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دهکیچ
Matricaria chamomilla(بابونهیی دارواهیگعملکردورشدبرتیزئولوی آل،یستیزي کودهااثراتی ابیارزمنظوربه L.(

Azotobacter(اهیگرشدمحركي زوسفریرهاي يباکتر:یستیزکودشاملی عاملسهلیفاکتورصورتبهی شیآزما chroococcum،
Azospirillum lipoferum،Pseudomonas flouresence()B(عدمسطحدودر)ح=یتلقb1بذر=باحیتلقوb2،(کمپوستورمی)V(

z2=9وz1=0(سطحدودر)Clinoptilolite(تیلولیتپنیکلی عیطب)Z(تیزئولوهکتار)درتنv3=10وv1،5=v2=0(سطحسهدر

مدرستیتربدانشگاهي کشاورزدانشکدهدرتکرارسهوماریتدوازدهبای تصادفکاملي هابلوكهیپاطرحقالبدرهکتار)درتن
آمدهبدستجینتا.شدانجام%5احتمالسطحدرنکداني ادامنهچندآزمونتوسطهانیانگیمسهیمقا.شدانجام1387ی زراعسالدر
،)09/61(بوتهدرگلتعداد،)kg/ha09/1572(ی ستیزعملکرد،)kg/ha13/358(گلعملکردنیشتریبهکدادنشانقیتحقنیااز

ادشدهیصفاتتمامي روبري دارمعنیریتأثتیزئولآمد.بدستی ستیزکودباحیتلقدر)cm51/45(ارتفاعو)mm84/21(گلقطر
تعداد)،kg/ha30/1814(ی ستیزعملکرد)،kg/ha22/434(گلعملکردنیشتریبنیهمچن.داشتبرداشتشاخصوگلقطربجز
ومثبتمتقابلاثرآمد.بدستکمپوستورمیتن10کاربرداب)cm91/47(ارتفاعو)mm35/22(گلقطر)،71/72(بوتهدرگل

يطوربه،آمدبدستکمپوستورمیوتیزئولنیهمچنوکمپوستورمیوی ستیزکودکاربرداثردرگلعملکردي روبري دارمعنی
تن10مصرفماریتو)v3b2(ي باکترباحیتلقوکمپوستورمیتن10مصرفماریتدر)kg/ha73/448(گلعملکردنیشتریبکه

آمد.بدست)v3z2(ماریتدر)kg/ha7/448(تیزئولوکمپوستورمی

Matricaria(ی آلمانبابونه:يدیکلهايواژه chamomilla L.،(گل.عملکردکمپوست،ورمیت،یزئول،یستیزکود
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مقدمه
ابداعونهادهکمی زراعهاي ستمیسازاستفادهامروزه

منظوربهمنابعازبرداريبهرهتیریمدنینوهاي وهیش
کردهدایپي اژهیوتیاهمداریپاي کشاورزاهدافبهی ابیدست
مصرفکاهشمنظوربهی آلوی ستیزي کودهاازاستفادهکه

مهممسئلهکیاهانیگعملکردشیافزاویی ایمیشي کودها
باشدمیداریپاي کشاورزسمتبهحرکتجهتدر
)Abaszadeh, ي زوسفریرهاي يباکترازاستفاده.)2005

سودوموناس)وومیلیآزوسپر(ازتوباکتر،اهیگرشدندهیافزا
تروژنینهاي کودیی کاراشیافزاباعثی ستیزکودعنوانبه
استشدهی زراعاهیگنیچندرشدبهبودجهینتدروفسفرو
)Roesty et al., Shaharoona؛ 2006 et al., 2006.(

اتمسفردرموجودی مولکولتروژنینتیتثببرعالوهازتوباکتر
ویی غذاعناصرجذبتیقابلوتحركشیافزاقیطراز
بهبودموجبی اهیگرشدهاي توهورمونیفدیتولژهیوبه

Bashan(شودمیاهیگهیتغذورشدطیشرا &

Dubrovsky, ازتوباکتر،ی ستیزي کودهاکاربرد).1996
،یشیرورشدشیافزاباعثوسیلیباسوومیلیآزوسپر

یی دارواهیگدراسانسزانیموخشکوزنتر،وزنشیافزا
Mahfouz(شد انهیراز & Sharaf-Eldin, در).2007
دادنشانجینتاشدانجامي رزماري روبرکهي گریدقیتحق
ي دارمعنیشیافزاباعثکمپوستوومیلیآزوسپرمصرفکه
Abdelaziz(دیگردي رزمارعملکردوی شیرورشددر et

al., موادمقدارشیافزايبراحلراهیکنیهمچن.)2007
،کخشمهینوک خشمناطقدری زراعهاي كخای آل

باشد.میمپوستکورمیلیقبازیآليودهاکازاستفاده
،مصرفمک،پرمصرفعناصرازی غنمنبعکمپوستورمی

از.استاهیگرشدمحركهاي هورمونوهامیآنزها،نیتامیو
شیافزابرعالوهداریپاي کشاورزدرآنازاستفادهرونیا

