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چکيده
به منظور بررسی تأثیر کودهای شایيییيی ليای کيپوسا بار ماا ،ر ترکی ایا سایاج عال ر يمعارد شايط ،ای مط ار Pelargonum
 )graveolensلزمیيشی در قیيب طرح بموک هی کیمل تصیدفی بی سه تعر ر عر ش .،تیيیرهی شیمل کود ليی در يا سا (  3تا در هعاایر) کاود

شیيییيی در د س (  100 75کیمو در هعایر) کود کيپوس در د س (  20 15ت در هعایر) بودا .،بوتههای تیيایر شا،ر در سار مهرمایر
مصیدف بی د ر ن گلدهی برد ش گردي ،سیاج لنهی توسر دساگیر کمواجر ساخر ج پج ز لبگیر توسر دساگیر  GCلایيیل ش .،اایيج اشین د د
که تیيیر بی کودهی مخامف تیثیر مطنید ر بر درص ،سیاج ا ،رد .هيچنی ترکی یا شیيییيی سیاجهی حیصل ز تیيیرهای مخاماف ایال بررسای
ش،ا .،سیار امول  56/6-44/5درص )،سیار امیل فرمیا  18/3-12/2درص )،ژر ایول  7/6-2/2درص )،يل مناون  6/1-1/9درص )،چهایر ترکیاب
شیخص در سیاج شيط ،ای مط ر بودا .،اایيج اشین د د که تیيیر بی کود کيپوس در ماییس  15ت ما ،ر ترکیاب سایار امول ر باه  51/94درصا ،در
سیاج شيط ،ای ر فل يش میده .،يی تیيیرهی ديگر تیثیر مطنید ر بر ديگر ترکی یا سیاج شيط ،ای مط ر ا ،شان .،هيچنی صاایتی اظیار
ماوسر رتایع بوته ماوسر تط ،د شیخه صمی ح ،کثر زن تر بوته ماوسر زن تر هر بوته ا ،زرگیر ش،ا .،در بررسی اوع کود بر صایا ماککور ثار
مطنید ر مشیه،ر اش.،

مقدمه

واژههای کليدی :شيط ،ای مط ر کود ليی کود شیيییيی کود کيپوس

سیار امول سیار امیل فرمیا

1

ليی به طور ط یطی مو د بی منشی زيسای يی منشی مطا،ای هساان ،کاه
میل ن نیصر مو د غک يی يی حاليی پکير نیصر يی هر د يژگی
م،يري
در لنهی پیيی س  .ساایدر ز ي کود در سیسام رگیای
پیي ،ر خیک مرسو میبیش ،س ب به ود خو ی فیليعی شیيییيی
بیويوژيعی خیک میشود  .)3ميع س کودهی ليی بهطور فیليعی
در عريین فرلين،سیز بر مصیرف کشی رز تغییر يیبن،؛ می فرل ر
شیيییيی در لنهی رخ ايیده .،مل يی کودهی ليی ي س که ماو د
ماليم غیر سوزا،ر د را .،ز طرفی مطیيب ي کودهی مصرف مایدير
بیال کود درصورا کي ود مو د غاک يی در لن سا  .)4ایاار ژن در
کودهی شیيییيی بهصاورا مطا،ای سا در محی ای منیساب در
مطرض ایار اسیز قر ر میگیرد به يق پایيی تار خایک اااایل
میيیب ،درصورتیعه ي معیایل در کودهی د می لهساهتر میبیشا.،
مو د ليی مخامف گییهی در ثر فرلين،هی گواایگون تحا شار ير
رطوب دمی هو منیسب ت ،يل باه مایدر باه اای هوماوس يای
کيپوس میگردد .تويی ،کيپوس به د شعل هو ز بای هاو ز
اجی میگیرد .يل کيپوس هو ز ب ،ن پوشایا،ن تاودر ماو دليی
اجی میگیرد درحیيیعه کيپوس بیهو ز فرلين ،س که يال
تجليه میعربی مو د ليی مخامر در غیی کسیژن اجای
کيپوس

