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چکیده
بادرشبیداروییگیاهکیفیویکمهاي ویژگیبرخیبرزیستیوآلیکودهايکاربرداثربررسیمنظور به

)Dracocephalum moldavica L.(،تحقیقاتیمزرعهدرتکرارسهوتیمارهشتباتصادفیکامليهابلوكطرحصورت بهآزمایشی
تن10هکتار،دریدامکودتن20شاملمارهایت.شدانجام1394سالدرفیروزکوهشهرستاندررانکشاورزيشرکت
20،هکتاردرکمپوستورمیتن5باهمراهیدامکودتن10،)اتفسفسوپرویب+نیتروکسین(زیستیکودهکتار،درکمپوستورمی

تن5ویدامکودتن10،زیستیکودباهمراههکتاردرکمپوستورمیتن10،زیستیکودباهمراههکتاردریدامکودتن
نتایج.بودندهکتار)درکیلوگرم80و80،70میزانبهNPK(شیمیاییکودشاهدوزیستیکودباهمراههکتاردرکمپوستورمی
درگلدارسرشاخهتعدادبیشترینکهطوريبه،داشتندبوتهارتفاعبجزمطالعهموردصفاتبريدارمعنیتأثیرتیمارهاکهدادنشان
2032(گلدارسرشاخهخشکعملکردو)بوتهبرگرم38/12(بوتهخشکوزن)،بوتهبرگرم4/4(گلخشکوزن،)1/17(بوته

اسانسمیزانبیشترینهمچنین.شدحاصلکمپوست ورمیتن5باهمراهدامیکودتن10کاربردتیماردرهکتار)درکیلوگرم
آمد.بدستکمپوست ورمیتن10مصرفتیماردر)%95/7(اسانسدرژرانیولدرصدو)54/0%(

Dracocephalum(بادرشبیکلیدي:هايواژه moldavica L.(،عملکرد،زیستیکود،کمپوستورمیدامی،کود.

مقدمه
نعناعیانخانوادهازسالهیکوعلفیگیاهیبادرشبی

)Lamiaceae(هارگب.باشدمیسیبريجنوبآنمنشأکهاست
هستند.اسانسحاويومعطرگیاهاینگلدارهاي سرشاخهو

صنایعدرآنازوداردباکتریاییضدخاصیتبادرشبیاسانس
شود.میاستفادهشکمنفخودرددلدرمانبرايداروسازي

آرایشیوسازينوشابهغذایی،صنایعدرآناسانسازهمچنین

,Omidbaigi(آیدمیبعملفراوانیهاي استفادهبهداشتیو

Hussein؛ 1997 et al., Abdel-Baky؛ 2006 & El-Baroty,

Maham؛ 2008 et al., زیستیوآلیکودهايمصرف).2013
کننده تثبیتهاي باکتريوکمپوست ورمیدامی،کودمانند

کودهايکاهشیاحذفضمنفسفاتکننده حلونیتروژن
محصولکیفیتوعملکردرشد،افزایشموجب،شیمیایی

درخاكحاصلخیزيحفظوداروییگیاهانتولیددرویژهبه
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,Sharma(گرددمیآلیوپایدارکشاورزيهاي سامانه ؛ 2002
Kapoor et al., Wu؛ 2004 et al., بارابطهدر.)2005

برزیستیوآلیکودهايکاربرددربارهشده انجامهاي پژوهش
در)2010(همکارانوMoradiدارویی،گیاهانعملکرد
Foeniculum(رازیانهداروییگیاهرويتحقیقی vulgare

Mill.(ومنفردصورت کمپوست بهورمیکاربردکهدادندنشان
بوته،ارتفاعافزایشسبب،زیستیوآلیکودهايسایرباتوأم

شاهدتیماربهنسبتمحصولعملکردواصلیشاخهتعداد
رويمطالعهدر)2010(همکارانوTahamiهمچنین.شد
Ocimum(ریحانگیاه basilicum L.(کهکردند مالحظه

افزایشموجب،شاهدتیماربامقایسهدرکمپوست ورمیکاربرد
رويپژوهشچنددر.شدگیاهرویشیپیکرخشکعملکرد
مصرفکهشددادهنشانمزرعهشرایطدروریحان
آنکیفیتواسانسمیزانبارزافزایشموجبکمپوستورمی
Singh(گردید & Ramesh, Anwar؛ 2002 et al., ؛ 2005