رشدسببخاك،دیمفهاي سمیکروارگانیمتیفعالوتیجمع
گرددمیییدارواهانیگازجملهاهانیگعیسروادیز
)Prabha et al., ریمقادازاستفادهباکهی پژوهشدر).2007

Ocimum(حانیریی دارواهیگدرکمپوستورمیمختلف

basilicum L.(مصرفکهدادنشانجینتا،انجام شد

عملکرد،تودهستیزرشد،شیافزاباعثکمپوستورمی
دیگردی فیکوی کم)Anwar et al., Aziziگزارش).2005

سطوحمصرفکهبودآنانگریبهم)2004(همکارانو
یی ایمیشکودماریتباسهیمقادرکمپوستورمیمختلف
ی قیتحقدرشد.حانیریی دارواهیگنموورشدبهبودموجب

ی فیکوی کمعملکردشیافزاباعثکمپوستورمیگرید
Foeniculum(.انهیراز vulgare Mill(شد)Darzi,

تبادلتیظرفوجذبتیخاصها،تیزئولي داریپا).2007
دري دیمفومتعددي کاربردهاتاشدهسببدارندکهیی باال

کننددایپي کشاورزعیصنامختلفي هابخش
)Gholamhoseini, داشتنلیدلبهتیزئولنیهمچن).2008

ی وزن%60ازشیبتاتواندمییستالیکرساختاروباالتخلل
قراراهیگاریاختدرراآنجیتدرهبوکردهجذبراآبخود
Polat(دهد et al., میاقلدرتواندمیامرنیاکه)2004

افزودنالبته باشد.تیاهمبااریبسخشکمهینوخشک
ي نگهدارتیقابلي مؤثرشکلبهی آلکودبههاتیزئول

دهدمیشیافزارافسفربهتروژنینتعادلحفظوتروژنین
)Lefcourt & Meisinger, منظوربهکهي امطالعهدر.)2001

تنشبهتممقاوي روبری عیطبتیزئولمصرفریتأثی بررس
یی دارواهیگی فیکوی کمعملکردشیافزاوی خشک

برتیزئولمصرفکهدادنشانجینتاشد،انجامی بادرشب
اسانسدرصدوی گلدهخیتاربوته،ارتفاعخشک،وزن
,Gholizadeh(داشتي دارمعنیریتأث بهتوجهبا).2005
يداریپاوتیفیکشیافزابرداریپايکشاورزکهيدیتأک

باشند،مییفیکیمحصوالتکهییدارواهانیگدارد،عملکرد
نظربهوشوندمیمحسوبستمیسنیايبرایمناسبنهیگز
آنهاازعملکردورشدحداکثر،یطیشرانیچندرکهرسدمی

Gupta(گرددحاصل et al., نیانیمهمترازجمله.)2002
Matricaria(ی آلمانبابونهیی دارواهیگبهتوانمیاهانیگ

chamomilla L.(اسانستیاهمبهتوجهباهککرداشاره
،یبهداشتوی شیآرا،ییغذا،يداروسازمختلفعیصنادرآن
وپرمصرفی معدنعناصرمناسبجذبوکیارگانهیتغذ

وعملکردشیافزادریمهمنقش،اهیگدرآنهاغلظتبهبود
نیاهدف،نیابهی ابیدستي برا.داشتخواهداسانستیفیک
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ی آلهاي کودت،یزئولریتأثی بررسمنظوربهمطالعه
اهیگعملکردورشدي روبری ستیزوکمپوست)ی(ورم
شد.انجامی آلمانبابونهیی دارو

هاروشومواد
برتیزئولوی آل،یستیزي کودهااثراتی ابیارزبراي 

ی شیآزمای آلمانبابونهیی دارواهیگی فیکوی کمعملکرد
:یستیزکودشاملی عاملسهلیفاکتورصورتبه

Azotobacter(اهیگرشدمحركي زوسفریرهاي يباکتر

chroococcum،Azospirillum lipoferum،
Pseudomonas flouresence()B(عدمسطحدودر)

سهدر)V(کمپوستورمی)،b2بذر=باحیتلقوb1ح=یتلق
)Z(تیزئولوهکتار)درتنv3=10وv1،5=v2=0(سطح

وz1=0(سطحدودر)Clinoptilolite(تیلولینپتیکلی عیطب
9=z2کاملي هابلوكهیپاطرحقالبدرهکتار)درتن

ی قاتیتحقمزرعهدرتکرارسهوماریتدهدوازبای تصادف
16لومتریکدرواقعمدرستیتربي کشاورزدانشکده
انجام1386-87ی زراعسالی طدرکرج- تهرانبزرگراه 

Matricaria(بابونهبذر.شد chamomilla(ی زراعرقم
مرکزازقیتحقنیادراستفادهمورد)Bodegold(بودگلد

ي اجرامنظوربهد.یگردهیتهاصفهانی عیطبمنابعقاتیتحق
ي حاوومتر1/2×3ابعادبهکرتهراندازهش،یآزما

نیبفاصلهومترکیهاکرتنیبفاصلهکاشت،خط6
ریتأثمطالعهبراي کهشدگرفتهنظردرمتردوتکرارها

ي کنارخطدوعملکرد،ي اجزابری بررسموردي مارهایت
وشدگرفتهنظردرهیحاشعنوانبهی شیآزماکرتهر