کیربرد کود منیسب يعی ز و مل مهم در کش گییهین د ر يای
س  .بی ر ش صحی( تغکيه گییر حیصمخیل خیک میتاو ن ماي
حاظ محیر زيس کایهش فرسایيش حااظ تناوع زيساای بایزدر
يمعرد گییر ر فل يش د د بی عانای ز مصارف بایر ياه نیصار
غک يی هلينه تويی ،ر به ح ،قل کیهش د د که ي مر میتو ا ،ر های
به سو کشی رز پیي ،ر بیش .)1 ،در ر سای رسای،ن باه کشای رز
پیي ،ر ساایدر ز کودهی ليی زيسای ز هيی خیصی برخورد را،
ساایدر ز ي منیبع می تو ا ،به کایهش مصارف کودهای شایيییيی
کي کن.)2 ،
ساایدر ز کود ليی سا ب به اود خاو ی شایيییيی فیليعای
بیويوژيعی خیک ش،ر تويی ،محصول ر فل يش میدها .،کودهای
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.)5

میشود
شيط ،ای مط ر  )Pelargonium graveolensگییهی چن،سایيه
به رتایع ح ،د  90سیاایمار به راگ سا ل خیکساار مایبیشا.،
برگهی به شعل قم ی تی د يرر  5تی  7گوشه به رض  2/5تی 10
سیاای مار س  .)6مو د تشعیل دهن،ر سیاج شيط ،ای مط ر شیمل
ژر ایول سیار امول يینئول ترينئون يعلهی میبیش .،بو سایاج
لن کيی ش یه سیاج گل رز د ر راگ س ل ر ش میبیشا .،يا
سیاج خصوصیً موقطی رزشين ،س کاه محااو ماایدير بیشاار
سیار امول بیش .)7 ،بر پیي ،ر خصوصییا فیليعوشیيییيی سیاج
بیي ،لاهی ر در ظرف دربساه د ر ز اور اگه ،ر ايود  .)8ز سیاج
شيط ،ای مط ر در طب سنای به نو ن در ر ل ر ماو م،حسیسی
م ،لسم م ،ديیب ساایدر میشود  .)11 9بیشار م یيطیا ر
شيط ،ای مط ر بررسای ترکی ایا سایاج لن باودر سا  .ترکی ایا
ساایاج شاايط ،ای مط اار در فصااول برد ش ا مخامااف توساار ر
هيعیر ن بررسی شا،ر سا  .)12در م یيطاه ديگار خصوصاییا
سیاج شيط ،ای مط ر حشای رشا ،يیفااه در کشاور پرتغایل ماورد
بررسی قر ر گرف .)13
اایيج برخی پژ هشهی حایکی ز لناسا کاه کودهای ليای بای
ثرهی م موبی که ق ال ذکر ش ،ما ،ر تويی ،سیاج گیایر ر فال يش
د دا .،در سیل  1382ک ر ایی هيعیر ن در بررسای تایثیر کودهای
شیيییيی د می تمایای بر يمعرد میل ن ترکی یا سیاج د اه گییر
د ر يی زایین گل رش د دا ،که کود د می يمعرد میل ن سیاج د اه
ر فل يش مطناید ر د د  .)14در تحایاای ديگار توسار رمایيی
هيعیر ن در بررسی ثر تمایای کودهی ليی شایيییيی بار يمعارد
کيی کیای گییر اخود تح شر ير ديم بیشاري يمعرد د اه تح
شر ير پنجیر درص ،کود شیيییيی د می کياري يمعارد د ااه در
تیيیر شیه ، ،ساایدر ز کود) بهدس لم .)15 ،در گل رش مشایبه
ديگر ما ،ر سیاج ترکیاب های گیایر بیبوااه در شار ير کشا
رگیای به مر تب بیشار ز کش در حیيا مطياول لن باود  .)14در
شیيییيی بار سایاج بیبوااه
بررسی تیثیر مصرف کودهی رگیای
لييیای توسر ای اژ د هيعایر ن بیشااري بایزدر سایاج باه ز
مصرف کود مخموط ليی شیيییيی) حیصل ش ،که اس به شیه،
سیير تیيیرهی خاالف مطنید ر د ش .)16
در ي م یيطه ثر کودهی ليی کيپوسا کاود شایيییيی رر
مخموط هري ر درص ،سیاج شيط ،ای مط ر بررسی ش .،ساپج
سیاجهی بی ساایدر ز  GC/MSلایيیل ش،ا ،تی ثر تیيیرهای مخاماف
بر ترکی یا سیاج شيط ،ای مط ر مورد م یيطه قر ر گیارد .هيچنای
عل ر يمعرد گییر در هر کرا مورد بررسی قر ر گرف .

