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چکیده
يکشاورزدرییایمیشيکودهانیگزیجاایمکملعنوانبهندتوانمیکههستندیعیطبيهانهادهازجملهکیولوژیبيکودها

داروییاهیگعملکردورشدهاي شاخصیبرخبریستیزویآليکودهااثریبررسمنظوربهشوند.بردهبکارداریپا
Melissa(بادرنجبویه officinalis L.(،وماریت15بایتصادفکامليهابلوكهیپاطرحقالبدرلیفاکتورصورتبهآزمایشی

گاويکودمختلفسطوحشاملیبررسموردعوامل.اجرا شد91- 92ی زراعسالدرکرجشهریاردرايمزرعهدرتکرارسه
.بود)خاكوگیاهتلقیحگیاه،تلقیحتلقیح،بدون(نیتروکسینمیکروبیکودسطوحوهکتار)درتن40و5،10،20(صفر،

ارتفاعشاملگیري اندازهموردصفاتهیکلدار معنیشیافزاسببي گاوکودمصرفکهدادنشانپژوهشنیاازحاصلجینتا
خشکوتروزنبرگ،لیکلروفشاخصاسانس،درصدوعملکردبرگ،سطحبوته،دربرگوی فرعي هاشاخهتعدادبوته،
20مصرفسطحازشهیرخشکوتروزني استثنابهگیري اندازهموردصفاتهیکلمقدارنیشتریبشد.ریشهویی هوابخش

ی کروبیمکودباحیتلقنیهمچنآمد.بدستي گاوکودمصرفعدمازآنهاهیکلمقدارنیکمتروي گاوکودهکتاردرتن
آمد.دستبکودنیابااهیگوخاكحیتلقازآنهامقدارنیشتریبوشد مذکورصفاتهیکلدار معنیشیافزاسببزیننیتروکسین

Melissa officinalis(بادرنجبویهبرگ،کلروفیلشاخصاسانس،بیولوژیک،کودآلی،کودکلیدي:هايواژه L.(.

مقدمه
منظـور بهیزراعيزیربرنامهدرمهميازهاینازیکی

ـ فیکوباالعملکردحصول ،یـی دارواهـان یگمطلـوب تی
مـدیریت بااست.اهیگهیتغذمختلفيهاستمیسیابیارز
ـ گهیتغذوخاكيزیحاصلخحیصح ضـمن تـوان مـی اهی

شیفرسـا کـاهش آب،تیفیکشیافزا،ستیزطیمححفظ

داد.شیافزاراهانهادهییکارا،یستیزتنوعحفظوخاك
کـاهش دلیـل بـه ییایمیشيکودهاازازحدشیباستفاده
تـأثیر  همچنـین وخاكی کیولوژیبهايفعالیتواسیدیته

ـ یزیفاتیخصوصـ بـر نامطلوب گیاهـان عملکـرد آنیک
Adediran(دهـد  میکاهشرازراعی et al., در).2004

ایجادسببییایمیشيکودهاکاربردنیزموارداز ي اریبس
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کـه شـود مـی یکیاکولوژصدماتویطیمحيهایآلودگ
Ghostدهـد ( مـی شیافزارادیتولنهیهزخود & Bhat,

ومنــابعازدیــبامخــاطراتنیــاکــاهشيبــرا.)1998
ـ يازهـا یننیتأمبرعالوهکهکرداستفادهیی هانهاده یفعل

ـ ندرازمدتدررا يکشاورزيهاستمیسيداریپااه،یگ زی
Murty(دنباشداشتهدنبالبه & Ladha, 1988.(

Melissa(فرنجمشکیابادرنجبویه officnalis(یکی
درکـه بسیارياهمیتدلیلبهکهاستداروییگیاهاناز

صـنایع وبهداشـتی وآرایشـی صـنایع پزشـکی، مصارف
ــذایی ــوردبســیاردارد،غ ــهم ــه توج ــرار گرفت ــتق اس

)Omidbeigi, ــمفزموجــوداتیریريبکــارگ.)2000 دی
ــوانتحــتي خــاکز ــاوکعن ــولوژیبي ده ــهکی ــوانب عن

فعـال وزنـده ي بـرا حـل راهنیترمطلوبونیتریعیطب
ـ حسـتم یسداشتننگه ي کشـاورز ی اراضـ درخـاك ی اتی

,Salehrasteen(باشد میمطرح ـ ولوژیبکـود .)2001 کی
کننـده یـت تثبهـاي  بـاکتري ینمؤثرتري حاون،یتروکسین

کـه بـوده، ومیلیآزوسپرووباکترنیتروژنجنسازنیتروژن
مـاده گـرم هردرعدد108آن(UCF)زندهسلولتعداد
Ahmed(اسـت ي باکتريهاجنسازکیهرازحامل et

al., کهاستی آلکودمنابعازی کینیزیدامکود.)2010
مرسومخاكداریپاتیریمدي هاستمیسدرآنازاستفاده

ـ حي کودهامثبتاثراتالبته .باشدمی ي ورربـا بـر ی وانی
ـ نهادروخـاك سازيیغنوی آلمادهشیافزاخاك، تی
ـ تأموردمختلفنامحققتوسطاهیگنموورشدبهبود دیی
Jahan(استگرفتهقرار et al., 2011(.

Jahan) ـ در) 2011و همکاران ي کودهـا اثـر یبررس
اهیگی کماتیخصوصی برخواسانسدیتولبرکیولوژیب

Ocimum(حانیریی دارو basilicum L.(کردند مشاهده
ـ ولوژیبي کودهاکاربردکه دار معنـی شیافـزا باعـث کی

اندامخشکوترعملکردازجمله،اهیگرشدصفاتاغلب
دربـرگ سـطح شـاخص وبرگخشکعملکرد،ییهوا
سـطح شاخصوبرگسطحشاخصنیشتریبوشدبوته
نتـایج آمد.دستبنیتروکسینماریتتحتاهانیگدرسبز

ــق ــاران (Yousefتحقی ــز)2004و همک ــتنی ازحکای

هـوایی يهـا اندامخشکوتروزنوبوتهارتفاعافزایش
Salvia(یگلــمیمــردارویــیگیــاه officinalis L.(در

کـود ازاسـتفاده درفصلدوطیدردومواوليهانیچ
ــاوزیســتی ــپیریلومي ح ــاکترنیتروژنوآزوس .داشــتوب

Sajadi Nik وYadavi)2013 (ــیدر ــأثیربررسـ تـ
بـر نیتروکسـین بیولوژیککودوکمپوستورمینیتروژن،
نشـان نتـایج کنجـد اهیگنمومراحلورشديهاشاخص