فیردچهارازفقطصفاتي ریگاندازهي براي بردارنمونه
هري انتهاوابتداازمتریسانت50حذفاحتساب(بای وسط

ی شیآزماي مارهایتاعمالوبابونهکاشت.انجام شدف)یرد
البته.گردیدانجاماسفنددوممهیندرهواشدنمساعدازبعد
یی ایمیشوی کیزیفاتیخصوصنییتعبراي کاشت،ازقبل

ي بردارنمونهي متریسانت30تاصفرعمقازمزرعه،خاك
مؤسسهشگاهیآزمابههیتجزي براهانمونهوآمدبعمل
اتیخصوص).1(جدولندشدمنتقلآبوخاكقاتیتحق

توسطواشباعگلهیتهروشبهpHازجملهكخایی ایمیش
pH،واشباعگلعصارههیتهروشبایکیترکالتیهداسنج

روشبای آلمادهسنج،یکیترکالتیهدادستگاهتوسط
وریتقطهضم،روشبالکتروژنینمقدار،كبالویلکوال
بادسترسقابلفسفرجلدال،کدستگاهتوسطونیتراسیت

قابلمیپتاستروفتومتر،کاسپدستگاهتوسطوالسنروش
فتومترمیفلدستگاهتوسطويریگعصارهروشبااستخراج

)Ghazanshahi, روشبهي ظاهرمخصوصوزنو)1997
Blake(ي اکلوخه & Hartge, .دیگردي ریگاندازه)1986
وکرجخاكوآبقاتیتحقستگاهیاازکمپوستورمی

شرکتاز)Clinoptilolite(تیلولینوپتیکلی عیطبتیزئول
بیترتهب3جدولو2جدولشد.هیتهتوسکاافرند

مطالعهموردتیزئولومپوستکورمیییایمیشاتیخصوص
ي ترکباخالصي پودروعیماحیتلقهیما.دهدمینشانرا

وپوفرومیللومیریآزوسپي ترکباوم،کوکروئوکترکازتوبا
ي هايترکباازی همگهکفلورسنسپسودوموناسي ترکبا

قاتیتحقبخشتوسطبودشوري کهاكخای بوموی عیطب
.شدي سازخالصوجداآبوك خامؤسسهك خاي ولوژیب

هردر،قیتحقنیادراستفادهموردحیتلقهیمانیهمچن
عدد108ي داراي پودرحیتلقهیماگرمهروعیمامتریلیم
لیقبازیی هایژگیوقیتحقنیادربود.فعالوزندهي ترکبا

بوته،درگلتعدادگل،100وزنگل،قطربوته،ارتفاع
درگلردکعملوبرداشتشاخص،ییهوااندامتودهستیز
درباکاملی گلدهزماندرگرفت.قراری بررسموردتارکه

وانتخابی تصادفطورهببوته10تعداده،یحاشگرفتننظر
ي ریگاندازهس)یکول(باگلقطروکش)خط(بابوتهارتفاع

نامحدودرشدي دارابابونهنکهیابهتوجهبانیهمچنشد.
هرشوند،میبازروزانهصورتبهآنهاي غنچهوباشدمی

هرازمنظورنیبد.شداقدامهاگلبرداشتبهنسبتهفته
نوبتهردرشدند.انتخابی تصادفطوربهبوته10کرت،

نیانگیموشدهشمارشبوته10هرگلتعدادگل،برداشت
وشدگرفتهنظردراولنیچبوتهدرگلتعدادعنوانبهآن
درگلتعدادمجموعوشد عملبیترتنیبدآخرنیچتا

نییتعي برا.شدثبتبوتهدرگلتعدادعنوانبهها،نیچهمه
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وشدانتخابماریتهرازیی صدتانمونه10گل،100وزن
د.یگردنییتع001/0دقتباقیدقي ترازوتوسطآنهاوزن

وطرفهرازيکنارفیرددوحذفبامحصولبرداشت
مساحتازکرتهريانتهاوابتداازمتریسانت50
ازبعدشد.انجامکرت)هردربوته30(معادلمترمربع8/1

درهفتهکیمدتبههیسادرها گلمحصول،برداشت
عملکرديروازوشدندخشکC30 -25˚ییدمامحدوده

محاسبههکتاردرعملکردبرداشت،سطحدرخشکگل
دستگاهدرساعت48مدتبهشدهبرداشتهاي بوته.شد

خشکوگرفتهقرارگرادیسانتدرجه75ي دماباآون
ي اقتصادعملکردمیتقساززینبرداشتشاخصشدند.
وزن(مجموعی ستیزعملکردبههکتار)درخشکگل(وزن

درضربهکتار)دریی هوااندامخشکوزنوخشکگل
Hamzei(آمدبدست100 et al., تینهادر).2006
وهیتجزموردSASافزارنرمتوسطشدهي آورجمعي هاداده
آزمونازاستفادهباهانیانگیمسهیمقاوگرفتقرارلیتحل