Geetha et al., 2009.(Fallahiهمکارانو)درنیز)2009
Matricaria(بابونهگیاهبررسی recutita L.(،افزایششاهد

خشکمادهعملکردوبوتهخشکوزناصلی،شاخهتعداد
دامیکودوکمپوست ورمیکمپوست،مصرفتیمارهايدرگیاه
گیاهرويکهدیگرپژوهشدودربودند.شاهدبامقایسهدر

Anethum(شویدوریحان graveolens L.(شرایطدر
موجبکمپوستورمیودامیکودمصرف،شدانجامايمزرعه

گردیداسانسکیفیتویتکمومحصولعملکردافزایش

)Makkizadeh et al., Darzi؛ 2012 et al., گیاهدر).2012
ونیتروژنکننده تثبیتهاي باکتريتوأمکاربردهمچنینبابونه
شدگلخشکعملکردبهبودموجبفات،فسکننده حل

)Fallahi et al., توسطکههمتحقیقیدر).2010
Rahimzadehهمکارانو)a,b2011(انجام بادرشبیرويبر

(نیتروکسین،زیستیکودهايکاربردکهشدمشاهده،گردید
عملکردبوته،خشکوزنافزایشسبببیوسولفور)وبیوفسفر

گردید.شاهدبامقایسهدراسانسمیزانورویشیپیکره
کودهايکاربردتأثیرمطالعهپژوهش،اینانجامازهدف

داروییگیاهکیفیویکمهاي ویژگیبرخیبرزیستیوآلی
.باشدمیبادرشبی

روشهاومواد
تحقیقاتیمزرعهدر1394سالبهاردرپژوهشاین
بافیروزکوهشهرستانراندامپروريوکشاورزيشرکت
طولوشمالیدقیقه45ودرجه35جغرافیاییعرض

متر1930ارتفاعوشرقیدقیقه44ودرجه52جغرافیایی
8/296سالیانهبارشمیانگین.شداجرادریاسطحاز

.بودگرادسانتیدرجه8حدوددمامتوسطومترمیلی
عمق(ازتصادفیترکیبینمونهیک،مزرعهخاكازابتدا
شناسیخاكآزمایشگاهبهارائهبراي ي)مترسانتی30-0
pHورسیلومیخاكبافتکهگردیدمشخصوشدتهیه

.)1(جدولباشدمی02/8آن،

آزمایشمحلخاكیی ایمیشوفیزیکیخصوصیاتبرخی-1جدول
عمق

)cm(هدایت الکتریکیخاكواکنشبافت خاك
)dS/m(

پتاسیمفسفرنیتروژن کلماده آلی
%)mg/kg(

02/813/150/107/08/8304یرسی لوم30-0

هشـت بـا ی تصادفکاملهاي بلوكطرحبراساسپژوهش
دریدامکودتن20شاملتیمارها.شدانجامتکرارسهوماریت

ــار، ــن10هکت ــیت ــتورم ــار،درکمپوس ــودهکت ــتیک زیس
تن5باهمراهیدامکودتن10،)اتفسفسوپرویب+نیتروکسین(

بـا همـراه هکتاردریدامکودتن20هکتار،درکمپوستورمی
کـود بـا همـراه هکتـار درکمپوسـت ورمیتن10،زیستیکود

هکتـار درکمپوسـت ورمـی تـن 5ویدامکودتن10،زیستی
،80میـزان بهNPKشیمیاییکود(شاهدوزیستیکودباهمراه



زیستی ...تأثیر کاربرد کودهاي آلی و 1062

تریپـل فسـفات سوپراوره،منبعازهکتاردرکیلوگرم80و70
شـرکت ازکـه مصـرفی زیسـتی کود.بودند)پتاسیمسولفاتو

ــاوريزیســت ــیافن ــهمهرآس ــدتهی ــول،دوشــامل،گردی محل
نیتـروژن کننده تثبیتهاي يباکتري حاونیتروکسینمحلولیکی

Azotobacterهـاي نـام هب chroococcumوAzospirillum

lipoferumــريو ــولدیگـ ــفسوپربیومحلـ ــاوياتفسـ حـ
Bacillusنامهبفسفاتکننده حلهاي باکتري spدرکـه نـد بود

.داشـت وجـود فعـال ي باکتر108حدوددرهاآنازلیترمیلیهر
بـه توجـه بـا شـاهد تیماربراياستفادهموردشیمیاییکودهاي