تـأثیر  نیتروکسـین وکمپوسـت ورمیکودکاربردکهدادند
داشـت. کنجـد فنولوژیـک مراحـل بريدارمعنیومثبت

کـاهش سببنیتروکسینبیولوژیککودباتلقیحهمچنین
ــهشــدنســبزدورهطــول ــزانب ــزایشو%42/17می اف

الزمنکـه یابـه توجهبا.شددانهعملکرديدرصد50/8
ـ پاوشیافـزا جهتدری اهیگهیتغذتیریمداست يداری

آنجاازوگرددستیزطیمححفظسببهموباشددیتول
ــه ــاتیتحقک ــدکیق ــاطدران ــاارتب ــاربردب ــاک يکوده

دربادرنجبویهییدارواهیگعملکردورشدبریکیولوژیب
اثـر ی بررسـ هدفباشیآزمااین است،شدهانجامرانیا

عملکـرد ورشدبرمختلفموجوداتزیري حاويکودها
شدانجامهیبادرنجبویی دارواهیگی فیکوی کم .

هاروشومواد
وگـاوي کـود مختلـف سـطوح تأثیر بررسیمنظوربه

گیـاه عملکردورشدبرنیتروکسینمیکروبیکودباحیتلق
ــه ــکبادرنجبوی ــایشی ــلآزم ــبدرفاکتوری ــرحقال ط

آبـاد رضـی شهردرتکرارسهباتصادفیکاملهايبلوك
از:نـد بودعبـارت یآزمایشتیمارهايشد.انجامشهریار
درتـن 40و5،10،20صـفر، شاملگاويکودسطوح
بـدون شـامل نیتروکسـین کروبـی میکودسطوحوهکتار
ـ ابـا خـاك وگیـاه تلقـیح و گیاهتلقیح،تلقیح .کـود نی

واحـد 45کـل دروتکرار3وتیمار15شاملآزمایش
زمـین کـردن  تسـطیح وسازيآمادهازبعد.بودآزمایشی

بـا هـایی بلـوك درآزمایشیکرت45تعدادکشت،براي 
ايگونــهبــه25/1عــرضومتــر18طــولبــهيابعــاد
طـول ومتـر 2/1عرضکرتهرکهندگردیدبنديکرت
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مترسانتی30فاصلهبهردیف4شاملوداشتهمتر25/1
هاي فیزیکی و شیمیایی خـاك مـورد   برخی ویژگی.باشد

نشـان داده شـده اسـت.    1استفاده در آزمایش در جدول 
و)2(جـدول پوسیدهگاويکودتیمارهايکشتازپیش

ـ یمکـود تیمارهـاي کشـت باهمزمان نیتروکسـین ی کروب
،نیتروکسینمیکروبیکودباگیاهتلقیحبراي.شدنداعمال

آنریشهتاشدندبردهفرومیکروبیتلقیحمایهدرهانشا
کـه تیمارهـایی درهمچنینشود.غشتهآمیکروبیکودبه

گیاه،تلقیحبرعالوهبودگیاهوخاكهمزمانتلقیحبهنیاز
بـه هانشـا کشتمحلدرتلقیحمایهلیترمیلی2اندازهبه

هـا پشتهرويبادرنجبویهينشاهاسپس.شداضافهخاك
پایـان ازپـس .شدانجامآبیاريبالفاصلهوندشدکاشته
هرازبوته10تعدادحاشیهاثرحذف،گیاهانرشددوره
،ریشـه وسـاقه ،بـرگ خشکوتروزنوانتخابتیمار

،بـرگ سطحبوته،درفرعیهايشاخهتعدادگیاه،ارتفاع
گیـري  اندازهبادرنجبویهگیاهبرگاسانسدرصدومقدار

هـوایی، بخـش خشـک وتـر وزنگیري اندازهبرايشد.
درهـا نمونـه تروزنوشدندبریدهخاكحسطازهابوته

گردیـد. گیري اندازهآزمایشگاهیدقیقترازويبامزرعه
ازهـا ریشـه بیلکمکبهریشه،تروزنگیري اندازهبراي
وشستشـو ازپـس وخـارج خاكيمترسانتی30عمق

آنهـا وزنکاغـذي، حولـه کمـک بـه آنهـا کردنخشک
يهـا نمونـه خشـک، وزننتعیـی بـراي .شدگیري اندازه

گرادسانتیدرجه55دمايدرساعت72تمدبهگیاهی
بـا هـا نمونـه خشـک وزنسـپس ،گرفتنـد قرارآوندر

توسـط برگسطحد.شتعیینآزمایشگاهیدقیقترازوي
Leafدستگاه Area MeterمدلDelta-Tوگیري اندازه
ازپـس .شـد انجـام کلونجردستگاهوسطتگیرياسانس

افـزار نـرم ازاستفادهباهادادهالزم،اطالعاتآوريجمع
مقایسـه گرفتنـد. قرارتحلیلوتجزیهموردSASآماري

دردانکنايدامنهچندآزمونازاستفادهبانیزهامیانگین
.گردیدانجام%5احتمالسطح

مطالعهموردخاكیی ایمیشوی کیزیفي هایژگیوی برخ-1جدول

مقدارواحدویژگیمقدارواحدویژگی

8/261کیلوگرمبرگرممیلیجذبقابلپتاسیم30درصدرس

17/0درصدنیتروژن33درصدسیلت

1درصدآلیکربن37درصدشن

2/14درصدکلسیمکربناترسیلوم-بافت

8/3کیلوگرمبرگرممیلیجذبقابلآهن53/45درصداشباعرطوبت

6/2کیلوگرمبرگرممیلیجذبقابلروي65/7-اسیدیته

7/1کیلوگرمبرگرممیلیجذبقابلمسdS/m77/2شوري

4/8کیلوگرمبرگرممیلیجذبقابلمنگنز15کیلوگرمبرگرممیلیجذبقابلفسفر
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هاي شیمیایی کود دامی پوسیدهویژگی-2جدول 

منگنزمسرويآهنپتاسیمفسفرنیتروژناسیدیتهشوري

dS/m(%)کیلوگرمبرگرممیلی

6/48/74/15/08/0639623185

نتایج
اهیگبوتهارتفاع
ـ وارهیتجزجینتا تـأثیر  کـه اددنشـان هـا دادهانسی
میکروبـی کـود بـا تلقـیح ،يگـاو کـود مختلـف سطوح

وي گـاو کـود مختلـف سـطوح متقابلاثرونیتروکسین
دربوتـه ارتفـاع بـر نیتروکسـ ینی کروبیمکودباحیتلق

