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Abstract 

Background and Objective: This research was carried out to investigate the effect of farmyard manure, humic 

acide, and Nitroxin biofertilizer on yield, yield components, and essential oil content of marigold. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as a factorial based on randomized complete blocks 

design (RCBD) with three replications at the research farm of faculty of Agriculture, the University of 

Maragheh in 2014. The first factor was included the application of farmyard manure at three levels of zero, 

10, and 20 tons per hectare and the second factor at four levels was included the application of humic acid, 

Nitroxin, humic acid + Nitroxin, and control. The soil of the test site was sandy loam. The studied 

characteristics were included plant height, lateral stems number, flowers number, leaf clorophyll index 

(SPAD), dry matter yield, number of grains per capitol, 1000-kernal weight, biological yield, essential oil 

persentage, and essential oil yield. Chlorophyll meter model SPAD-502 and Clevenger apparatus were used to 

measure the leaf clorophyll index and extract the essential oil, respectively. 

 

Results: The results of analysis of variance showed that the simple effect of farmyard manure and humic acid 

and Nitroxin were significant on all studied traits and their interaction was significant on grain yield.The 

highest plant height, lateral stems number, biological yield, flowers number, leaf clorophyll index (SPAD 

value), dry yield of flowers, number of grains per capitol, and 1000-kernal weight were obtained under 20 tons 

farmyard manure per hectare. Plant height, number of flowers per plant, number of grains per capitol and 

biological yield showed a significant increase by applying of humic acid + nitroxin compared to the control. 

The lateral stems number and 1000-kernal weight increased with the combined application of humic acid + 

Nitroxin or separate application of nitroxin compared to the control. Application of 20 tons per hectare 

farmyard manure increased the biological yield by 18.9%, and 10 and 20 tons per hectare increased the 

essential oil content by 24.8% and essential oil yield by 43.3%, compared to the control.The highest dry yield 

of flowers (178.2 gm-2), essential oil content (0.24%) and essential oil yield (0.42 gm-2) were significantly 

obtained under humic acid + Nitroxin treatment compared to the control. The highest grain yield was obtained 

in two treatments of Nitroxin (216 g.m-2) and Nitroxin + humic acid (201 gm-2) under applying of 20 tons 

farmyard manure per hectare, without significant differences with each other. 

 

Conclusion: In general, the results of this experiment showed that the application of Nitroxin, humic acid and 

farmyard manure have positive effects on morphological traits, essential oil percentage, and essential oil yield 

of marigold. In the conditions of this experiment, a combined application of Nitroxin and humic acid under 20 

tons per hectare of farmyard manure is recommended to increase the grain yield and produce more essential 

oil. 
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 چکیده
بر عملکرد، اجزاي و کود زیستی نیتروکسین  اسید هیومیک کودهاي دامی، اثر کاربرد بررسی منظوربهاین پژوهش  اهداف:
 انجام گردید. بهاراسانس گیاه دارویی همیشه و عملکرد

 
کشتزار پژوهشی هاي کامل تصادفی در سه تکرار در صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکآزمایش به ها:مواد و روش

و  11شامل کاربرد کود دامی در سه سطح صفر،  اجرا گردید. عامل اول 1313دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه در سال 
نیتروکسین و شاهد  + تن در هکتار و عامل دوم در چهار سطح شامل کاربرد اسید هیومیک، نیتروکسین، اسید هیومیک 81

 فرعی هايساقه تعداد بوته، شنی بود.  صفات مورد آزمایش شامل ارتفاع محل آزمایش از نوع لومیزراعی بودند. خاک 
 عملکرد طبق، در دانه تعداد ها،گل خشک عملکرد برگ، سبزینگی شاخص بوته، در گل تعداد اصلی، ساقه قطر بوته، در

بودند. جهت استخراج اسانس  گل برداشت شاخص اسانس و عملکرد اسانس، درصد دانه، عملکرد هزاردانه، بیولوژیک، وزن
 استفاده شد.  SPAD-502ترتیب از دستگاه کلونجر و کلروفیل سنج مدل برگ به و اندازه گیري شاخص سبزینگی