.انجام شد%5سطحدردانکن

شیآزمامحلخاكشیآزماجینتا-1جدول
عمق

)cm(یحجمدرصدخاكبافترسدرصديالدرصدشندرصد
F.Cدررطوبت

21یشنلوم30-0572617
مواددرصد

شوندهیخنث
واکنش

اشباعگل
درصد

یآلکربن
درصد

کلتروژنین
جذبقابلفسفر
)mg/kg(

یحجمدرصد
A.Wدررطوبت

86/787/012/06/399
جذبقابلمیپتاس

)mg/kg(
آهن

)mg/kg(
يرو

)mg/kg(
مس

)mg/kg(
منگنز

)mg/kg(
E.C

)ds/m(
40222/35/07/625/1

F.C=Field capacity, A.W=Available water

شدهمصرفکمپوستیورمیی ایمیشاتیخصوص-2جدول

تروژنیننمونه
(%)کل

کلفسفر
(%)

میپتاس
(%)کل

کربن
pH(%)ی آل

تیقابل
تیهدا
یکیالکتر

کلمس
)mg/kg(

کلي رو
)mg/kg(

کلآهن
)mg/kg(

کلمنگنز
(mg/kg)

2/14/065/06/101/755/28/787/149819670یمصرفکمپوستیورم

استفادهموردتیزئولدری یایمیشهايبیترکدرصد-3جدول
SiO2AL2O3K2ONa2OMgOCaO

6502/12308/11/03/2
Fe2O3MnOTiO2P2O5SO3Cl

5/104/003/001/0--
CEC= 200meq/100g
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جینتا
بوتهارتفاع
کمپوست،ورمیاثرهکدادنشانانسیوارهیتجزجینتا

ـ گرشـد ندهیافزاي زوسفریرهاي يباکتروتیزئول بـر اهی
بههانیانگیمسهیمقا.)4(جدولاستدارمعنیصفتنیا

ـ ميامالحظـه قابـل تفاوتکهدادنشاندانکنروش انی
ـ ينحوبه،داردوجودمپوستکورمیسطوح نیشـتر یبهک

مصــرفبــهمربــوط)cm91/47(بوتــهارتفــاعشیافــزا
)cm22/40(بوتهارتفاعنیکمتروکمپوستورمیتن10

).5(جـدول بـود کمپوسـت ورمـی مصرفعدمبهمربوط
ـ بـود آندهندهنشانمارهایتنیانگیمسهیمقانیهمچن هک

وجوديدارمعنیاختالفزینیمصرفتیزئولسطوحانیم
در)cm15/45(ارتفاعشیافزانیشتریبهکينحوبهدارد،

اثـر در)cm76/43(نیکمتـر وتیزئولتن9مصرفاثر
ریتـأث بـا رابطـه در).5(جدولبودتیزئولمصرفعدم
کـه دادنشـان هـا  نیانگیمسهیمقا،ارتفاعي روبري باکتر

ـ اثـر در)cm51/45(ارتفـاع شیافزانیشتریب بـا حیتلق
ـ عـدم اثردر)cm4/43(نیکمتروي باکتر بدسـت حیتلق
).5(جدولآمد

گلقطر
بـر ي بـاکتر وکمپوسـت ورمـی يمارهایتسادهاثرات

دارمعنیاختالفاتي دارا%5و%1سطحدرگلقطري رو
گلقطري روبري دارمعنیریتأثتیزئولمصرفی ولبود

ـ مسهیمقا).4(جدولنداشت دانکـن روشبـه هـا نیانگی
يمـــاریتســـطوحنیبـــي دارمعنـــیتفـــاوتانگریـــب

ونیشـتر یبکهصورتنیبدبود،ي باکتروکمپوستورمی
تن10مصرفبهمربوطبیترتهبگلقطرشیافزانیکمتر

ــی ــتورمـ ــدمو)mm35/22(کمپوسـ ــرفعـ آنمصـ
)mm54/20(.مصـرف شیافـزا بـا گـر یدعبارتبهبود

ـ افت.یشیافزاگلقطرکمپوستورمی نیشـتر یبنیهمچن
وي باکترباحیتلقماریتبهمربوط)mm84/21(گلقطر
حیتلقعدمماریتبهمربوط)mm13/21(گلقطرنیکمتر

.)5(جدولبودي باکتربا

گلصدوزن
ومپوستکورمیاثرهکدادنشانانسیوارزیآنالجینتا
اثرو%1سطحدراهیگرشدندهیافزاي زوسفریرهاي يباکتر
دارمعنییبررسموردصفتي روبر%5سطحدرتیزئول
سطوحنیبکهدادنشانهانیانگیمسهیمقا).4(جدولشد 

داشت، وجودي دارمعنیتفاوتکمپوستورمیمختلف
وزن)gr42/3(نیکمترو)gr75/3(نیشتریبکهيطوربه

وکمپوستورمیتن10مصرفماریتدربیترتهبگل100
نیهمچن).5(جدولآمدبدستکمپوستورمیمصرفعدم
سطوحانیمهکبودآندهندهنشانمارهایتنیانگیمسهیمقا

داشت،وجوديدارمعنیاختالفزینیمصرفتیزئول
ماریتدر)gr65/3(گل100وزننیشتریبهکينحوبه

در)gr55/3(گل100وزننیکمتروتیزئولتن9مصرف
نیهمچن).5(جدولآمدبدستتیزئولمصرفعدمماریت

اهیگرشدندهیافزاي زوسفریرهاي يباکترمصرفبارابطهدر
)PGPR(شیافزانیشتریبکهدادنشانها نیانگیمسهیمقا