بادرشـبی بـذرهاي  شـد. تعیـین گیاهنیازوخاكآزموننتایج
شـرکت ازبودهاکوتیپیککهز،ینقیتحقنیادراستفادهمورد

.دیگردتهیه اصفهانگسترگیاهکشاورزي
3×25/2ابعـاد بهکرتهراندازهش،یآزماي اجرامنظور به

5/37فاصـله باردیفه)دوپشته(سهکاشتفیرد6ي حاومتر
ـ فاصله.شدلحاظمربعمتردربوته3/33تراکمومترسانتی نیب
کاشـت .شدندگرفتهنظردرمتر2تکرارهانیبومتر1هاکرت

هـوا شـدن مساعدازبعدی شیآزماي مارهایتاعمالوبادرشبی

کـود مارهايیتاعمالبراي .شدانجاماردیبهشت25دربهاردر
ــی، ــیدام ــت ورم ــدولکمپوس ــقو)2(ج ــودتلفی ــیک ودام
سراسـر دري اریشـ کشـت، خـط هروسطدر،کمپوستورمی
راآلـی کودهايمقادیروگردیدجادیامتریسانت5عمقبهپشته
شد.دادهخاكآني روکششنلهیوسبهوختهیراریشدرون

ـ نمـورد بـذرهاي  ازنیمـی ،بادرشبیکاشتبراي  دوبـا ازی
وتلقـیح دقیقه10مدتبهاتفسفسوپربیوونیتروکسینمحلول

دوعمـق درهـوا، معـرض دروسـایه درشدنخشکازپس
اطمینانبراي.شدندي اریآببالفاصلهوکشتخاكيمترسانتی

،ردیـف هررويدرمطلوب،حددرتراکمحفظوزنیجوانهاز
برگـی پنجمرحلهدرسپسوشدهکشتبیشتريتراکمبابذرها
پـنج درمزرعـه هـرز هـاي  علفبامبارزهاتیعملشدند.تنک
ـ عمل.انجام شددستباوی کیمکانروشبهنوبت ـ آباتی ي اری

وبـار یـک روز3هرابتدادربود،ياپشتهوجويصورت بهکه
هـر منطقـه اقلیمـی شـرایط بهتوجهاببذرها شدنسبزازپس

د.یگردانجامباریکروز7تا6

استفادهموردکمپوست ورمیودامیکودیی ایمیشاتیخصوصی برخ-2جدول

واکنش
خاك

هدایت
الکتریکی

)dS/m(

ماده 
آلی

کربن 
آلی

نیتروژن 
کل

فسفر 
کل

پتاسیم 
کل

مسرويمنگنزآهن

%)mg/kg(
4/72/16/7242385/12/3310015531055دامیکود
8/631/39/7041395/25/2312015541047کمپوستورمی

ـ ارتفـاع صفاتتحقیقایندر سرشـاخه تعـداد ه،بوت
بوتــه،خشــکوزنبوتــه،درگــلخشــکوزنگلــدار،
مـورد اسـانس میـزان وگلـدار سرشاخهخشکعملکرد

یگلـده مرحلـه دریینهـا برداشـت گرفتند.قراری بررس
ویشـ یآزماکرتهردرمربعمتریکمساحتبهوکامل

گیـري انـدازه براي.شدانجامهیحاشاثرگرفتننظردربا
میـانگین ازبوتـه، درگلدارسرشاخهتعدادوبوتهارتفاع
درکـرت هـر درگیاهپنجگلدارسرشاخهتعدادوارتفاع

وزنگیـري انـدازه برايشد.استفادهکاملگلدهیمرحله
کـرت هـر درگیـاه پـنج ،بوتهخشکوزنوگلخشک

درونبوتـه، وگلهاخشکوزنتعیینبراي،شدبرداشت
گـراد یسـانت درجه75ي دمادرساعت48مدتبهآون
سرشـاخه خشکعملکردتعیینمنظور بهشدند.دادهقرار

یکبرابر کرتهرمیانیخطوطازسطح،واحددرگلدار
دسـتی روشبـه کامـل گلـدهی مرحلهدربوتهمربع،متر