 
نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر ساده کود دامی و اسید هیومیک و نیتروکسین بر تمامی صفات  ها:یافته

فرعی و عملکرد  هايساقهبیشترین ارتفاع بوته، تعداد دار شد. مورد بررسی و برهمکنش آنها بر صفت عملکرد دانه معنی
تن در  81ها، تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه با کاربرد بیولوژیک، تعداد گل، شاخص سبزینگی برگ، عملکرد خشک گل

ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته، تعداد دانه در طبق و عملکرد بیولوژیک با کاربرد ترکیبی اسید  دست آمد.هکتار کود دامی به
هاي فرعی و وزن هزاردانه با کاربرد داري نشان دادند. تعداد ساقهنیتروکسین نسبت به شاهد افزایش معنیهیومیک + 

تن در  81دند. کاربریافتنیتروکسین نسبت به شاهد افزایش ترکیبی از اسید هیومیک + نیتروکسین و یا کاربرد جداگانه 
طور میانگین تن در هکتار کود دامی به 81و  11کاربرد درصدي عملکرد خشک گل و  1/12هکتار کود دامی باعث افزایش 

درصدي عملکرد اسانس نسبت به شاهد شدند. بیشترین عملکرد خشک  3/03درصدي محتوي اسانس و  2/80باعث افزایش 
دار گرم در مترمربع( با تفاوت معنی 08/1درصد( و عملکرد اسانس ) 80/1گرم در مترمربع(، درصد اسانس ) 8/172ها )گل

دست آمد. بیشترین عملکرد دانه در دو تیمار کاربرد نیتروکسین شاهد در تیمار اسید هیومیک + نیتروکسین به نسبت به
 81با یکدیگر با کاربرد  داربدون تفاوت معنی گرم در مترمربع( 811گرم در مترمربع( و نیتروکسین+ اسید هیومیک ) 812)

 .دست آمدتن در هکتار کود دامی به
بر  یاثرات مثبت دامیو کود  کیومیه دیاس ،نیتروکسینکاربرد طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که به گیری:نتیجه

دارند. کاربرد تلفیقی نیتروکسین و اسید هیومیک همراه  بهارشهیهمو عملکرد اسانس اسانس درصد ، یکیصفات مورفولوژ
   شود.تن در هکتار کود دامی جهت افزایش عملکرد دانه و تولید اسانس بیشتر در شرایط این آزمایش توصیه می 81با 

  اسانس و دامی، عملکرد کود نیتروکسین، ، اسید هیومیک ،.Calendula officinalis L های کلیدی:واژه
 

mailto:ysf_nasiri@yahoo.com
mailto:ysf_nasiri@yahoo.com


 

 77                                                                          ...گیاه اجزای عملکرد و اسانس عملکرد، کودهای آلی و زیستی بر ارزیابی کاربرد

 

 

 
 مقدمه

-دارویی به الگوهاي کشت اکوسیستم ورود گیاهان

مهمی در ایجاد تنوع و پایداري در این  نقشهاي زراعی 
ولید فظ کیفیت و پایداري تح کند.می ایفا ي تولیدهاسیستم

 هايروشکاربرد محصول گیاهان دارویی، اهمیت 
هاي کشاورزي را بیش از سیستمدر مدیریت پایدار 

 . (8181روزپیکر و همکاران ) سازدنمایان می گذشته
 مورد داروهاي سوم یک حدود حاضر در حال
 کیلتش و گیاهی طبیعی منشاء با داروهاي از استفاده بشر

 پس یندهايافر و برداشت داشت، کاشت، اهمیت. اندشده
 مواد مقادیر افزایش منظوربه دارویی گیاه یک برداشت از
 صنایع در آنها استحصال صرفه نمودنبه و ثرهؤم

. است گرفته قرار توجه مورد بسیار داروسازي
جمله  از (.Calendula officinalis L)بهار همیشه

که است  (Asteraceae) ارزشمند تیره کاسنی اهانیگ
 قرار گرفتهکشت مورد زینتی  یعنوان گیاهبه ستهامدت
عنوان یک گیاه دارویی نیز مورد این گیاه اکنون به .است