نیکمترو)gr66/3(ي باکترباحیتلقاثردرگل100وزن
).5(جدولآمدبدست)gr54/3(حیتلقعدماثردر

بوتهدرگلتعداد
صفتنیاانسیوارزیآنالجدولدرشدهارائهجینتا
وتیزئول،کمپوستورمیسادهاثراتدارمعنیریتأثدهندهنشان
سهیمقا.)4(جدولاستدرصدکیسطحدرترتیببهيباکتر

کمپوستورمیمختلفسطوحنیبکهدادنشانها نیانگیم
گلتعدادنیشتریبکهيطوربهداشت، وجودي دارمعنیتفاوت

گلتعدادنیکمترو)71/72(کمپوستورمینت10ماریتدر
سهیمقانیهمچنآمد.بدست)65/42(مصرفعدمماریتدر
تیزئولسطوحانیمهکبودآندهندهنشانمارهایتنیانگیم

هکينحوبه،داشتوجوديدارمعنیاختالفزینیمصرف
تیزئولتن9مصرفاثردرگلتعدادشیافزانیشتریب
بود)12/56(تیزئولمصرفعدماثردرنیکمترو)19/61(

سهیمقا،گلتعدادي روبري باکترریتأثبارابطهدر).5(جدول
حیتلقاثردرگلتعدادشیافزانیشتریبکهدادنشانها نیانگیم
)22/56(حیتلقعدماثردرنیکمترو)09/61(ي باکتربا
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).5(جدولآمدبدست

یستیزعملکرد
ومپوستکورمیاثرهکدادنشانانسیوارزیآنالجینتا
اثرو%1سطحدراهیگرشدندهیافزاي زوسفریرهاي يباکتر
دارمعنییبررسموردصفتي روبر%5سطحدرتیزئول
سطوحنیبکهدادنشانها نیانگیمسهیمقا).4(جدولشد 

داشت، وجودي دارمعنیتفاوتکمپوستورمیمختلف
نیکمترو)kg/ha30/1814(نیشتریبکهيطوربه
)kg/ha62/1166(ماریتدرترتیببهی ستیزعملکرد

کمپوستورمیمصرفعدموکمپوستورمیتن10مصرف
مارهایتنیانگیمسهیمقانیهمچن).5(جدولآمدبدست
زینیمصرفتیزئولسطوحانیمهکبودآندهندهنشان

نیشتریبهکينحوبه،داشتوجوديدارمعنیاختالف
تن9مصرفماریتدر)kg/ha87/1540(ی ستیزعملکرد

در)kg/ha91/1440(ی ستیزعملکردنیکمتروتیزئول
نیهمچن).5(جدولآمدبدستتیزئولمصرفعدمماریت

اهیگرشدندهیافزاي زوسفریرهاي يباکترمصرفبارابطهدر
)PGPR(شیافزانیشتریبکهدادنشانها نیانگیمسهیمقا

و)kg/ha09/1572(ي باکترباحیتلقاثردری ستیزعملکرد
آمدبدست)kg/ha69/1409(حیتلقعدماثردرنیکمتر

.)5(جدول

گلعملکرد
بهمربوطهاي دادهانسیوارهیتجزازحاصلجینتا

ت،یزئولاثرکمپوست،ورمیاثرکهدادنشانگلعملکرد
ي داراي باکترباکمپوستورمیمتقابلاثروي باکتراثر

اثرنیهمچنو%1ي آمارسطحدري دارمعنیاختالف
ي دارمعنیاختالفي داراتیزئولباکمپوستورمیمتقابل

قابلتفاوت).4(جدولباشندمی%5ي آمارسطحدر
نیبدشد،مشاهدهمپوستکورمیسطوحانیميامالحظه
ترتیببهگلعملکردشیافزانیکمترونیشتریبکهصورت
آنمصرفعدموکمپوستورمیتن10مصرفبهمربوط

کمپوستورمیمصرفشیافزاباگریدعبارتبهبود.

گلعملکردنیشتریبنیهمچنافت.یشیافزاگلعملکرد
گلعملکردنیکمتروي باکترباحیتلقماریتبهمربوط
ریتأثمورد دربود.ي باکترباحیتلقعدمماریتبهمربوط

عملکردنیکمترونیشتریبگل،عملکردي روبرتیزئول
تیزئولمصرفعدموتن9مصرفباترتیببهخشکگل

عملکردنیانگیمسهیمقا1لکش).5(جدولآمدبدست
هاي يباکترومپوستکورمیمتقابلاثردرراگل

نیشتریب.دهدمینشاناهیگرشدندهیافزاي زوسفریر
تن10مصرفماریتدر)kg/ha73/448(گلعملکرد

عملکردنیکمترو)v3b2(ي باکترباحیتلقوکمپوستورمی
نیهمچنآمد.بدست)v1b1(ماریتدر)kg/ha31/204(گل
متقابلاثردرراگلعملکردنیانگیمسهیمقا2لکش