دربعـد وجداآنهاگلدارسرشاخهسپسگردید.برداشت



61063، شماره 32دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

پایـان دروشدندتوزینوخشکسایهدروآزادهواي
محاسـبه سـطح واحددرگلدارسرشاخهخشکعملکرد

یشـ یآزماکـرت هراز،اسانسمیزاننییتعمنظور به.شد
درشـده خشکگلدارسرشاخهازیگرم100نمونهکی

مـدت بـه کـردن خـرد ازبعـد کـه کردههیتهآزاد،هواي
دستگاهلهیوسهبآبباریتقطروشازاستفادهباساعت2

ـ گردي ریگاسانس)Clevenger(کلونجر ,Sefidkon(دی

Kapoor؛ 2001 et al., هـاي  نمونـه هیتجزبراي ).2004
،آندرموجودژرانیولدرصدقیدقيریگاندازهواسانس

کروماتوگرافو)GC(يگازکروماتوگرافهاي دستگاهاز
.شداستفاده)GC/MS(یجرمسنجفیطبهمتصليگاز

نسـخه SASآماريافزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهبراي 
آزمـون توسـط هـا تیمارمیانگینمقایسهوگردیداستفاده1/9

.شدانجام%5احتمالسطحدردانکنايدامنهچند

نتایج
بوتهارتفاع

بوتـه ارتفـاع بـر زیستیوآلیکودمختلفتیمارهايتأثیر
).3(جدولنشددارمعنی

بوتهدرگلدارسرشاخهتعداد
سرشـاخه تعدادبرزیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

تیمارهـا، میانگینمقایسه).3(جدولشددارمعنیگلدار
سرشاخهتعدادداد،نشانآنهابینراتوجهیقابلاختالف

تـن 5بـا همـراه دامیکودتن10کاربردتیماردرگلدار
ویـژه بـه آمارياختالف)سرشاخه1/17(کمپوست ورمی

ــا ــارب ــودتیم ــیمیاییک ونداشــت)سرشــاخه7/16(ش
کـه نحويبهبود،تیمارهابرخیازبیشتربارزيصورت به

ــبت ــهنس ــايب ــرفتیماره ــن20مص ــودت ــیک دام
کـود باهمراهدامیکودتن20مصرف)،سرشاخه2/10(

کمپوسـت  ورمیتن10مصرف)،سرشاخه9/10(زیستی
تلفیقـی مصـرف وسرشاخه)7/11(زیستیکودباهمراه

زیسـتی کـود وکمپوسـت  ورمـی تن5،دامیکودتن10

درصد74و68،57،46حدودترتیببه)سرشاخه8/9(
).1(شکلبودبیشتر

بوتهدرگلخشکوزن
گـل خشکوزنبرزیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

اخـتالف هـا، میـانگین مقایسـه و)3(جدولشددارمعنی
درگـل خشـک وزن،دادنشـان آنهـا بینراچشمگیري

ــت ــاربردحال ــیک ــن10تلفیق ــودت ــیک ــن5ودام ت
مصرفتیمارهايبامقایسهدر)گرم4/4(کمپوست ورمی

کودتن20تلفیقیمصرف)،گرم94/2(دامیکودتن20
تـن 10تلفیقیکاربردوگرم)14/3(زیستیکودودامی
گرم)1/2(زیستیکودوکمپوست ورمیتن5دامی،کود

بـا وبـود بیشـتر درصـد 109و50،40حدودترتیببه
).2(شکلنداشتيدارمعنیاختالفتیمارهاسایر

بوتهخشکوزن
بوتـه خشـک وزنبـر زیسـتی وآلـی کودتیمارهايتأثیر

مختلـف مقـادیر مصرفتیمارهايبین).3(جدولشددارمعنی
نحـوي بهداشت،وجوديدارمعنیتفاوتزیستیوآلیهايکود
ودامـی کـود تن10توأممصرفتیماردربوتهخشکوزنکه
تیمارهـا سایربامقایسهدر)گرم38/12(کمپوست ورمیتن5

کـود تـن 20مصـرف تیماردوبهنسبتویژهبهوداشتبرتري
تـن 5دامـی، کـود تـن 10تلفیقـی کـاربرد و)گرم8/7(دامی

حـدود درترتیـب به)گرم99/5(زیستیکودوکمپوست ورمی
).3(شکلبودبیشتردرصد107و59

گلدارسرشاخهخشکعملکرد
هـم گلدارسرشاخهخشکعملکردآزمایش،ایندر
قـرار زیسـتی وآلـی کـود مختلفتیمارهايتأثیرتحت