سـطح شیافزا).3جدول(بوددار معنی%1ي آمارسطح
سـبب هکتـار، درتـن 20مقـدار تـا ي گاوکودمصرف

بوتـه ارتفـاع نیشتریبشد.بوتهارتفاعدار معنیشیافزا
دري گـاو کـود تـن 20کـاربرد از)مترسانتی08/60(

عـدم از)مترسانتی28/52(آنارتفاعنیکمتروهکتار
ی کروبیمکودباحیتلق).4(جدولآمددستبکودکاربرد

نیشـتر یبشـد. بوتهارتفاعشیافزاسببنیزنیتروکسین
بااهیگوخاكحیتلقاز)مترسانتی13/58(بوتهارتفاع
آنارتفـــاعنیکمتـــرونیتروکســـینی کروبـــیمکـــود

کـود بـا اهیگوخاكحیتلقعدماز)مترسانتی90/53(
هیتجزجینتا).5جدول(آمدبدستنیتروکسینی کروبیم

مختلـف سطوحمتقابلاثرکهدادنشانهادادهانسیوار
ارتفاعبرنیتروکسینی کروبیمکودباحیتلقوي گاوکود

).3جــدول(بــوددار معنــی%1ي آمــارســطحدربوتــه
از)مترسانتی90/64(بوتهارتفاعنیشتریبکه طوريبه

خاكحیتلقوهکتاردري گاوکودتن20مصرفسطح
بوتهارتفاعنیکمترونیتروکسینی کروبیمکودبااهیگو
ــرســانتی85/48( ــدماز)مت ــودمصــرفع ــاوک وي گ
).6جدول(آمددستبشاهد)ماری(تی کروبیم

بوتهدری فرعشاخهتعداد
سطوحتأثیر کهدادنشانهادادهانسیوارهیتجزجینتا

ـ یمکودباحیتلق،يگاوکودمختلف ونیتروکسـ ینی کروب
ـ وي گـاو کـود مختلفسطوحمتقابلاثر کـود بـا حیتلق

ـ شـاخه تعـداد برنیتروکسینی کروبیم دربوتـه دری فرع
سـطح شیافـزا ).3(جدولبوددار معنی%1ي آمارسطح

سـبب هکتـار، درتـن 20مقـدار تـا ي گـاو کودمصرف
وشــدبوتــهدری فرعــشــاخهتعــداددار معنــیشیافــزا

درکـود تـن 20کـاربرد از)45/35(آنتعـداد نیشتریب
ـ ن)58/26(آنتعـداد نیکمتـر آمـد. دستبهکتار درزی

ـ ).4(جـدول شـد مشـاهده شـاهد ماریت کـود بـا حیتلق
ـ شاخهتعدادشیافزاسببنیتروکسینی کروبیم دری فرع

بوتـه دری فرعشاخهتعدادنیشتریب).5(جدولشدبوته
ــاز)10/35( ــاكحیتلق ــگوخ ــااهی ــودب ــیمک ی کروب
ـ عـدم از)21/28(آنتعـداد نیکمترونیتروکسین حیتلق

ـ یمکـود بااهیگوخاك آمـد دسـت بنیتروکسـ ینی کروب
).5جدول(

کـود بـا حیتلقوي گاوکودمختلفسطوحمتقابلاثر
ـ شـاخه تعـداد برنیتروکسینی کروبیم دربوتـه دری فرع

کـه  طـوري بـه ).3جدول(بوددار معنی%1ي آمارسطح
ـ شاخهتعدادنیشتریب سـطح از)55/41(بوتـه دری فرع

اهیگوخاكحیتلقوهکتاردري گاوکودتن20مصرف
)80/23(آنتعـداد نیکمترونیتروکسینی کروبیمکودبا
عـدم ونیتروکسینی کروبیمکودبااهیگوخاكحیتلقاز

).6جدول(آمدبدستي گاوکودکاربرد
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برگ، نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، سطح -3جدول 
میزان اسانس گیاه بادرنجبویهوعملکرد اسانس

درجهمنابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات

تعداد شاخه فرعیهگیاارتفاع 
در بوته

تعداد برگ
عملکرد اسانسمیزان اسانسسطح برگیک بوته

2417/0690/1838/19416/830700001/0073/1303تکرار
C(4 **637/95 **316/120 **615/36225 **142/17797376 **024/0 **713/828064سطوح مختلف کود گاوي (

I(2 **754/71 **402/178 **751/3267 **247/2346963 **016/0 **921/1152401کود میکروبی نیتروکسین (تلقیح با
C ×I8 **896/46 **741/59 **091/14612 **927/7665828 **008/0 **954/202972

28497/0686/0071/32569/464130001/0572/1758خطا
27/162/255/203/569/366/4-(%)ضریب تغییرات

دارمعنیغیرو % 5،%1دار در سطح ترتیب معنیبه: nsو*،**



...گاوي و تلقیح با کودتأثیر سطوح مختلف کود 812

عملکرد اسانس، میزان اسانس و شاخه فرعی، تعداد برگ، سطح برگ،تعدادر ارتفاع گیاه، بکود گاوي تأثیر سطوح مختلف-4جدول 
گیاه بادرنجبویهکلروفیل برگ

يگاوسطوح مختلف کود 
تن در هکتار)(

ارتفاع گیاه
مترسانتی(

در بوته)

تعداد شاخه فرعی
در بوته

تعداد برگ
در بوته

سطح برگ
مربع مترسانتی(

در بوته)

میزان اسانس
(%)

عملکرد اسانس
مترگرم بر (میلی

)مربع
d28/52d58/26d00/148d11/3054d11/0d93/485شاهد

5d02/53c00/29c11/182d46/3151c16/0c81/766
10c32/55b28/33b71/202c99/3598bc17/0b53/947
20a08/60a45/35a30/288a72/5962a25/0a66/1309
40b77/57b57/33a30/287b80/5635b18/0b57/993

.داري با هم ندارندداقل یک حرف مشترك دارند، از لحاظ آماري اختالف معنیحهایی کهمیانگین

شاخه فرعی، تعداد برگ، سطح برگ، تعدادر ارتفاع گیاه، ببا کود میکروبی نیتروکسین حیتأثیر تلق-5جدول 
و کلروفیل برگ گیاه بادرنجبویهمیزان اسانسعملکرد اسانس،

تلقیح با کود
میکروبی نیتروکسین

ارتفاع گیاه
ر در متسانتی(

)بوته

تعداد شاخه فرعی
در بوته

تعداد برگ
یک بوته

سطح برگ
مربع مترسانتی(

در بوته)