 در بهارهمیشهگیاه هاي طور کلی گلبه .استاستفاده 

و  است شده معرفی دارو عنوانبه هافارماکوپه از بعضی
استفاده  ايهاي معدي و رودهبراي مداواي بیماري

ها در رنگ مواد رنگی استخراج شده از گل .شوندمی
ها استفاده چربیکردن مواد غذایی و بعضی از انواع 

  (.8112امیدبیگی ) شودمی
 در میاییشی کودهايمختلفی از انواع  مصرف

 و فیزیکی خوب هايویژگی تخریب به منجر مدتدراز
-دیگر مصرف بی طرف از شود.می خاک شیمیایی حتی

ات ظرویه و بدون توجه به آزمون خاک و گیاه و ملاح
به حداکثر  یابیهت دستج ،کودهااین زیست محیطی 

 یمشکلات بروز باعث ادیدر سطح ز و مدتدر بلند عملکرد
 تیفیک کاهش ،محیطیزیست هايیآلودگافزایش  لیقب از

 هايماریب و آفات انتشار و هرز هايعلف شیوع ،لمحصو
 کشاورزي اصول از استفاده (.8112لیو و لال ) شودمی

 رفعي کارهاراه جمله ازهاي زراعی نظامبوم در پایدار
و امروزه  باشدمی شیمیایی هاينهاده کاربرد مشکل

 سوي و سمتبه اهانیگ دیتول در یجهان کردیرو

 ارپاید یتیریمد هايروش ريیکارگبه و پایدار کشاورزي
انواع متنوعی از کودهاي آلی و  باشد.یم ارگانیک و

 ایدارپهاي کشاورزي زیستی وجود دارند که در سیستم
  اند.هاي شیمیایی شدهنهاده جایگزین
 هايویژگی بر که مفیدي اثرات علت به آلی مواد
 کیی دارند خاک حاصلخیزي و زیستی شیمیایی، فیزیکی،

 .شوندمی محسوب خاک باروري مهم هايارکان از
 و هوموس آلی ماده افزایش باعث آلی کودهايکاربرد 

 اکخ شیمیایی هايویژگی بهبود سبببه و شوندمی خاک
فعالیت  افزایش و کاتیونی تبادل ، ظرفیت pHمثل

 باعث غذایی، مواد به دسترسی میزان و ریزجانداران
 (.8113رناتو و همکاران ) شوندمی خاک باروري افزایش
 لیآ منابعترین رایج از یکیعنوان به دامی کود از استفاده

 مرسوم ،خاک پایدار مدیریت هايدر نظام دردسترس،
با وجودیکه استفاده غیراصولی از کود دامی . باشدمی
آغشته بودن به بذور علف  تواند اثرات منفی از جملهمی
 فات و نماتد و افزایش شوري و فلزات سنگین خاکآ ،هرز
 تاثرا داشته باشد،را هزینه تهیه و کاربرد آن درنهایت  و

 ، افزایشخاک باروري بر کودهاي حیوانیکاربرد  مثبت
 بارهاخاک  سازيغنی و گیاه نمو و رشد آلی خاک، ماده
)کاور و همکاران  است شده اشارهمختلف  منابع در

کاربرد کود دامی  رابطه بایج پژوهشی در انت (.8112
میزان ، رویشی هبیشترین عملکرد پیکرنشان داد که 

از ترکیبات  تعداديدرصد و  عملکرد اسانس ،اسانس
 در هکتار تن 11 در تیمار کاربردبادرشبی اصلی اسانس 

عملکرد (. 8112)درزي و همکاران  دست آمدبه کود دامی
فلاحی ) (.Matricaria recutita L) بابونه در کماده خش

مکی ) (.Ocimum basilicum L) ریحان، (8112و همکاران 

 Thymus)آویشن دنایی و  (8111و همکاران  هزاد

daenensis Celak) ( با 8110سیفی و همکاران ) کاربرد کود
دانشیان و . افزایش یافتدر مقایسه با شاهد  دامی