دهنـده نشـان تیمارهـا میانگینمقایسه.)3(جدولگرفت
عملکـرد کـه نحويبهبود،آنهابیندريدارمعنیتفاوت
تـن 10تلفیقـی مصـرف تیماردرگلدارسرشاخهخشک

درکیلـوگرم 2032(کمپوسـت  ورمـی تـن 5ودامیکود
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دامـی کودتن20مصرفتیمارهايبا مقایسهدر)هکتار
3/1583(زیستیکودکاربرد)،هکتاردرکیلوگرم1475(

ودامـی کـود تـن 20تلفیقیمصرف)،هکتاردرکیلوگرم
تلفیقـی مصـرف )،هکتاردرکیلوگرم1658(زیستیکود
کیلـوگرم 3/1610(زیسـتی کودوکمپوست ورمیتن10
تــن5دامــی،کــودتــن10تــوأمکــاربردو)هکتــاردر

درکیلــوگرم3/1452(زیســتیکــودوکمپوســت ورمــی
درصد40و38،28،22،26حدوددرترتیببههکتار)
کمپوسـت  ورمـی تـن 10مصرفتیماردوباوبودبیشتر

7/1794(شـیمیایی کودوهکتار)درکیلوگرم3/1741(
).4(شکلنداشتيدارمعنیاختالفهکتار)درکیلوگرم

اسانسمیزان
اسـانس میـزان بـر زیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

اختالفتیمارها،میانگینمقایسه).3(جدولشددارمعنی
میـزان کـه نحـوي بـه داد،نشـان آنهابینراتوجهیقابل

)%54/0(کمپوسـت  ورمیتن10کاربردتیماردراسانس
تـن 10تلفیقیمصرفتیمارباویژهبهيدارمعنیاختالف

بیولوژیــککــودوکمپوســت ورمــیتــن5دامــی،کــود
بعضـی ازبیشـتر بـارزي صورت بهولینداشت)53/0%(

مصـرف تیمارهـاي بـه نسـبت کـه طوريبهبود،تیمارها
)،%39/0(کمپوست ورمیتن5باهمراهدامیکودتن10

تـن 10تلفیقیمصرفو)%36/0(بیولوژیککودکاربرد
حدودترتیببه)%32/0(بیولوژیککودوکمپوست ورمی

).5(شکلبودبیشتردرصد69و38،50

اسانسدرژرانیولدرصد
ژرانیـول درصـد برزیستیوآلیکودتیمارهايتأثیر

میـانگین مقایسـه ).3(جـدول شـد دارمعنـی اسانسدر
داد،نشـان آنهـا بـین راتـوجهی قابـل اختالفتیمارها،

تـن 10مصـرف تیمـار درژرانیـول درصـد کـه نحويبه
کـود تیمـار دوبـا مقایسـه در)%95/7(کمپوسـت  ورمی

کمپوست ورمیتن10تلفیقیمصرفو)%84/6(شیمیایی
و16حــدوددرترتیــببــه)%12/6(بیولوژیــککــودو

).6(شکلبودبیشتردرصد30

بادرشبیکیفیویکمهاي ویژگیبرخیبرزیستیوآلیکودهايکاربردتأثیرانسیوارهیتجز-3جدول

منابع تغییرات
)S. O. V(

درجه
آزادي

)df(

)MS(میانگین مربعات 
ارتفاع
بوته

تعداد سرشاخه
گلدار

وزن خشک
گل

وزن خشک
بوته

عملکرد خشک
سرشاخه گلدار

میزان
اسانس

درصد
ژرانیول

2ns635/16ns240/5ns348/0ns111/3ns0/2216ns006/0ns245/0تکرار
7ns071/4**820/26**528/1**897/9*3/106402**18/0**142/1تیمار

14659/4950/2340/0707/123/31557004/0245/0خطاي آزمایش
9/38/129/165/146/109/157/6ضریب تغییرات (%)

ns،*احتمال%1و%5سطوحدردار معنیودار معنیریغترتیببه:**و
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بوتهدرگلدارسرشاخهتعدادبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیر-1شکل
).%5(دانکنباشندمیدارمعنیيآماراختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیحداقليداراهاي نیانگیم

بوتهدرگلخشکوزنبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیر-2شکل
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بوتهخشکوزنبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیر-3شکل

گلدارسرشاخهخشکعملکردبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیر-4شکل
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اسانسمیزانبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیر-5شکل