مواد و روشها

ي لزمیيش در سیل  1395در ملر ه تحایایتی شرک د ر سیز
بیريج سیاج در  45کیمومار مرکال شهرسااین کیشاین در بخاش
مشه ،ردهیل بی رض عغر فییيی  51درعه  3دقیاه شايیيی طاول
عغر فییيی  34درعه  1دقیااه شارقی عار گرديا .،رتاایع ماوسار
من اه ز س ( دريی  1800مار ل هاو لن مطاا،ل کوهساایای
س  .ط ق طال یا يساگیر هو شنیسی مییاگی بیرا،گی در در سیل
گکشاه  150میمیياار میایاگی حا ،کثر درعاه حار را در 10سایل
گکشاه  29درعه سیاایگر د مییاگی حا ،قل درعاه حار را در10
سیل گکشاه  -12درعه سیاایگر د ماوسر درعه حر را  14درعاه
سیاایگر د میبیش .،زمی مورد لزمیيش سیل ق ال باه صاورا لياش
بودر س .
تيمار شمعدانی معطر با کودهاي مختلف

ي لزمون به صورا کراهی خرد ش،ر کیمال تصایدفی در ساه
تعر ر عر گردي .،بطید هر کرا  2×2مار تط ،د خ وط در هر کارا
شیمل  3خر بی فو صل  80سیاایمار فیصمه د بوته  50سیاایمار در
اظر گرفاه ش .،شيط ،ای مط رهی توسر قمياه ريشاهد ر شا،ر تعثیار
يیفان .،لبییر کراهی بالفیصمه شر ع ش ،به فیصمه  4ر ز در اوبا
ص ( ي لبییر تعر ر ش .،عی دسای مفهی هرز ایل اجی شا.،
ي مفهی هرز شیمل سميه ترر تیج خار س پیچا صاحر يی
يایل تیيایر لزماون ز  3ااوع کاود در د سا (
رک بودا .،بر
ساایدر ش .،کود زيسای يی رگیای ي کود  BioGMEای د رد که
ترکیااب گیاایهی-عاایاور ساا باای ساااایدر ز فناای ر ااایاو
بیيوتعنويوژ سیخاه ش،ر س ) در ي س (  3000 )Oکیماوگر در
هعایر کود شیيییيی رر حی  46درص ،ایار ژن) در د سا ( 75
 100 )N1کیمو  )N2در هعایر کود کيپوس بایيی گییهی) در
د س (  20 )C1 15ت در هعایر  )C2بود .لایيیل خیک من ااه
کودهی مورد ساایدر در ع ،ل  1ل ردر ش،ر س  .تیيیرهی به صورا
تعی ترکیب د تیيی سهتیيی ساایدر شا،ر اا ،عا ،ل  .)2پاج ز
يیل تیيیر يمییا برد ش ا ،هو يی شيط ،ای مط ار لغایز شا.،
م،ا زمین کیش تی برد ش ي گییر  6میر بهطول اجیمیا .،صاایا
مورد بررسی در ي لزمیيش شیمل میل ن سیاج ترکیبهی موعود
در سیاج بودا .،هيچنی در پیيین فصل رش ،ايواههی تصایدفی ز
هر کرا ااخی ش ،صایتی اظیر ماوسر رتایع بوته ماوسر تط ،د
شیخه صمی ح ،کثر زن تر بوته ماوسر زن تر هر بوته ا ،زرگیر
ش،ا .،بر تطیی يمعرد د رديف کنایر  50سایاایماار ز هار
کرا به نو ن ثر حیشیه حکف ش .،پج ز برد ش بوتههای تای ثیبا
میا،ن زن خش در ل ن قر ر گرفان ،توزي شا،ا .،با،ي ترتیاب
يمعرد زيسای بر هر کرا در ح ،س ( تطیی گردي.،
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جدول  -1آناليز خاک و کودهای مورد استفاده در تيمارها
Table 1- Analysis of soil and fertilizers used in the treatments