عملکردنیشتریب.دهدمینشانتیزئولومپوستکورمی
تن10مصرفماریتدر)kg/ha7/448(گل

نیکمترو)v3z2(تیزئولتن9مصرفوکمپوستورمی
آمد.بدست)v1z1(ماریتدر)kg/ha64/208(گلعملکرد

برداشتشاخص
سادهاثرکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
ي دارا%1سطحدربرداشتشاخصي روبرکمپوستورمی

ي باکتروتیزئولمصرفی ولبوددارمعنیي آماراختالفات
(جدولنداشتندبرداشتشاخصي روبري دارمعنیریتأث
دادنشانکمپوستورمیمختلفسطوحنیانگیمسهیمقا).4
مصرفعدمبابرداشتشاخصزانیمنیکمترکه

تن10و5مصرفماریتدواماآمد.بدستکمپوستورمی
برداشتشاخصي روبرریتأثلحاظ ازکمپوستورمی
).5(جدولندادندنشاني دارمعنیتفاوت

یهمبستگبیضر
موردصفاتانیمدریهمبستگبیضرجینتانیهمچن

ي دارمعنیومثبتی همبستگکهدادنشان)6(جدولمطالعه
نیبیهمبستگنیازانیمیولداردوجود%1سطحدر

بوته،درگلتعدادگل،قطربوته،ارتفاعباگلردکعمل
باشد.میاعتمادقابلوباالاریبس،یکولوژیبردکعمل
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(میانگین مربعات) صفات مورد بررسی در گیاه دارویی بابونهتجزیه واریانس-4جدول 

درجهمنابع تغییر
وزنقطر گلبوتهارتفاعآزادي

صد گل
تعداد گل
شاخصعملکرد زیستیعملکرد گلدر بوته

برداشت
2ns52/0ns37/0**21/10**06/2779ns20/453ns98/3066ns14/0بلوك

24/61**77/1258487**25/120833**14/2744**33/0**93/9**85/182**2ورمی کمپوست
21/17ns08/0*09/0**24/231**73/11586*01/89940ns94/9*1زئولیت
84/237363ns56/0**12190**35/213**11/0**37/4*17/40**1باکتري
2ns07/5ns16/1ns02/0ns12/8*16/553ns64/1200ns05/4زئولیت×ورمی کمپوست
2ns06/6ns14/0ns02/0ns40/27**06/1277ns30/6356ns31/17باکتري×ورمی کمپوست

1ns89/2ns01/0ns04/0ns57/25ns76/221ns25/462ns26/2باکتري×زئولیت
2ns76/3ns04/1ns02/0ns79/7ns61/172ns01/5684ns25/1باکتري×زئولیت×ورمی کمپوست

2238/377/001/011/1969/15359/207026/5خطا
ns ،*1و %5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنیبه:**و%

صفات مختلفيکمپوست برامیانگین تیمارهاي کود زیستی، زئولیت و ورمیمقایسه -5جدول 

ارتفاع بوتهسطوح تیماري
)cm(

قطر گل
)mm(

وزن صد گل
)gr(

تعداد گل
در بوته

عملکرد گل
)kg/ha(

عملکرد زیستی
)kg/ha(

شاخص
برداشت

a91/47a35/22a75/3a71/72a22/434a30/1814a07/24کمپوستتن ورمی10
b24/45b57/21b63/3b59/60b57/350b75/1491a75/23کمپوستتن ورمی5

c22/40c54/20c42/3c65/42c40/234c62/1166b01/20کمپوستبدون ورمی
a15/45a53/21a65/3a19/61a67/357a87/1540a13/23زئولیت

b76/43a44/21b55/3b12/56b79/321b91/1440a08/22بدون زئولیت
a51/45a84/21a66/3a09/61a13/358a09/1572a73/22تلقیح

b4/43b13/21b54/3b22/56b33/321b69/1409a48/22عدم تلقیح
داري ندارند.اختالف معنی%5دانکن در سطح احتمالهاي داراي حرف مشابه، در هر ستون براي هر تیمار، بر اساس آزمون میانگین
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شیآزمامختلفي مارهایتدرصفاتی برخنیبی همبستگبیضر-6جدول

ارتفاع قطر گل وزن
صد گل

تعداد گل
در بوته عملکرد گل عملکرد

زیستی
شاخص
برداشت

1 **67/0 ns36/0 **67/0  **90/0 **82/0 **62/0 ارتفاع
1 ns3/0 *36/0  **69/0  **66/0 *42/0 قطر گل

1  **52/0- ns15/0 ns15/0 ns12/0 وزن صد گل
1 **75/0 **66/0 **51/0 تعداد گل در بوته

1 **90/0 **68/0 عملکرد گل
1 ns30/0 عملکرد زیستی

1 شاخص برداشت
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بحث
تن10ماریتدرگلعملکردشیافزابارابطهدر
زانیمشیافزابارسدمینظرهبکمپوست،ورمی
موردیی غذاعناصری فراهمتنهانهخاكبهکمپوستورمی