اسانسدرژرانیولدرصدبرزیستیوآلیکودهايمختلفمقادیرتأثیر-6شکل

بحث
یاصلعواملازیکیییغذاعناصرکمبودکهییآنجااز

زانیمکهرسدمینظربه،استاهیگارتفاعزانیمنییتعدر

رشديبرااستفادهمورديکوديمارهایتهیکلدرییغذامواد
بینيدارمعنیاختالفرواز این،هبودمناسباهیگارتفاع

همکارانوFallahiرابطه،همیندر.نشدمشاهدهآنها
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وکمپوستگاوي،کودکاربردکهکردندمشاهده)2009(
نداشت.بابونهارتفاعرويبريدارمعنیاثر،کمپوستورمی

درفتوسنتزيمواداصلیمقصدومخزنکهآنان بیان کردند
گیاهاینبرايارتفاعافزایشوباشدمیآنهاي گلگیاه،این
نیست.اولویتدر

کودتن10مصرفتیمارکهرسدمینظربهبنابراین 
وموقعبهفراهمیراهاز،کمپوستورمیتن5باهمراهدامی
سفرفونیتروژنویژهبهغذاییعناصروآبجذببهبود

)Atiyeh et al., مناسبافزایشدرمؤثرينقش،)2000
درگلدارسرشاخهتعدادمانندرویشیرشدخصوصیات

همیندرباشد.داشتهآزمایشاین شرایطدربادرشبیبوته
گیاهرويتحقیقیدر)2010(همکارانوMoradiرابطه،

وکمپوستتلفیقیمصرفکهدادندنشانرازیانهدارویی
دراصلیشاخهتعدادتوجهقابلبهبودسببکمپوست ورمی
هاي یافتهشد.غذاییعناصرکافیعرضهراهازبوته

Fallahiوبابونهروي)2009(همکارانوDarziو
بهبودازحکایت ترتیببهشویدروي)2012(همکاران 

ودامیکودتن30مصرفبابوتهدراصلیشاخهتعداد
درکمپوست ورمیتن8مصرفبابوتهدرچترتعدادافزایش
.داشتشاهدبامقایسه

کودتلفیقیمصرفتیماردرگلخشکوزنافزایش
آلیکودهايمثبتاثربهتوانمیراکمپوست ورمیودامی

Fallahi(خاكغذاییعناصروضعیتوفیزیکیخواصبر

et al., نیازموقعبهومناسبفراهمیآندنبالبهو)2009
همیندرداد.نسبتگلدهیمرحلهدرگیاهغذاییوآبی

وHosseiniو)2010(همکارانوDastborhan،رابطه
Hadipour)2014(وبابونهگلخشکوزنبهبودترتیببه

Calendula(بهارهمیشه officinalis L.(کاربردبارا
.کردندگزارشزیستیوآلیکودهاي

تیماردربوتهخشکوزنآشکارافزایشبارابطهدر
کمپوست ورمیتن5ودامیکودتن10تلفیقیمصرف
وآلیکودهايتوأمومنفردکاربردتیمارهايبهنسبت

کاربردکهبیان کردتوانمیشیمیایی،کودشاهدوزیستی
وآلیموادبهبودراهازهمکناردرآلیکوددواین

تواندمیخاك،بیولوژیکیوشیمیاییوی فیزیکهاي ویژگی
گرددتودهزیستافزایشآندنبالبهورشدبهبودموجب

)Arancon et al., Araya؛ 2005 et al., همیندر.)2006
گیاهرويپژوهشیدر)2009(همکارانوFallahiراستا
مصرفتیمارهايدربوتهخشکوزنافزایششاهدبابونه،

ودکویژهبهوکمپوست ورمیکمپوست،شاملآلیکودهاي
اینعلت،پژوهشگراناینبودند.شاهدبامقایسهدردامی

وضعیتوفیزیکیخواصبرآلیکودهايمثبتاثربهراامر
دادند.نسبتخاكمصرفکمومصرفپرغذاییعناصر
آویشنروي)2009(همکارانوAteiaات مطالعنتیجه
Thymus(باغی vulgaris L.(تلفیقیمصرفاثردر

)2009(همکارانوKaplanنیزودامیکودوکمپوست
Salvia(گلیمریمروي fruticosa Mill.(کودکاربرداثردر
مذکورگیاهاندربوتهخشکوزنبهبوددهندهنشان،دامی