پتاسيم %

نيتروژن %

فسفر %

Potassium %

Nitrogen %

Phosphorus %

0.03

0.08

0.001

7.5

1.90

1.00

0.78

7.3

0.56

0.63

2.33

6.3

0.0

46.0

0.0

8.1

pH

نمونه
Sample

خیک
Soil

کود کيپوس
Compost fertilizer

کود رگیای
Organic fertilizer

کود رر
Urea fertilizer

جدول  -2تيمارهای انجام شده با کود کمپوست ،کود ارگانيک و کود اوره
Table 2- Treatments performed with compost, organic and urea fertilizers

کود کمپوست

کود ارگانيک

کود اوره

کد نمونه

C
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

O
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1

N
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Sample ID
Control
C1
C2
O
C1O
C2O
N1
N1C1
N1C2
N1O
N1OC1
N1OC2
N2
N2C1
N2C2
N2O
N2OC1
N2C1O2

جمعآوري و اسانسگيري از گياه

شرايط دستگاهی کروماتوگرافی گازي-طيف سنج جرمی

به طور کمی گییهیای که ز ا ،هو يی لنهی ساایدر میشود در
زمیایکه ح ،کثر رش ،ر يشی خود ر د شاه بیش ،برد ش مایشاوا،
که صوال ي موقع ق ل ز فر رسی،ن فصل سارمی مایبیشا .،چاون
بر سیاج گیر شيط ،ای مط ر ز ا ،هو يی سااایدر مایشاود
ق ل ز شر ع فصل سرمی ح ،کثر رش ،ر يشی ر د رد .بنایبر ي اا،
هو يی تیزر شايط ،ای مط ار  )Pelargonium graveolensماورد
ساایدر در ي طرح در سر مهرمایر در شارک د ر سایز بایريج
سیاج عيعل ر ش .،گییر تیزر توسر قیچی بیغ یای به اا ،زرهای
ريل خرد ش 100 .،گر ز برگهی تیزر خارد شا،ر ز هار تیيایر 3
تعر ر) رد بیيون ي يیار شا ،توسار دسااگیر کماواجر يال
سیاجگیر زای زای) به م،ا  4سی اجی شا .،سایاج باه
دس لم،ر بی ساایدر ز ما ،ر منیسب سويایا س،يم ي دهام زن
سیاج بهدس لم،ر) ل گیر ش ،تی زمین اجی لزمون در يخچیل
اگه ،ر ش.،

دساگیر  GC/FIDمورد ساایدر سایخ شارک  Varianما،ل
 CP3800بی ساون کیپیالر  CP-Sil 8 CBبی طول  60مار ق ر
د خمی  0/32میمیمار بود .برایماه دمایيی ل ن ز  50تای  250درعاه
تنظیم دمی اژکاور  230دمای دتعااور  250درعاه سار
عريین گیز حیمل  1میمیيیار بر دقیاه باود .دسااگیر  GC/MSماورد
ساایدر سیخ شرک  Agilentلمريعی ساون کایپیالر  HP-5بای
طول  30مار ق ر د خمی  0/25میمیمار بود .برایماه دمایيی ل ن ز
 60تی  250درعه تنظیم طیاف عرمای ز  m/z=50تای m/z=250
ث ش .،دمی محاظاه تلرياق تجلياهگار عرمای چهایر ق ای
محاظه يواش به ترتیب  270 150 280درعه سیاایگار د تنظایم
گردي .،عساجو کایبخیاه در د من ع  NIST WILEYاجی
ش.،
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نتايج و بحث
اایيج بهدس لم،ر ز ما ،ر میل ن سیاج درص ،بر سایس زن
تر ايواه) ز ايواه هی مخامف در شعل  1مشیه،ر میشاود .درصا،
سیاج حیصل ز ا ،هو يی شيط ،ای مط ر هر ايواه سه تعر ر) در
تیيیرهی مخامف ز  0/94تی  1/13درص ،ماای ا س  .اایيج حیصل
ز تجليه ريیاج د در هی اشین د د که ثر س وح مخامف تیيایر بار
درص ،سیاج در س ( حايیل  5درص ،مطنید ر ا ود .با،ي ماهاو
که تیيیر بی کودهی مخامف بی مایدير ماای ا تیثیر مطنید ر ز اظر
لمیر بر میل ن سیاج شيط ،ای مط ر در ي تحایق ا ،شاه سا .
هيچنی اایيج مایيسه مییاگی سایاجهای اشاین د د کاه کيااري