Arancon(افتیشیافزافسفر)وتروژنینژهیوه(باهیگازین

et al., Prabha؛ 2004 et al., کمپوستورمیبلکه،)2007
ضمنخاك،ی اتیحي ندهایفراوی کیزیفطیشرابهبودبا
شیافزاباعثشه،یررشدي برامناسببسترکیجادیا

ازآمدهبدستجینتا.شدگلعملکردوخشکمادهدیتول
شیافزايراستادرعملکردشیافزابری مبنقیتحقنیا

انهیرازي روبرگریدمحققانجینتابامپوستکورمیمقدار
)Darzi, Liuc(ی رومبابونه)،2007 & Pank, و)2005
Anvar(حانیر et al., اثرنیمچنهدارد.مطابقت)2005

اهیگعملکردي روبري باکتروکمپوستورمیمتقابل
ویی افزاهماثرازی ناشتواندمیکه)1(شکلبوددارمعنی
باشد.ی ستیزوی آلي کودهادکنندهیتشد

يباکترباکمپوستورمیمتقابلاثردرگلعملکردسهیمقا-1شکل

هاي يباکترهمزمانمصرفرسدمینظرهببنابراین 
باسودوموناسوومیلیآزوسپر،ازتوباکترازجملهی ستیز

هاي يباکترنیاتیفعالشیافزاسببتواندمیکمپوستورمی
شدنی معدنندیفرابهبودنیهمچنوتروژنینکنندهتیتثب

,Kumar & Singh(تروژنین شیافزاوفسفرو)2001
درکهگرددکمپوستورمیییغذاعناصری دسترستیقابل
ي کودها.شودمیاهیگتوسطعملکردشیافزاباعثتینها
ریتکثي برارای مناسبطیمحکمپوستورمیازجملهوی آل

& Kumar(هايباکتر Singh, درکهدنکنمیفراهم)2001
شیافزاباعثتینهادرمثبتودکنندهیتشداثراتنیاجهینت

Sharmaتوسطی مشابهجینتاگردد.میاهیگعملکردورشد

است.شدهگزارش)2007(Darziو)Johri)2003و
نیبمتقابلاثردرگلعملکردشیافزانیبراعالوه
دلیل بهاستممکن)4جدول(تیزئولباکمپوستورمی
ته،یدیاسکاهشرینظخاكیی ایمیشوی کیزیفطیشرابهبود

شیافزا،آبجذبزانیمشیافزا،هوموسزانیمشیافزا
باشدنژتروینیی آبشوکاهشوی ونیکاتتبادلتیظرف

)Polat et al., وتروژنینغلظتبهبودباعثکه)2004
دربهبودنیاجهینتدرکهشدهشهیراطرافهیناحدرمیپتاس
افتهیشیافزاگلعملکرداه،یگي اهیتغذوی رطوبتتیوضع

)Brauen)1991وNusتوسطی مشابهجهینتالبته است.
.استشدهگزارش
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يحـاو کمپوسـت ورمـی کـه رسـد مـی نظرهببنابراین 
ی فراواناستفادهقابلمصرفمکوپرمصرفیمعدنعناصر

ازوشـده ورکمـذ اهـان یگمیمستقهیتغذموجبهکبوده
یسـت یزردکـ عملشیافـزا سببنمو،ورشدبهبودقیطر

)2005(همکـاران وAnwarرابطـه نیهمدر.استشده
بهبودباكخابهمپوستکورمیافزودنکهکردندگزارش

عناصریفراهمضمن،كخایکیولوژیبطیشرابهدنیبخش
ي هـا انـدام رشدشیافزاموجباتاه،یگازینموردییغذا
ـ پبوتـه، درگلتعدادارتفاع،رینظیی هوا ویشـ یرورهیک
جینتاباکهاستآوردهفراهمزینرایستیزردکعملدیتول

Darzi)2007(وانهیرازي روبرMohantyناراکـ همو
بـا رابطـه دردارد.مطابقتی نیزمبادامي روبر)2006(

ولومیریآزوسپ،ترکازتوباجنسهاي يترکبادارمعنیریتأث
ـ مورفولوژصـفات ي روبـر سودوموناس ردکـ عملوکی

ي زوسـفر یرهـاي  يبـاکتر کهگفتتوانمیبابونهی ستیز
باعــثتــروژنینتیــتثببــرعــالوهاهیــگرشــدنــدهیافزا

ودیاسـ کیبرلیجازجملهی اهیگي هاهورموني آزادساز
Vikram(گردندمینیاکس et al., de؛ 2007 Salamone

et al., ـ ااثـر ردکـه )2001 شـه یررشـد ،سـازوکار نی
)Galleguillos et al., عناصرجذبوی دسترسو)2000

درکـه ابـد یمـی شیافـزا فسفروتروژنینازجملهیی غذا
ردکعملوبوتهدرگلتعدادارتفاع،شیافزاباعثتینها
Sharaf-Eldinو Mahfouzجینتاباکهاستشده ی ستیز

)2007(،Darzi)2007(وAbdelazizــارانو همکــــ
ریتأثبارابطهدردارد.مطابقتي رزماري روبر)2007(