انجامتحقیقدوازحاصلهاي یافتهبود.شاهدبامقایسهدر
خشکوزنافزایش،نیزریحانداروییگیاهرويبرشده
کردتأییدکمپوست ورمیوکمپوستمصرفاثردررا بوته

)Mottaghian et al., Shirzadi؛ 2013 et al., 2014.(
خشکعملکردافزایشکهرسدمینظربهبنابراین 

ودامیکودتن10توأممصرفتیماردرگلدارسرشاخه
وجداگانهتیمارهايسایربهنسبتکمپوستورمیتن5

کودشاهدتیمارحتیوزیستیوآلیکودهايتلفیقی
کودهايتلفیقیکاربردافزایشیومثبتتأثیربه،شیمیایی

سرشاخهتعدادشاملعملکرديخصوصیاتبرنامبردهآلی
درباشد.مربوطبوتهخشکوزنوگلخشکوزنگلدار،
در)2012(همکارانوMakkizadehارتباط،همین

یدامکودمصرفکهکردندمشاهدهحانیريروبریپژوهش
دریشیروکریپعملکردشیافزاسببکمپوستورمیو

،)Pandey)2005همچنین.دیگردشاهدباسهیمقا
Tahamiو)2010(همکارانوRezaeiوBaradaran

درمنهرويترتیببهخودهاي پژوهشدر)2013(
)Artemisia pallens(،افزایششاهدبهار،همیشهوریحان

تیمارهايدرخشک)گلوپیکر(عملکردمحصولعملکرد
به،نیزمختلفیتحقیقاتدربودند.کمپوست ورمیحاوي
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گیاهانخشکمادهعملکردافزایشدردامیکودهاينقش
Thymus(دناییآویشنوبادرشبیبابونه،دارویی

daenensis Celak(استشدهاشاره)Fallahi et al., ؛ 2009
Rahbarian et al., Safaei؛ 2010 et al., درباره.)2014

تلفیقیتیمارهايدرگلدارسرشاخهخشکعملکردکاهش
)،کمپوستورمیودامی(کودآلیکودهايبازیستیکود
هاي باکتريتوأمحضوراحتماالًکهبیان کردتوانمی

درزیستیکوددرفسفاتکننده حلونیتروژنکننده تثبیت
آزمایش،این شرایطدرکمپوست ورمیودامیکودکنار

هاي باکتريبینآنتاگونیستیکومنفیاثریکبهمنجر
حدازکمتراثرگذاريموجبمسئلهاینکهشده مذکور
البتهکهشده،گلدارسرشاخهخشکعملکردرويانتظار

وMoradiرابطه،همیندردارد.بیشترهاي بررسیبهنیاز
مخلوطمصرفکاهندهاثراتبهنیز)2010(همکاران

اقتصاديعملکردبرسودوموناسوازتوباکترهاي باکتري
بهتواندمیامرنیاکهآنان بیان کردند داشتند.اذعانرازیانه

مواداستقرار،سربرازتوباکتروسودوموناسرقابتلیدل
گریهمدبرآنها)یستیآنتاگون(اثریمنفریتأثایوییغذا
.باشدخاصبازدارندهموادترشحلیدلبه

تن10کاربرداثردراسانسمیزانبهبوددرباره
مناسبیمقدارمصرفکهکردبیان توانمی،کمپوستورمی
وفسفرمطلوبجذبیفراهمقیطرازکمپوست ورمی

Arancon(مصرفکمعناصروتروژنین et al., ؛ 2006
Zaller, نهایتدروکافیبیوماستولیدموجب)،2007

وSalehiرابطه،همیندر.دیگرداسانسزانیمشیافزا
وKhalesroوبابونهرويبرپژوهشیدر)2011(همکاران
مصرفکهبیان کردندنیزانیسونرويبر)2012(همکاران

ویکیزیفطیشرابهبودطریقازکمپوست ورمیتن10
برايمناسببستریکایجادضمنخاك،یاتیحيندهایافر

موجبمعدنی،عناصربهمطلوبدسترسیوریشهرشد
دودرگردید.مذکورداروییگیاهاندراسانسمیزانبهبود

شد،انجامشویدوریحانگیاهرويبرکههمدیگرتحقیق
کمپوست ورمیتن4و5ترتیببهکاربردکهگردیدمشخص