درص ،سیاج بهدس لم،ر مربوط به ايواه  C1N2بای ماا ،ر 0/94
درص ،بیشاري درص ،سیاج بهدس لم،ر مربوط به ايواه  C1بای
ما ،ر  1/13درص ،میبیش .،ز لاجی که میل ن درص ،سیاج به غیر ز
حیصمخیل خیک تیبع شار ي ی میانا ،رتاایع ز سا ( دريای ااور
و مل ديگر میبیش ،میتو ن اایجه گرف که لایيیل خایک
رطوب
در ي م یيطه به ر ما ،ر سیاج ژر ایو تیثیر مطنید ر ا ،شااه
س  .ي اایيج بی م یيطیا ق می که تیيیر بای کاود رگیایا میال ن
يمعرد سیاج بیبواه اطنیر مرزر ر فال يش د در باود هيایهنگی
ا ،رد .)18 17 14

Percentage of essential oil w/w%

Type of treatment

شکل  -1تاثير سطوح مختلف کودهای آلی ،کمپوست و اوره بر ميزان اسانس شمعدانی معطر
Figure 1- The effect of different levels of organic, compost and urea fertilizers on the amount of geranium essential oil

در زر گییهین د ر يی مط ر ال ر بر درص ،سایاج ااوع
میل ن ترکیب هی شیيییيی تشعیل دهن،ر سیاج ایال هيیا د رد.
بنیبر ي در مرحمه د تحایق تیثیر اوع میل ن کود به کیر رفاه بر
ترکی یا سیاج شيط ،ای مط ر بررسی ش .،تحمیل ااایيج حیصال ز
دساگیر  GCاشین د د کاه د ترکیاب باای سایار امول سایار امیل
فرمیا بی ماایدير  16 48/33درصا ،ترکی ایا شایخص موعاود در
سیاج ژر ایو هسان .،ژر ایول تر اج د هی،ر کیر ن يل مناون
تر اج رز کسی ،تر اج کایريوفیم عرمایکرن  Dترکی ایا ديگار
موعود در سیاج شيط ،ای مط ر بوداا .،باه عها عاود ترکی ایا
ماط،د در سیاج شيط ،ای مط ر پیچی،گی لایيیل بار هار کا،
تیثیر تیيیرهی مخامف تنهی به ر د ترکیب شیخص يا سایاج
شیمل بای سیار امول سیار امیل فرمیا بررسی ش.،

مییاگی درص ،سیار امیل فرمیا در گر ر کنارل  15/78درصا،
میبیشا ،شاعل  (2کاه بای فال يش سا ( کاود زا رگیایا
کيپوس در س (  )N1C1O 1به  14/30درص ،کیهش مایيیبا.،
بیشاري مایدير سیار امیل فرمیا مربوط به تیيیر بای مخماوط کاود
رگیای در س (  1کود زا در س (  2کود کيپوس در س ( 2
 16/27درص )،تیيیر بی مخموط کاود رگیایا در سا (  1کاود
کيپوس در س (  16/26 1درص )،میبیش .،ي ااه لاایيیل ريایاج
سیار امیل فرمیا تح تایثیر کودهای ایاار ژن ليای کيپوسا
اشین میده ،که تای ا مطناید ر در میایاگی درصا ،سایار امیل
کيپوس عود ا ،رد
فرمیا در س وح مخامف کود زا رگیای
که ي اایجه در شعل  2کیمال م( میبیش.،
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جدول  -3تجزيه واريانس اثر کاربرد کودهای شيميايی ،آلی و کمپوست بر مقدار ترکيب سيترونلول در اسانس شمعدانی معطر
Table 3- ANOVA for the effect of chemical, organic and compost fertilizer on citronellol compound in Pelargonium
graveolens

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منابع تغييرات

Mean Square

Sum of Squares

df

SOV

0.00

16708.9

133671.9

8

م،ل

0.349

6.6

13.2

2

0.376

4.9

4.9

1

0.093

15.3

30.5

2

0.032

22.8

45.5

2

6.1

280.9

46

P value

54

Model

کود رر
N fertilizer

کود رگیای
)O fertilizer (O

کود کيپوس
)Compost (O
کود کيپوس × کود رگیای
O×C

خ ی
Error

کل
Total

مییاگی سیار امیل فرمیا

تیيیرهی
Treatments
شکل  -2اثر منابع مختلف کودی بر ترکيب سيترونليل فرمات در اسانس شمعدانی معطر
Figure 2- The effect of different fertilizer on citronellyl formate compound in Pelargonium graveolens
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مییاگی سیار امول