میزان اسانس
(%)

عملکرد اسانس
گرم(میلی

)مربعمتربر 
I0(c90/53c21/28c77/205b61/3978c14/0c11/675(شاهد

IP(b05/55b42/31b61/224b88/4134b18/0b88/816(اهیگتلقیح 
ISP(a13/58a10/35a80/234a37/4728a21/0a12/1210تلقیح خاك و گیاه (

.داري با هم ندارندداقل یک حرف مشترك دارند، از لحاظ آماري اختالف معنیحهایی کهمیانگین

تعداد برگ در بوته
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

با کود میکروبی نیتروکسـین و  حیو تلقمختلف کود گاوي 
اثر متقابل سطوح مختلف کـود گـاوي و تلقـیح بـا کـود      
میکروبی نیتروکسین بـر تعـداد بـرگ در بوتـه در سـطح      

هـا  ). مقایسـه میـانگین  3دار بود (جدول % معنی1آماري 
افزایش سـطح مصـرف کـود گـاوي، سـبب      نشان داد که
طـوري کـه   دار تعداد برگ در بوته شـد. بـه  افزایش معنی

تن 20) از کاربرد 30/288بیشترین تعداد برگ در بوته (
) از عـدم  148کود گاوي در هکتار و کمترین تعـداد آن ( 

).4جدول آمد (بدستکاربرد کود گاوي 
تأثیر تلقیح ها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده

کود میکروبی نیتروکسین بر تعـداد بـرگ در بوتـه در    با
). تلقیح بـا کـود   3جدول دار بود (معنی% 1سطح آماري 

میکروبی نیتروکسین سبب افزایش تعداد بـرگ در بوتـه   
نحوي که بیشترین تعداد برگ در بوته ). به5شد (جدول 

) از تلقــیح خــاك و گیــاه بــا کــود میکروبــی 80/234(
) از عدم تلقیح 77/205کسین و کمترین تعداد آن (نیترو

آمـد  بدسـت خاك و گیاه با کود میکروبـی نیتروکسـین   
).5جدول (
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اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، سطح -6جدول 
میزان اسانس گیاه بادرنجبویهو، عملکرد اسانسبرگ

اثر متقابل سطوح مختلف کود 
گاوي (تن در هکتار)

و تلقیح با کود میکروبی 
نیتروکسین

ارتفاع گیاه
متر(سانتی

در بوته)

تعداد شاخه فرعی
یک بوته

تعداد برگ
یک بوته

سطح برگ
مربعمتر(سانتی

در بوته)

میزان اسانس
(%)

اسانسعملکرد 
گرم(میلی

)مربعمتربر 

C0I0
g85/48g75/25i11/139e81/2950j05/0k24/287

C0IP
ef55/52g95/25i60/144e44/2755i09/0j28/429

C0ISP
e95/52h80/23h30/160de92/3190hi11/0ij74/479

C5I0f15/51gh25/25h91/157de60/3020h13/0i77/548

C5IP
d00/56de55/31fg10/193de39/3259ef19/0h51/719

C5ISP
c00/59d90/31fg11/195cd36/3537de20/0g67/904

C10I0
ef70/51f05/28h11/171de50/3086h13/0i48/560

C10IPd85/55c20/34f11/199cd56/3571de20/0def45/1020

C10ISP
c80/59b55/37c40/337c31/3962cd21/0cde73/1054

C20I0ef20/52ef85/29fg62/188de12/3263fg17/0efg21/976

C20IP
c05/59c10/35d20/303a52/7267bc24/0c37/1123

C20ISP
a90/64a55/41a70/377a31/7506a30/0a87/1778

C40I0
f15/51f05/28g00/184de58/3161g15/0fg69/952

C40IP
c80/58c50/34e40/220b58/6314c22/0cd41/1095

C40ISPb45/61a61/40b55/353a25/7361b25/0b15/1579
.ندارندداري با هم داقل یک حرف مشترك دارند، از لحاظ آماري اختالف معنیحهایی کهمیانگین

مختلف کود گاوي و تلقیح با کود اثر متقابل سطوح
میکروبی نیتروکسین بر تعداد برگ در بوته در سطح آماري 

طوري که بیشترین تعداد ). به3جدول بود (دار % معنی1
تن کود گاوي 20) از سطح مصرف 70/377برگ در بوته (

در هکتار و تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین 
) از عدم کاربرد کود گاوي و 11/139و کمترین تعداد آن (

تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین (تیمار 
).6جدولآمد (بدستشاهد) 

بوتهدربرگسطح
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

مختلف کود گاوي و تأثیر تلقیح با کود میکروبی 



...گاوي و تلقیح با کودتأثیر سطوح مختلف کود 814

متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح و اثرنیتروکسین 
با کود میکروبی نیتروکسین بر سطح برگ در بوته در 

ش سطح ). افزای3دار بود (جدول % معنی1سطح آماري 
دار سطح برگ در مصرف کود گاوي، سبب افزایش معنی

طوري که بیشترین مقدار سطح برگ در بوته بوته شد. به
تن کود گاوي 20متر مربع) از کاربرد سانتی72/5962(

متر مربع) سانتی11/3054در هکتار و کمترین مقدار آن (
تلقیح ).4جدول آمد (بدستاز عدم کاربرد کود گاوي 

خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین سبب افزایش 
متر مربع) سانتی37/4728دار سطح برگ در بوته (معنی

داري را شد ولی تلقیح گیاه با کود میکروبی تفاوت معنی
متر مربع) نداشت سانتی61/3978با تیمار شاهد (

).5(جدول 
اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود

میکروبی نیتروکسین بر سطح برگ در بوته در سطح 
طوري که بیشترین ). به3جدول بود (دار % معنی1آماري 

متر مربع) از سانتی31/7506مقدار سطح برگ در بوته (
تن کود گاوي در هکتار و تلقیح خاك و 20سطح مصرف 

گیاه با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین مقدار آن 
متر مربع) از عدم کاربرد کود گاوي و سانتی44/2755(

تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین (تیمار 
).6آمد (جدول بدستشاهد) 

اسانسعملکرد
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

و مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین 
متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود اثر

میکروبی نیتروکسین بر عملکرد اسانس در سطح آماري 
نحوي که بیشترین مقدار ). به3جدول دار بود (% معنی1

) از مترمربعگرم بر میلی66/1309عملکرد اسانس (
تن کود گاوي در هکتار و کمترین مقدار آن 20کاربرد 