کاربرد کود دامی ( نیز گزارش کرند که 8118همکاران )
همراه نیتروژن بر وزن صددانه، تعداد طبق در به

 بهارهمیشه مترمربع، عملکرد دانه و شاخص برداشت
بالاترین شاخص  و گذاشته استداري ثیر معنیأت
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تن در  01از عدم مصرف کود نیتروژن +  گل برداشت
 .دست آمدههکتار کود دامی ب
 استدهه  ینچند ،اي اسید هیومیکدارکودهاي آلی 

منظور افزایش رشد محصول و بازده اقتصادي، بهکه 
اولک و قرار دارد )طور تجاري در دسترس کشاورزان به

آلی  اسید هیومیک در اثر تجزیه مواد (.8112همکاران 
 ،خاک در و آیدمی وجودبه منشا گیاهی با يمواد ویژهبه

با وزن  اسید هیومیک شود.یافت می پیت و سنگزغال
دالتون سبب تشکیل کمپلکس  311111تا  31111مولکولی 

 .(8111میشل )گردد پایدار و نامحلول با عناصر میکرو می
 با بسیار بزرگ هايمولکول از مخلوطی اسید هیومیک

غذایی، افزایش جذب آنها و  عناصر کنندگی کلات قابلیت
 همراه اسید فولیک از مهمترین اجزاءبه باروري خاک،

از  (.8111)ماکویاک و همکاران  هستند خاک هوموس
علت نداشتن تأثیر منفی بر محیط زیست هب اسید هیومیک

 شودبرده می دار طبیعت نامعنوان کودآلی دوستبه

 اسید داراي آلی مواد کاربرد (.8112سماوات و ملکوتی )

 خاک حاصلخیزي و وضعیت فیزیکی بهبود با هیومیک

 منجر غذایی، عناصر به گیاه دسترسی قابلیت افزایش و

 درنتیجه و شودمی محصول عملکرد و افزایش رشد به

)سلام  ددهمی اهششیمیایی را ک کودهاي به مصرف نیاز
 اسید آلی کود کاربرد بررسینتایج  (. 8112و همکاران 

 اسید کاربرد نشان داد که بهارگیاه همیشه بر هیومیک

 تعداد گل، تازه عملکرد بوته، ارتفاع سبب افزایش هیومیک

 نسبت دانه هزار وزن و گلبرگ عملکرد عملکرد دانه، گل،

 پژوهشی در. (8112عابدینی و همکاران ) شاهد گردید به

 اسیدکاربرد  که داد نشان نتایج ،فلفلی نعناع روي بر دیگر

 برگ، خشک وزن بوته، ارتفاع باعث افزایش هیومیک

گیاه  خشک و تر ماده و عملکرد هوایی اندام خشک وزن
 (. 8112اصغري و همکاران ) شد

 کشاورزي ارکاندیگر زیستی از  کودهاي از استفاده
 مصرف در ملاحظهقابل کاهش یا حذف هدف با پایدار
 (.8111گیري و همکاران است ) شیمیایی هاينهاده

 ریزجانداران حتوايمکودهاي طبیعی  زیستیکودهاي 
تنهایی یا ها بهقارچ و هاها، جلبکباکتري شامل زنده
اد موکه دسترسی گیاهان به صورت ترکیبی هستند به

 استفاده از کودهاي امروزه .کنندرا تقویت میمغذي 

ویژه در شرایط فعلی افزایش به ،بیولوژیکی در کشاورزي
کودهاي شیمیایی و اثرات سوء مصرف آنها تهیه هزینه 

پیدا کرده اي اهمیت ویژه ،بر محیط زیست و سلامت خاک
 حاوي زیستی هايکود(. 8117)کومار و همکاران  است

 یا و ریشه سطح بذر، روي بر که هنگامی ،ریزجانداران
 کل یا ریشه رشد تحریک موجب دنشو خاک استفاده در

یاه به گ دسترسی قابلیت افزایش طریق از و دنشوگیاه می
)ویسی و  دهندرا افزایش می گیاه رشد معدنی، مواد