تیيیرهی
Treatments
شکل  -3اثر منابع مختلف کودی بر ترکيب سيترونلول در اسانس شمعدانی معطر
Figure 3- The effect of different fertilizer on citronellol compound in Pelargonium graveolens

لایيیل ريیاج سه طرفه ثر ا س وح مخاماف کاود رگیایا
زا کيپوس بر درص ،سیار امیل فرمیا ر اشاین اا ،د .بررسای
میل ن ترکیب ژر ایول در سیاج اشاین د د کاه يا ترکیاب ز 4/9
درص ،مربوط به تیيیر  N1تی  6/8درص ،مربوط به تیيیر  C1Oماغیر
می بیش .،می لایيیل ريیاج تای ا مطنید ر ر در بی تیيیرهی اشین
ا ،د .هيچنی م یيطه ر ترکیب يل مناون اشین د د که بیشااري
ما ،ر ي ترکیب مربوط به تیيیر  N2C2Oبای ماا ،ر  5/8درصا،
کياري ما ،ر يل مناون مربوط به تیيیر  N2C1بی ما ،ر  3/6درصا،
س  .تجليه ريیاج يا ترکیاب ایال تاای ا مطناید ر ر بای
تیيیرهی لشعیر اعرد.
می در مورد سیار امول که عالر شایخص در سایاج شايط ،ای
مط ر میبیش ،تجليه ريیاج د درهی اشین د د که تیيیر ترکی ای بای
کود ليی کود کيپوس بار ترکیاب بایسایار امول مطناید ر سا .
لزمون تطای ی  LSDبییاگر تای ا مطنید ر  C1O0کاود کيپوسا
در س (  1ب ،ن ساایدر ز کاود ليای) ز سایير کودهای  O Cدر
ما ،ر بایسیار امول مای بیشا )p<0.05 ،عا ،ل  .)3هيایا ور کاه
شعل  2اشین میده ،ترکیب بایسایار امول در تیيایر  C1بای ماا ،ر
 51/98در س ( بیالتر اس به سیير تیيیرهی قار ر گرفااه سا .
سیار امول علر ترکی یا مواوترپنوئی ،س که در مسیر بیوسنال خود
اییز به  NADPH ATPد رد که ایار ژن فساار بار تشاعیل

لنهی مر ر میبیش .)19 ،بنیبر ي ثر کود کيپوسا حايایال باه
ديیل مایدير اس ای بیالتر ترکی یا مار ر بار سانال سایار امول
بیشار میبیش .،می فل يش بیش ز ح ،کود کيپوس تیيیر در س (
 )2ثر مطنی د ر ر سیار امول موعود در سایاج ا ،شااه سا .
اایيج ي لزمیيش بی ااایيج سایير محااای ر گیایر زيارر سا ل
ريحین بی تیثیر مث کود کيپوس بر سیاج گییر م یبا د رد 20
.)21
عه لایيیل لمیر صایتی اظیر ماوسر رتایع بوته ماوسر تط ،د
شیخه صمی ح ،کثر زن تر بوته ماوسر زن تر هر بوته يمعرد
در هرکرا ز لایيیل  ANOVAساایدر ش ،که در صاورا مطناید ر
ش،ن ز لزمون تطای ی توکی ساایدر می شود .هيیا ورکاه عا ،ل 4
اشین میده ،در بررسی اوع کود بر ماوسار رتاایع بوتاه ماوسار
تط ،د شیخه صمی ح ،کثر زن تر بوته ماوسر زن تار هار بوتاه
يمعرد در هرکرا ثر مطنید ر مشیه،ر اشا .)P> 0.05 ،در ماورد
کود شیيییيی رر تحایاایا اشاین د در سا کاه بیشاار گییهاین
د ر يی پیسخ مساایيی به فل يش ایار ژن اشین ايیدهن .)22 ،که
يعی ز داليل  ،تیثیرگک ر لن میتو ا ،لبشويی رر بیش .،مای در
برخی م یيطیا در مورد ساایدر ز کود د می کود فساار کودهای
تمایای فل يش يمعرد شیخصهی مورد م یيطه مشیه،ر ش،ر س
.)25 23
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جدول  -4تاثير کودهای آلی ،شيميايی و کمپوست بر شاخصهای عملکرد شمعدانی معطر
Table 4- The effect of organic, chemical and compost fertilizers on yield index of Pelargonium graveolens