) از عدم کاربرد کود گاوي مترمربعگرم بر میلی93/485(
).4آمد (جدول بدست

تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین سبب افزایش 
نحوي که بیشترین ). به5عملکرد اسانس شد (جدول 

) از مترمربعگرم بر میلی12/1210عملکرد اسانس (
تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین 

) از عدم تلقیح مترمربعگرم بر میلی11/675عملکرد (
آمد بدستخاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین 

).5(جدول 
ها نشان داد که اثر متقابل نتایج تجزیه واریانس داده

سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی 
% 1تروکسین بر عملکرد اسانس در سطح آماري نی

طوري که بیشترین مقدار ). به3جدول بود (دار معنی
) از سطح مترمربعگرم بر میلی87/1778عملکرد اسانس (

تن کود گاوي در هکتار و تلقیح خاك و گیاه 20مصرف 
24/287با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین مقدار آن (

) از عدم کاربرد کود گاوي و تلقیح مترمربعگرم بر میلی
خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین (تیمار شاهد) 

).6آمد (جدول بدست

اسانسزانیم
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین و 
کود اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با

% 1اسانس در سطح آماري میکروبی نیتروکسین بر میزان
). افزایش سطح مصرف کود گاوي، 3دار بود (جدول معنی

طوري که دار میزان اسانس شد. بهسبب افزایش معنی
تن کود 20%) از کاربرد 25/0بیشترین میزان اسانس (

%) از عدم 11/0گاوي در هکتار و کمترین میزان آن (
).4آمد (جدول بدستگاوي کاربرد کود 

تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین سبب افزایش میزان 
طوري که بیشترین میزان اسانس ). به5اسانس شد (جدول 

%) از تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین و 21/0(
%) از عدم تلقیح خاك و گیاه با کود 14/0آن (کمترین میزان

).5آمد (جدول بدستمیکروبی نیتروکسین 
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اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود 
% 1اسانس در سطح آماري میکروبی نیتروکسین بر میزان

نحوي که بیشترین میزان ). به3دار بود (جدول معنی
تن کود گاوي در 20%) از سطح مصرف 30/0اسانس (

هکتار و تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین و 
%) از عدم کاربرد کود گاوي و 05/0ترین میزان آن (کم

تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین (تیمار 
).6آمد (جدول بدستشاهد) 

ییهوابخشتروزن
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

و مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین 
متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود اثر

میکروبی نیتروکسین بر وزن تر بخش هوایی در سطح 
). افزایش سطح مصرف 7دار بود (جدول % معنی1آماري 

دار وزن تر بخش هوایی کود گاوي، سبب افزایش معنی
طوري که بیشترین وزن تر بخش هوایی شد. به

تن کود گاوي در 20گرم در بوته) از کاربرد 78/216(
گرم در بوته) از عدم 90/168هکتار و کمترین وزن آن (

).8آمد (جدول بدستکاربرد کود گاوي 
تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین سبب افزایش وزن 

نحوي که بیشترین ). به9تر بخش هوایی شد (جدول 
گرم در بوته) از 67/224مقدار وزن تر بخش هوایی (

تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین 
گرم در بوته) از عدم تلقیح خاك و 19/172وزن آن (

).9آمد (جدول بدستگیاه با کود میکروبی نیتروکسین 
اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود 
میکروبی نیتروکسین بر وزن تر بخش هوایی در سطح 

طوري که بیشترین ). به7دار بود (جدول % معنی1اري آم
گرم در بوته) از سطح 60/278وزن تر بخش هوایی (

تن کود گاوي در هکتار و تلقیح خاك و گیاه 20مصرف 
با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین وزن آن 

گرم در بوته) از عدم کاربرد کود گاوي و تلقیح 75/158(
کروبی نیتروکسین (تیمار شاهد) خاك و گیاه با کود می

.)10آمد (جدول بدست

ییهوابخشخشکوزن
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

و مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین 
متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود اثر

سطح میکروبی نیتروکسین بر وزن خشک بخش هوایی در
). افزایش سطح مصرف 7دار بود (جدول % معنی1آماري 

دار وزن خشک بخش کود گاوي، سبب افزایش معنی
طوري که بیشترین وزن خشک بخش هوایی هوایی شد. به

تن کود گاوي در 20گرم در بوته) از کاربرد 87/53(
گرم در بوته) از عدم 97/41هکتار و کمترین وزن آن (

).8آمد (جدول دستبکاربرد کود گاوي 
تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین سبب افزایش وزن 

نحوي که بیشترین ). به9خشک بخش هوایی شد (جدول 
گرم در بوته) از تلقیح 83/55وزن خشک بخش هوایی (

خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین وزن 
گرم در بوته) از عدم تلقیح خاك و گیاه با 79/42آن (

).9آمد (جدول بدستسین کود میکروبی نیتروک
ها نشان داد که اثر متقابل نتایج تجزیه واریانس داده

سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی 
نیتروکسین بر وزن خشک بخش هوایی در سطح آماري 

طوري که بیشترین وزن ). به7دار بود (جدول % معنی1
گرم در بوته) از سطح 23/69خشک بخش هوایی (

تن کود گاوي در هکتار و تلقیح خاك و گیاه 20مصرف 
با کود میکروبی نیتروکسین و کمترین وزن آن 

گرم در بوته) از عدم کاربرد کود گاوي و تلقیح 45/39(
خاك و گیاه با کود میکروبی نیتروکسین (تیمار شاهد) 

.)10آمد (جدول بدست



...تلف کود گاوي و تلقیح با کودتأثیر سطوح مخ816

کود میکروبی نیتروکسین بر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه گیاه بادرنجبویهنتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با-7جدول 

درجهمنابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
وزن خشک ریشهریشهوزن تر وزن خشک بخش هواییوزن تر بخش هوایی

2340/12937/0961/180688/30تکرار
C(4 **358/3804 **928/234 **498/12492 **436/6148سطوح مختلف کود گاوي (

I(2 **174/11215 **562/692 **209/31313 **808/14460کود میکروبی نیتروکسین (تلقیح با
045/9587** 571/13239** 542/75** 302/1223** 8میکروبی نیتروکسینتلقیح با کود × کود گاوي سطوح مختلف

28552/13837/0256/287907/27خطا
90/190/171/753/4-(%)ضریب تغییرات

دارمعنیغیرو % 5،%1دار در سطح ترتیب معنیبه: nsو * ،**
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کود گاوي بر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه گیاه بادرنجبویهتأثیر سطوح مختلف-8جدول 
يگاوسطوح مختلف کود 

