2004. Effect of planting density and chemical 
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of planting density and some chemical (Nofatrein) and biochemical (Biogen) fertilizers, Annals of Agricultural Science, 
Moshtohor, 42: 1907-192. 

- Ahanjan, M., Ghaffari, J., Nasolahie, M., Mirabi, A and Mohammadpour, G. 2011. Antibacterial potential of 
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PM1. 

- Cantino, P. D., Harley, R. M. and Wagstaff, S. J. 1992. Genera of Labiatae: Status and classification. In: Harley 
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