عملکرد در هرکرت
(کيلوگرم)
)Plot yield (Kg
24.867
29.700
21.033
28.433
24.400
23.833
29.067
25.600
26.000
24.567
25.100
21.700
23.533
26.500
25.467
28.200
32.833
22.200
0.856

متوسط وزن تر هر بوته

حداکثر وزن تر بوته

متوسط تعداد شاخه اصلی

متوسط ارتفاع بوته

(کيلوگرم)

(کيلوگرم)

(عدد)

(سانتیمتر)

Mean fresh plant
)weight (Kg
4.467
5.100
3.567
5.100
4.067
4.200
4.833
4.267
4.567
4.067
5.200
3.500
3.900
5.000
4.233
4.700
5.067
3.733
0.795

Maximum fresh
)plant weight (Kg
4.967
7.100
5.100
8.667
5.833
5.600
6.600
5.667
6.567
5.800
5.967
5.367
5.267
6.500
6.567
6.267
8.100
7.067
0.879

Mean of main branch
)numbers (number
16.233
15.533
13.533
15.433
14.567
15.333
13.867
14.333
14.767
17.233
17.100
14.000
13.567
14.600
14.667
13.667
15.000
15.533
0.896

Mean of plant
)height (cm
70.567
73.367
56.667
67.200
68.167
66.967
70.100
71.100
70.000
71.567
65.633
62.533
66.767
69.633
67.100
68.767
70.233
68.000
0.682

در ي طرح بی توعه به ينعه يمعرد صرفی س ( سا ل در حا،
س ( بودر يک عل ر يمعرد لن شیمل ماوسر زن تار زن تار تا
بوته تط ،د شیخه رتایع بوتههی میشود .که يمعرد تر رت یط مسایم
بی ر ا،مین سیاج ایل د رد .يک به اظر میرس ،به ديیال عاود زا در
غمب تیيیرهی هيچنی غنی باودن خایک پیياه ز اظار زا قی ا،تی
يمعرد رش ،تای ا مطنید ر ر اشین ا ،در س .

نتيجهگيری
بسییر ز محااین بر يا بی راا ،کاه گییهاین کشا شا،ر در
ساایدر ز ترکیب کيپوس به ما د ر
سیسام کشی رز رگیای
بودن کیای خیک بهار مایبويی های ياایمی های ترکی ایا فناويی
بیشار در مایيسه بی گییهیای که در سیسام ما ،ل رشا ،مایکننا،
د را .،بی در اظر گرفا اایيج حیصال ز يا پاژ هش هيچنای د

تيمار
Treatment
C1
C1O1
C2
C2O1
Control
N1
N1C1
N1C2
N1O1
N1O1C1
N1O1C2
N2
N2C1
N2C2
N2O
N2O1C1
N2O1C2
O1
P-value

ماويه هلينه پییم،هی ليودگی زيس محی ی کودهای شایيییيی
رر گلينه منیس ی عه کش پر رش شيط ،ای مط ر ايایبیشا.،
تیيیر بی کود کيپوس در س (  15ت در هعایر اه تنهی ز اظر میال ن
بیزدهی درص ،سیاج کیهش اشاین اا ،در بمعاه در فال يش میال ن
ترکیب سیار امول در سیاج حیصل تیثیر خوبی د شاه س بنایبر ي
ي کود می تو ا ،عیيگلي منیسا ی بار کودهای شایيییيی ماورد
ساایدر بیش .،بی ي حیل در خصوی م تیثیر کودهی کيپوس اییز
به تحایایا عیمعتر میبیش.،