تن در هکتار)(
وزن خشک ریشهوزن تر ریشهوزن خشک بخش هواییوزن تر بخش هوایی

گرم در بوته
e90/168e97/41c65/161d42/84شاهد

5d32/177d06/44a12/231b95/121

10c00/197c95/48a77/250a68/152

20a78/216a87/53a85/249b00/125

40b95/209b17/52b35/206c41/99

.داري با هم ندارندمعنیداقل یک حرف مشترك دارند، از لحاظ آماري اختالف حهایی کهمیانگین

تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه گیاه بادرنجبویهتأثیر -9جدول 

نیتروکسینمیکروبیکودباتلقیح
ریشهخشکوزنریشهتروزنهواییبخشخشکوزنهواییبخشتروزن

بوتهدرگرم
I0(c19/172c79/42c67/180b13/97(شاهد

IP(b11/185b00/46b08/209b45/100(گیاهتلقیح

ISP(a67/224a83/55a09/270a49/152(گیاهوخاكتلقیح

.داري با هم ندارندداقل یک حرف مشترك دارند، از لحاظ آماري اختالف معنیحهایی کهمیانگین

وزن تر ریشه
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین و 
اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود 

% 1میکروبی نیتروکسین بر وزن تر ریشه در سطح آماري 
). وزن تر ریشه در تیمارهاي 7دار بود (جدول معنی

داري بیشتر معنیطوربهتلف کود گاوي داراي سطوح مخ
داري بین خود از تیمار شاهد بود، ولی اختالف معنی

طوري که بیشترین وزن تر ریشه سطوح مشاهده نشد. به

تن کود گاوي در 10گرم در بوته) از کاربرد 77/250(
در بوته) از عدم گرم65/161هکتار و کمترین وزن آن (

).8(جدول آمد بدستکاربرد کود گاوي 
تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین سبب افزایش وزن 

نحوي که بیشترین وزن تر ). به9تر ریشه شد (جدول 
گرم در بوته) از تلقیح خاك و گیاه با 09/270ریشه (

کود میکروبی نیتروکسین و کمترین وزن آن 
در بوته) از عدم تلقیح خاك و گیاه با کود گرم67/180(

).9آمد (جدول بدستکسین میکروبی نیترو



...کودتأثیر سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با818

اثر متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه گیاه بادرنجبویه- 10جدول 
گاويکودمختلفسطوحمتقابلاثر

هکتار)در(تن
نیتروکسینمیکروبیکودباتلقیحو

تروزن
هواییبخش

خشکوزن
هواییبخش

تروزن
ریشه

خشکوزن
ریشه

بوتهدرگرم
C0I0i75/158i45/39h55/151f40/72
C0IPhi35/162hi34/40h35/152ef00/82
C0ISPgh15/169g64/42gh95/162e75/87
C5I0g95/173gh03/42h60/157ef15/83
C5IPg00/174g15/44ef05/218cd30/119
C5ISPef10/194e81/49bc85/281bc45/127
C10I0g65/177g24/43gh80/179e05/91
C10IPf25/191ef23/48de85/229bc52/125
C10ISPe45/200d76/52a90/414a50/302
C20I0g35/175g57/43gh40/178ef50/83
C20IPc15/228c70/56de35/236c05/123
C20ISPa60/278a23/69b65/301b50/137
C40I0g60/171g23/43gh45/170ef65/81
C40IPd30/212f53/47efg30/204d06/110
C40ISPb20/242b19/60cd15/259c50/123

داري با هم ندارند.دارند، از لحاظ آماري اختالف معنیهایی که حداقل یک حرف مشترك میانگین

ها نشان داد که اثر متقابل سطوح نتایج تجزیه واریانس داده
مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر وزن 

طوري ). به7دار بود (جدول % معنی1تر ریشه در سطح آماري 
ح گرم در بوته) از سط90/414که بیشترین وزن تر ریشه (

تن کود گاوي در هکتار و تلقیح خاك و گیاه با کود 10مصرف 
گرم در بوته) 55/151میکروبی نیتروکسین و کمترین وزن آن (

از عدم کاربرد کود گاوي و تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی 
).10آمد (جدول بدستنیتروکسین (تیمار شاهد) 

شهیرخشکوزن
ها نشان داد که تأثیر سطوح نتایج تجزیه واریانس داده

و مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین 

متقابل سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود اثر
میکروبی نیتروکسین بر وزن خشک ریشه در سطح آماري 

افزایش سطح مصرف کود ).7دار بود (جدول % معنی1
دار وزن خشک ریشه شد. معنیگاوي، سبب افزایش

گرم در 68/152طوري که بیشترین وزن خشک ریشه (به
تن کود گاوي در هکتار و کمترین وزن 10بوته) از کاربرد 

بدستگرم در بوته) از عدم کاربرد کود گاوي 42/84آن (
تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی ).8آمد (جدول 

ن خشک ریشه دار وزنیتروکسین سبب افزایش معنی
گرم در بوته) شد ولی تلقیح گیاه با کود 49/152(

گرم در 13/97داري با تیمار شاهد (میکروبی تفاوت معنی
).9بوته) نداشت (جدول 
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ها نشان داد که اثر متقابل نتایج تجزیه واریانس داده
سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با کود میکروبی 

% 1نیتروکسین بر وزن خشک ریشه در سطح آماري 
نحوي که بیشترین وزن خشک ). به7دار بود (جدول معنی

تن کود 10گرم در بوته) از سطح مصرف 50/302ریشه (
خاك و گیاه با کود میکروبی گاوي در هکتار و تلقیح 

گرم در بوته) از عدم 40/72نیتروکسین و کمترین وزن آن (
کاربرد کود گاوي و تلقیح خاك و گیاه با کود میکروبی 

.)10آمد (جدول بدستنیتروکسین (تیمار شاهد) 

بحث
گیاهارتفاع

نیتأماه،یگارتفاعکنندهنییتعی اصلعواملازی کی
با،يگاوکودي مارهایت.استاهیگازینموردیی غذاعناصر

انجامی خوببهراعملنیایی غذاعناصری جیتدرنیتأم
و Pouryousef.شوندمیاهیگارتفاعشیافزاباعثوداده

تن20و10سطحدوی تأثیر بررسدرزین)2010همکاران (
واگرومورفولوژیکيهایژگیوبري گاوکودهکتاردر

طولبوته،ارتفاعبرگ،سطحکهدادندنشاناسفرزهموسیالژ
شیافزاي گاوکودافزودنباهزاردانهوزنوسنبلهتعدادو