Anwar(گردیداسانسمیزانبهبودسببهکتاردر et al.,

Darzi؛ 2005 et al., پژوهشگرانسایرنتایجالبته ).2012
اثردراسانسمیزانبهبودگرنابینیزداروییگیاهانروي

Singh(بودکمپوست ورمیمصرف & Ramesh, ؛ 2002
Geetha et al., Makkizadeh؛ 2009 et al., 2012.(

درژرانیولدرصدافزایشرسدمینظربهبنابراین 
دلیلبه،کمپوستورمیتن10مصرفتیماردراسانس
وضعیتکردنفراهمايبرکمپوست ورمیايتغذیهاثرات

نیزومعدنیعناصرمطلوبجذبوآزادسازيبرايمناسب
رشدبهبودآنمتعاقبوآببهموقعبهدسترسیونگهداري

رویشیپیکرهدرژرانیول)(درصداسانسکیفیتافزایشو
هاي یافتهرابطه،همیندرباشد.بادرشبیگیاه

Makkizadehوریحانروي)2012(همکارانوDarziو
افزایشازحکایت ترتیببهشویدروي)2012(همکاران

تن20کاربرداثردراسانسکاویکولمتیلدرصد
اثردراسانسکاروندرصدافزایشوکمپوست ورمی

شدهانجامتحقیقاتدر.داشتکمپوست ورمیتن4مصرف
کاربردکهشدهدادنشان،نیزریحانگیاهروي

گردیداسانسیتکیفدارمعنیافزایشموجبکمپوست ورمی
)Singh & Ramesh, Anwar؛ 2002 et al., ؛ 2005

Geetha et al., Makkizadeh؛ 2009 et al., Darzi؛ 2012

et al., 2012(.
عملکردباالترینپژوهش،اینازحاصلنتایجبراساس

مصرفتیماردربادرشبیگیاهگلدارسرشاخهخشک
آمدبدستکمپوست ورمیتن5ودامیکودتن10تلفیقی

تن10اربردکتیماردوبايدارمعنیاختالفکه
اینکهضمننداشت.شیمیاییکودتیماروکمپوست ورمی
نحوهوارزانقیمتبهتوجهبانیززیستیکودمصرفتیمار

قابلعملکرد،تیمارهاسایربامقایسهدرآنآسانمصرف
درصدواسانسمیزانبیشترینهمچنینداشت.قبولی

کمپوست ورمیتن10مصرفتیماردراسانسدرژرانیول
استفادهبدون،تحقیقاین شرایطدرمجموعدرآمد.بدست

کمپوست ورمیودامیکودتلفیقیکاربردباشیمیایی،کوداز
تن10مصرفباویژهبهنیزوقبولقابلمحصولعملکردبه

مؤثرهمادههموعملکردبههمتوانمیکمپوستورمی
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آلیکشاورزينظامیکدرداروییگیاهایندر،مطلوب
.یافتدست

سپاسگزاري
دانشگاهفناوريوپژوهشن محترممعاوازوسیلهبدین

شرکتکارکنانهمهومدیرنیزورودهنواحداسالمیآزاد
براي فیروزکوهشهرستاندررانمپروريداوکشاورزي
قدردانیپژوهشیطرحایناجرايدرصمیمانههمکاري

شود.می
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Abstract
In order to study the effects of organic and bio-fertilizers on some quantitative and

qualitative characters of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), an experiment was
conducted as randomized complete blocks design with eight treatments and three replications.
The study was conducted in the Research Field Station of Ran Agricultural Company in
Firouzkuh, 2015. The treatments were 20 t/ha manure, 10 t/ha vermicompost, biofertilizer
(Nitroxin + Bio Super Phosphat), 10 t/ha manure + 5 t/ha vermicompost, 20 t/ha manure +
biofertilizer, 10 t/ha vermicompost + biofertilizer, 10 t/ha manure + 5 t/ha vermicompost +
biofertilizer and chemical fertilizer (NPK: 80, 70 and 80 kg/ha). The results showed that
treatments had significant effects on the traits studied except plant height, so that the highest
flowering shoot no./plant, flower dry weight, plant dry weight and dry flowering yield were
obtained with integrated application of 10 t/ha manure and 5 t/ha vermicompost. In addition, the
highest essential oil content and geraniol in the essential oil were obtained in the treatment of
application of 10 t/ha vermicompost.

Keywords: Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), manure, vermicompost, biofertilizer,
yield.