گزارش شده است که کود زیستی (. 8113همکاران 
 کاپیتول قطر و ساقه نیتروکسین باعث افزایش وزن

)حسینی  اسانس و عملکرد (8118)شکرانی و همکاران 
 تأثیر .شدبهار همیشهدر  (8110 هادیپور و مازینانی

 Thymus) باغی آویشن رشد بر زیستی هايکود مثبت

vulgaris L.)( مرزه ،Satureja hortensis L.) رزماري و 
(Salvia rosmarinus ) گزارش محققین برخی توسطنیز 

؛ نصیري و همکاران 8112لیتی و همکاران ) است شده
آمده  دستبه نتایج(. 8118و ویتال و همکاران  (8181)

 نبیشتری که داد نشان شیرازي بابونه دارویی گیاه روي
 تیمارهاي در کامازولن و اسانس خشک، و تر گل عملکرد

 دش مشاهده فسفات کنندهحل هايباکتري و نیتروکسین
( 8112) همکاران وکوچکی  (.8111فلاحی و همکاران )

 قشن نیتروکسین زیستی کود کاربرد که کردند گزارش
 هاياندام عملکرد ،يرشد هايویژگی بهبود در مؤثري
 Hyssopus) زوفا دارویی گیاه کیفی هايویژگی و هوایی

officinalis L.)  در( 8113) همکارانو  یلاوي زادهق .دارد 
 عملکرد نیشتریب (Carum copticum Heirn) زنیان اهیگ
 عملکرد و اسانسي محتوا بذر، عملکرد ک،یولوژیب

-هاي تثبیت کننده نیتروژن بهرا با کاربرد باکتري نساسا

  .گزارش دادندی پاشمحلولبذور+ حیتلقصورت 
با توجه به اهمیت تولید گیاهان دارویی در یک 

حافظت از منابع طبیعی و  منظورسیستم تولید پایدار به
 پژوهش اجراياز  هدفتولید محصولات دارویی سالم، 

د زیستی وکدامی،  کود کاربرد اثر بررسی ،حاضر
 یضعب برنیتروکسین و اسید هیومیک و برهمکنش آنها 

 اسانس محتواي و عملکرد ،شناسیریخت هايویژگی
 .بود همیشه بهار دارویی گیاه
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 هاروش و مواد

 صورتبه 1313 زراعی سال در پژوهش این
 هس با یتصادف کامل يهابلوک طرح هیپا بر لیفاکتور
 دانشکده کشاورزي هايکشتزار پژوهش در تکرار

 سطح از متر 1231 ارتفاع با مراغه دانشگاهي کشاورز
 عرض و شرقی دقیقه 12 و درجه 02 طول دریا،

پیش از  شد. اجرا شمالی دقیقه 80 و درجه 37 جغرافیایی
هایی از خاک کشتزار از عمق صفر نمونه ،اجراي آزمایش

نه مون نمودن، تهیه شد و پس از ترکیب مترسانتی 31تا 
هاي فیزیکی و مرکب خاک جهت تعیین برخی از ویژگی

غلظت  .به آزمایشگاه منتقل گردید (1)جدول  شیمیایی
هاي ترتیب با روشبهخاک پتاسیم  و نیتروژن کل، فسفر

و فلوم فتومتري و بافت خاک با روش  اولسن، کجلدال
بارندگی سالیانه میانگین  .گیري شدنداندازههیدرومتري 

بیشینه دماي و باشد متر میمیلی 331شهرستان مراغه
گراد درجه سانتی 32این شهرستان در تابستان حدود 

درجه  81بالاي صفر و کمینه آن در زمستان حدود 
وضعیت آب و هوایی در  .باشدگراد زیر صفر میسانتی

 آورده شده است. 8طول اجراي آزمایش در جدول 

 

   آزمایش اجری محل مزرعه های فیزیکی وشیمیایی خاکویژگی -1جدول 
 متری( سانتی 3-03)عمق 

  یتاهد
 لکتریکیا

pH 
 خاک

 دهما
 لیآ

 وژننیتر
 کل

فسفر قابل 
 جذب

 پتاسیم

 قابل جذب
 رس شن سیلت

 بافت خاک

)1-(dS.m  (%) )1-(mg.kg )%( 

 لومی شنی 10 28 80 281 7/82 172/1 23/1 38/7 2/1

 
)بر مبنای  مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش در طول دوره رشد گیاه -2جدول 

 اطلاعات ثبت شده در مرکز هواشناسی شهرستان  مراغه(.