ي تأثیر گاوکودهکتاردرتن20سطحوافتدار یمعنی
مانندبوتهارتفاعداشت.مذکورصفاتشیافزادري شتریب

عناصرتأثیر تحتبشدت زایشییارویشیدیگراندامهر
وآببهگیاهدسترسیالبته .ردیگیمقرارآبوغذایی
برتأثیر طریقازنیتروژنمخصوصاًکافی،غذاییعناصر

بوتهارتفاعافزایشدرهاسلولشدنبزرگوتقسیمي رو
.باشدمیمؤثربسیار

بوتهدری فرعشاخهتعداد
اهیگي برایی غذاعناصرکردن فراهمباي گاوکود

ی فرعشاخهتعدادمتعاقباًوآنرشدشیافزاباعثدتوانمی
کهبیان کردند )2012و همکاران (Ashnavar.شوداهیگ

درراتأثیر نیشتریبی دامکودهکتاردرتن30کاربرد

ریسابهنسبتی اصلساقهقطروی فرعساقهتعدادشیافزا
.دادنشانمارهایت

هورمونژنیداخلسطوحرییتغباعثکروبییمتلقیح
نموورشدراتییتغبهمنجربعداًکهشود میاتیلنگیاهی
شود میآنباشدهتلقیحگیاهانارتفاعافزایشوگیاهان

)Gilik et al., وحجمافزایشباهاباکترياین).2001
وغذاییعناصربهگیاهدسترسیافزایشسببریشه،توسعه

گیاهنیازموردعناصربیشترجذبباعثنتیجهدر،شدهآب
باعثدر نهایت غذاییعناصربیشترجذبالبته شوند.می

,Shamshiripour(گرددیمگیاههواییاندامرشدافزایش

2008(.

بوتهدربرگتعداد
هايویژگیبهبودبهتوان میرابوتهدربرگتعدادافزایش

برغذاییعناصرفراهمیافزایشوخاكشیمیاییوفیزیکی
و Ahmadinezhad.دادنسبتي گاوکودکاربرداثر

وعملکردبردامیکوداثری بررسدر)2012همکاران (
ی دامکودکاربردکهکردند مشاهدهگندمرشديهایژگیو

.دادافزایشرابوتهدربرگتعدادوگیاهارتفاع
Hernandez) برگتعدادشیافزازین)1995و همکاران

سودوموناسهاي باکتريباذرتبذرحیتلقاثردررابوتهدر
کردند.گزارش

بوتهدربرگسطح
بهبوددلیلبهدتوانمیزیاداحتمالبهبرگسطحافزایش
نتیجهدرخاكبیولوژیکوشیمیاییفیزیکی،خصوصیات

امالحوآبگیاهشودمیموجبکهباشددامیکودکاربرد
مصرفبهوکردهجذبخاكازیراحتبهراغذایی

،)2002و همکاران (Yadav.برساندخودحیاتیي فرایندها
شاخصودانهعملکردبیولوژیک،عملکردکهکردندگزارش

افزایشآلیکودي تیمارهاتحتاسفرزهاهیگبرگسطح
بهبودکهشدندمتذکرهمچنیننامحققاینداشتند.يدارمعنی
،آنتبعبهوغذاییعناصرجذبریشه،گسترشورشد



...کودتأثیر سطوح مختلف کود گاوي و تلقیح با820

عمومیرشدافزایشدرمواد،ساختوفتوسنتزافزایش
ياکنندهنییتعنقشارگانیکتغذیهي تیمارهاتحتگیاه
زین،)2008و همکاران (Khorramdelباشد.داشتهدتوانمی
وباکترونیتروژنوآزوسپیریلومی ستیزيکودهااثرمطالعهدر

کردند مشاهدهسیاهدانهگیاهنموورشدبرمیکوریزاقارچ
برگ،سطحشاخصارتفاع،افزایشبهمنجرآنهاکاربردکه 

شاهدبهنسبتمحصولرشدسرعتوخشکمادهتجمع
آزوسپیریلومومایکوریزاتلفیقمیاننیادروگردید

داشت.مطالعهموردصفاتافزایشدرراتأثیر بیشترین

اسانسعملکرد
گیاهاسانسکیفیتوعملکردمیزانرويبرتحقیقیدر
عملکردافزایشبهمنجردامیکودمصرفافزایشکبیر،بابونه

Hamisi(شد گیاهنیااسانسکیفیتو et al., 2012.(Barea

دلیلبهدامیکودازاستفادهکهبیان کردند )2005و همکاران (
درصدافزایشسببگیاهطبیعیرشدشرایطباداشتنمطابقت

Koochekiقیتحقجینتا.شودمیاسانسهايترکیبکیفیتو

یی دارواهیگدرکهداشت آنازحکایت )2008و همکاران (
Hyssopus(زوفا officinalis(کیولوژیبکودازاستفاده

اسانس،عملکردشیافزاسببتروپالس،یسوپرنونیتروکسین
.شدفصلدوی طدربوتهقطروارتفاع

اسانسزانیم
Tahami رويبرآزمایشیدرزین،)2010(و همکاران

وگاويکودهايازاستفادهکهدریافتندریحانداروییگیاه
گیاهاسانسزانیموعملکردبري ادیزمثبتتأثیر گوسفندي

میزانبیشترینکهبیان کردند آناننیهمچندارد.ریحان
دستبگاويکودتیمارازریحاناسانسدرصدوعملکرد

باریحانگیاهتلقیحکهکرد گزارش،)Vinutha)2005آمد.
سببگلوموسقارچوباکترونیتروژنمختلفيهاگونه

.شدگیاهاسانسمیزانورشدسرعتتوده،زیستافزایش
گیاهاسانسکیفیتوعملکردمیزانرويبرتحقیقیدر
افزایشبهمنجردامیکودمصرفافزایشکبیربابونه

نتایجگردید.کبیربابونهگیاهاسانسکیفیتوعملکرد

دلیلبهدامیکودازاستفادهکهدهد مینشانآمدهدستب
افزایشسببگیاهطبیعیرشدشرایطباداشتنمطابقت
Barreyro(شود میاسانسهايترکیبکیفیتودرصد et

al., 2005.(

ییهوابخشتروزن
ازخاك،ی آلموادشیافزاباي گاوکودمناسبریمقاد

جذبی فراهمزینوخاكی کروبیميهافعالیتبهبودقیطر
مادهوفتوسنتززانیمشیافزاسبب،ییغذاعناصرشتریب