توانمیبابونهعملکردورشدي هایژگیوي روبرتیزئول
ـ زئولنکـه یابـه توجهباگفت نـوع ازاسـتفاده مـورد تی
)%3(حـدود راآنازی توجهقابلبخشوبوددارمیپتاس
مصـرف رسدمینظرهب،)3(جدولدهدمیلیتشکمیپتاس
،یونیکـات تبادلتیظرفشیافزابرعالوهخاكدرتیزئول

Polat(تروژنینیی آبشوازي ریجلوگورطوبتجذب et

al., ـ وتروژنینازی بخشنیتأمباتوانسته)2004 میپتاس
Nus(اهیگازینمورد & Brauen, شیافـزا باعث)1991
جینتـا بـا کـه گرددگلعملکردوی ستیزعملکرد،رشد

Gholamhoseini)2008(دارد.مطابقــتکلــزاي روبــر
آمـده بدسـت جینتا،برداشتشاخصبارابطهدرنیهمچن

ــادر ــتحقنی ــبقی ــتآنانگری ــاس ــرفهک ــدارمص مق
قیطرازتواندمیتار،کهدرتن5زانیمتامپوستکورمی
ردکـ عملشیافـزا آنبدنبالوبابونهفتوسنتززانیمبهبود

هکیکولوژیبردکعملازیتوجهقابلسهمزینویکولوژیب
موجبابد،یمیاختصاص(گل)برداشتقابلي هااندامبه

ـ گرددبرداشتشاخصشیافزا مصـرف صـورت دریول
مشـاهده تار)کهدرتن10(مپوستکورمیباالترریمقاد
بـه يفتوسنتزموادعیتوزشیافزابرآنریتأثهکشودمی
از ،باشـد مـی آني گلهـا ازشـتر یببابونههاي اندامریسا
بـه بابونـه یـک ولوژیبردکـ عملازيشـتر یبسـهم رواین

نیبنـابرا . ابـد یمـی اختصـاص آنگلازریغییهابخش
بـا که؛ شودینممالحظهبرداشتشاخصدرزینیشیافزا
ــا ــر)Darzi)2007جینت ــهیرازي روب ــتان دارد.مطابق

کـه گفـت توانمییهمبستگبیضرابارابطهدرنیهمچن
ـ تغمختلـف ي مارهـا یتمورددری بررسصورتدر راتیی

درگـل تعـداد گـل، قطربوته،ارتفاع(باصفتچهارنیا
ازخشـک گـل وزنعملکـرد بـا )یسـت یزردکعملبوته،

ـ بنـابراین  اسـت. برخـوردار ی تـوجه قابـل تیاهم نظـر هب
ورکمذصفاتنیبدرمطلوبیهمبستگوجودهکرسدمی
ـ طرازکخشـ وزنشیافزاازیناش مطلـوب جـذب قی

دررشـد وفتوسـنتز بهبـود آن،دنبـال بهوییغذاعناصر
بـر ی مشابهجینتاباشد.یستیزوی آليودهاکيمارهایت

ـ زنییدارواهیگيرو ,Akbarinia(انی انـه یرازو)2003
)Darzi, بـه توجـه بـا نیبنابرااست.شدهگزارش)2007

ـ مفاثـرات کهگفتتوانمیقیتحقنیاازحاصلجینتا دی
ـ عنـوان بـه تیزئولوPGPRکمپوست،ورمیکاربرد کی

ـ تغذستمیس ـ ارگانونیگزیجـا هی عناصـر نیتـأم درکی
ـ گازینموردعمدهیی غذا جـه ینتدروبابونـه یـی  دارواهی
ـ مزا،نیبـرا عـالوه است.توجهقابلعملکردشیافزا ي ای

ـ تغذي هاستمیس بـا سـه یمقادرتواننـد مـی نیگزیجـا هی
ی کیاکولوژوی طیمحنظرازمتداولي کشاورزي هاستمیس

.باشنديادیزتیاهمي دارا
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Abstract
In order to study the effects of zeolite, bio and organic fertilizers on the growth, yield and

yield components of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.) in organic cultivation, an
experiment was conducted at the research field of Tarbiat Modares University in 2005. The
factors were PGPR inoculums (inoculated and no inoculated), zeolite (0 and 9 ton/ha) and
vermicompost (0, 5, 10 ton/ha). The experimental design was factorial in a randomized
complete blocks design with twelve treatments and three replications. Mean comparison was
carried out using Duncan’s multiple range test (at 5% level). Results showed that the highest
value of flower yield (358.13), biological yield (1572.09), number of flower per plant (61.09),
flower diameter (21.84) and height (45.51) were obtained with PGPR inoculums. Zeolite also
showed significant effects on mentioned traits except flower diameter and harvest index. With
increasing of vermicompost levels, all traits were increased as the highest value of flower yield
(434.22), biological yield (1814.30), number of flower per plant (72.71), flower diameter
(22.35) and height (47.91) were obtained with application of 10 ton/ha vermicompost. In
addition, there were positive and synergistic interactions between vermicompost combined with
PGPR and vermicompost combined with zeolite on dry flower yield, as the highest flower yield
was obtained in v3b2 and v3z2 treatments with 448.73 and 448.7kg/ha, respectively.

Keywords: Chamomile (Matricaria chamomilla), biofertilizer, zeolite, vermicompost, flower
yield.