سپاسگزاری
ز شرک د ر سیز بیريج سیاج عه فار هم اياودن معیاایا
لزمیيشگیهی کش پر رش گییر حيیي میيی تشعر میايیيیم.
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Introduction: One of the important factors in the succeeding the medicinal plant cultivation is the use of
appropriate fertilizers. Plants grown with appropriate fertilizers have more secondary metabolites than those that
grown in the usual system. On the other hand, there is increasing concern about soil interrelated environmental
problems such as desertification, soil degradation, loss of fertility and erosion. So, the use of suitable fertilizer
for plant growth is very important. Geranium (Pelargonium graveolens) oil is widely used as a floral substitute
of the rose scent, due to its smell very similar to rose, being therefore one of the most valuable natural materials
for the cosmetic and perfumery industries. Geranium oil is obtained from steam distillation of the flowers or
green foliage of Pelargonium graveolens or some of its hybrids. Geranium oil is sometimes listed on the label of
supplements promoted for athletic performance, weight loss, and body building. Sometimes it is used for nerve
pain (neuropathy), depression, diarrhea and various skin conditions or to help with healing. Also, geranium oil is
likely safe when taken by mouth in food amounts. Analyses of phytochemical profile of geranium oil included
the major constituents such as citronellol, citronellyl formate, geraniol and isomenthone. The aim of this study
was to evaluate the compounds of geranium essential oil in treatment of three types of fertilizers including
organic, chemical and compost fertilizer.
Materials and Methods: In order to investigate the effects of organic, chemical and compost fertilizers on
chemical composition of essential oil of geranium, an experiment was conducted at Barij research farm, Kashan,
Iran, in 2015 as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications.
Treatments included; organic fertilizer at one level (3 tons/ha), chemical fertilizer as urea at two levels (75 and
100 kg/ha), compost fertilizer as plant debris at two levels (15 and 20 tons/ha) and control (no fertilizer). The
aerial parts of the treated geranium were collected during stage of flowering in October, and their essential oils
were obtained from Clevenger apparatus, and after dehydration were analyzed by GC device. The GC analysis
was carried out using Varian 3800 GC, equipped with a CP-Sil 8 fused silica capillary column (60 m × 0.32 mm
i.d., 0.25 µm f.t.); carrier gas, Helium; flow rate 1.0 ml/min; split ratio, 1:50 and using a flame ionization
detector. The column temperature was programmed at 50 °C heated to 250 °C at a rate of 3.0 °C/min, then kept
constant at 250 °C for 20 min; injector temperature, 230 °C; detector temperature, 250 °C. Also, plant height,
number of branches per plant, average fresh weight of the plant, maximum fresh weight of the plant and plant
yield were measured. Data analysis was done by SPSS Statistic 17.0.
Results and Discussion: The results showed that treatment with different fertilizers had no significant effect
on essential oil percentage. In the cultivation of aromatic herbs, despite the percentage of essential oil, the type
and composition of the essential chemical composition is also important. So, the chemical compounds of
essential oils obtained from different treatments were studied. Citronellol (44.5%-56.6%), citronellyl formate
(12.2%-18.3%), geraniol (2.2%-7.6%), and isomenthone (1.9%-6.1%) were found as four major components in
essential oil of geranium. However, it’s found that the amount of citronellol (51.94%) reach to the highest level
in the essential oil obtained from germanium treated with compost fertilizer at level of 15 tons/ha. However,
other treatments had no significant effect on other compounds of essential oil. Several studies indicate that the
use of compost on land may soil parameters and improve several plant and which would make compost an
interesting option for soil restoration purposes, as well as take advantage of its fertilizer properties. Other
potential benefits of compost application are enhanced nutrient availability for plants, improved biological
activity, and the suppression of soil borne diseases. Moreover, many authors have reported higher yields with
compost application and better quality of the harvested crops. Also, no significant differences among geranium
for plant height, number of branches per plant, average fresh weight of the plant, maximum fresh weight of the
1, 2, 4 and 5- Researcher, Barij Medicinal Plants Research Center, Kashan
(*- Corresponding Author Email: mmehran61@gmail.com)
3- Associate Professor of Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health Kashan
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plant and plant percentage were observed.
Conclusion: The results point to the beneficial effects of a compost fertilizer at level of 15 tons/ha as
alternative nutrition systems on the growth characteristics. So, in addition to reducing costs, can be achieved
high quality essential oil.
Keywords: Chemical fertilizer, Citronellol, Citronellyl formate, Compost fertilizer, Organic fertilizer,
Pelargonium graveolens