بهبودبهمنجر تینهادرمسئلهنیاکهشدهی اهیگخشک
گردد.یمآنوزنازجملهاهیگنموورشدهاي شاخص
باخاكبهتروژنینکنندهتثبیتهايباکتريافزودناحتماالً
تودهزیستبهبودقیطرازن،یتروکسینی کروبیمکودکاربرد

ی معدنعناصرداریپاومداومعرضهوخاكدیمفتیفعالو
ورشدهاي شاخصبهبودبهمنجراه،یگي براتروژنینژهیوبه

Koochekiقیتحقجینتا.گرددیمآنوزنازجملهاهیگنمو

زوفایی دارواهیگدرکهدادنشانزین)2008و همکاران (
)Hyssopus officinalis(کیولوژیبکودازاستفاده
تروزنشیافزاسببتروپالس،یسوپرنونیتروکسین

.شدفصلدوی طدراهیگیی هواي هااندام

ییهوابخشخشکوزن
Abbasi) کهکردندگزارشزین)2012و همکاران

برنج،ریشهوهواییبخشخشکوزن،یمرغکودمصرف
سطحشاخصوبوتهدربرگتعدادبوته،درپنجهتعداد
در)2010و همکاران (Tahamiداد.شیافزاراآنبرگ
درصدوعملکردبریی ایمیشوی آليکودهاتأثیر ی بررس

کاربردکهدندیرسجهینتنیابهحانیریی دارواهیگاسانس
ساقهتعدادوارتفاعدارمعنیشیافزابهمنجري گاوکود
وزنبوته،تروزنبوته،دربرگتروزنبوته،دری فرع

برگسطحشاخصبوته،خشکوزنبوته،دربرگخشک
اسانسزانیموبوتهدربرگتعدادسبز،سطحشاخصو

دادنشان)2008(و همکاران Koochekiقیتحقجینتاشد.
Hyssopus(زوفایی دارواهیگدرکه officinalis(ازاستفاده
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شیافزاسببتروپالس،یسوپرنونیتروکسینکیولوژیبکود
زینفصلدوی طدراهیگیی هواي هااندامخشکوزن
وزنشیافزا)1982و همکاران (Tialkنیهمچند.یگرد

هاي باکتريباآني بذرهاکهراذرتبوتهخشک
Azotobacter chroococcumوAzospirillum

brasilenseدادند.نشان،بودندشدهحیتلق

شهیرتروزن
Ghosh) کاربردباکهدادندنشان،)2004و همکاران

فشردگیسنگین،يهاخاكدرمخصوصاًدامی،وآلیي کودها
کاهشخاك،فرجوخللافزایشهنتیجدرخاكتراکمو
آنفرجوخللافزایشوخاكفشردگیکاهشابد.ییم

از.شودمیآنمناسبهتهویوخاكساختاربهبودموجب
.ابدییمافزایشنیزخاكدسترسقابلآبي محتواطرفی

ریشهگسترشورشدتاشودمیباعثمذکورعواملهمجموع
گیاهعمومیرشدکلدرویافتهافزایشغذاییعناصرجذبو

که دادندنشانزین)2004و همکاران (Bashan.یابدبهبود
موجبدتوانمیلومیآزوسپرژهیوبهک،یولوژیبي کودهاکاربرد
ارتفاعخشک،ماده،ییغذاعناصرجذبتوجهقابلبهبود

.شودغالتدرشهیروزنوطولوبرگاندازهاه،یگ

شهیرخشکوزن
Salmani Biary) ی تأثیر بررسدر،)2011و همکاران

براورهکودونیتروکسینکیولوژیبکودمختلفيهانسبت
کهدندیرسجهینتنیابهگندم،ارقامعملکرداجزاوعملکرد

رشدهاي شاخصشیافزاسببتوانستنیتروکسینکود
برداشت،شاخصخوشه،دردانهتعدادبوته،ارتفاعمانند 
شود.شهیرویی هوااندامخشکوزنوبرگسطح
کودمصرفتوان گفت که کلی میيریگجهینتعنوان به

طوريبه.شدگیري اندازهموردصفاتهیکلشیافزاسببي گاو
برگویفرعيهاشاخهتعدادبوته،ارتفاعمقدارنیشتریبه ک

شاخصاسانس،درصدوعملکردبرگ،سطحبوته،در
مصرفسطحازییهوابخشخشکوتروزنبرگ،لیکلروف

مقدارنیشتریبی ولآمد.بدستهکتاردريگاوکودتن20

دري گاوکودتن10مصرفسطحازشهیرخشکوتروزن
کودبااهیگوخاكنیهمچنواهیگحیتلقآمد.دستبهکتار

شدنامبردهصفاتهیکلشیافزاسببزیننیتروکسینی کروبیم
آنهاشیافزادري شتریبتأثیر کودنیابااهیگوخاكحیتلقی ول

صفاتشیافزادری کروبیمکودوي گاوکودمتقابلاثر.داشت
یکلطوربه.بودآنهاجداگانهاثرازشتریبگیري اندازهمورد

درکیولوژیبي کودهاکاربردکهدادنشانپژوهشنیاجینتا
توجهبادارد.ی مثبتنقشهیبادرنجبواهیگنموورشدبهبود

لزوموی زراعيهانظامدراهانیگلیقبنیادیتولضرورتبه
رسدیمنظربهنهاده،کمي هانظامدرناهایگنیاکشتبهتوجه
دریی ایمیشي کودهاي برای مناسبنیگزیجاکیولوژیبي کودها
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Abstract
Biological fertilizers can be used as alternative for or supplementary to mineral fertilizers in

sustainable agriculture. To assess the effects of organic and biological fertilizers on growth and
morphological characteristics of Melissa officinalis L., a factorial experiment with 15 treatments
was performed in Shahriar, Karaj, Iran, during 2012-2013 in a randomized complete block
design and three replications. The factors examined were different levels of cow manure (0, 5,
10, 20 and 40 ton/ha) and inoculation with nitroxin (without inoculation, plant inoculation and
soil and plant inoculation). The results showed that application of cow manure significantly
increased plant height, number of leaves and lateral branches per plant, fresh and dry weights of
shoots and roots, leaf surface area, leaf chlorophyll index and essential oil yield and
concentration. The highest values of traits measured, except root fresh and dry weights, were
obtained from the application of 20 ton/ha of cow manure and the lowest were observed in
control. Our results clearly showed that inoculation with nitroxin could significantly increase
the value of traits measured for Lemon balm compared to control, and inoculation of plant + soil
was the superior treatment.

Keywords: Biological fertilizers, chlorophyll index, essential oil, lemon balm (Melissa
officinalis L.).