 ماه
میزان بارندگی 

(mm) 

 رطوبت
 (%)نسبی 

 سرعت باد (C̊) دما
(1-m.s) متوسط حداقل حداکثر 

11/1 27/13 2/8 2/82 0/07 1/01 اردیبهشت  
7/1 17/17 2 30 1/32 2/1 خرداد  
30/8 3/83 1 37 2/31 8/1 تیر  
2/1 2/83 11 0/32 0/82 1 مرداد  
17/1 2/81 2 0/33 2/33 3/11 شهریور  

 
 -1کود دامی در سه سطح:  عاملشامل دو  تیمارها

 -3تن در هکتار و  11کاربرد  -8کاربرد )شاهد(،  عدم
 -1سطح:  چهاردوم در عامل تن در هکتار و  81کاربرد 
تلقیح  -3تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین،  -8شاهد، 

تلقیح بذر با  -0بذر با اسید هیومیک )هیومیکا( و 
 نیتروکسین + اسید هیومیک بود.

 ،با توجه به نقشه کاشت و قبل از کاشت بذر
وط به کود زیستی نیتروکسین و اسید تیمارهاي مرب
صورت بذرمال اعمال شد. بدین منظور هیومیک به

اتیلن با مقدار  پلی بذرهاي مربوط به هر کرت در ظروف

ومیک و اسید هی کود بیولوژیک نیتروکسین لیترمیلی 81
حدود یک دقیقه  پس از و تلقیحو مقدار کمی آب قند 

 ،سایه خشک شدنددر ، بذرهاي آغشته به مایه تلقیح
 بذور تلقیح شده کشت شدند.سرعت سپس به

)نیتروکسین( از شرکت  کود زیستی مورد استفاده
ريشامل باکتکود فناوري زیستی مهر آسیا تهیه شد. این 

و  Azetobacterکننده نیتروژن آزادزي تثبیت هاي
Azospirillum این دو باکتري علاوه بر قابلیت باشدمی .

متعادل کردن جذب عناصر غذایی  نیتروژن،تثبیت 
با تولید هورمون پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه، 

ز و سنت ضدقارچی هايتولید ترکیب ،محرک رشد اکسین
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و ترشح اسیدهاي آمینه مختلف سبب رشد و توسعه 
از این طریق در گردد و هاي هوایی گیاه میریشه و اندام

(. 8112توکلی و جلالی د )ننقش دارگیاه افزایش عملکرد 
با  جهت کاربرد اسید هیومیک از کود آلی هیومیکا

شرکت پارس فروغ  که از 3مشخصات مندرج در جدول 
 استفاده شد.زاگرس تهیه شده بود 

 

 

 

  مورد استفاده در آزمایش های شیمیایی کود هیومیکاویژگی -0جدول 

 عناصر کمیاب پتاسیم  فسفر نیتروژن ماده آلی  فولیک اسید اسید هیومیک

(%) 
18-11 2-0 82-81 3-2/8 3-2/8 11 2/1-0/1 

 

با مساعد  کاشت، جهت زمین يسازآماده منظوربه
  ماهفروردینهفته اول  درشدن شرایط آب و هوایی، 

بر روي  داربرگردان گاوآهن توسط عمیقمهین شخم
 عمود سکید نوبت دو خاک کردن نرم جهت وزمین انجام 

 ،زمیني سازآماده و شخم از پس .شد زده همبر
)وجودي و  شد ایجاد مربعمتر 8×3 ابعاد با هاییکرت

 ینب فاصله و متر یک هابلوک بین فاصله .(8117همکاران 
 .دش گرفته نظر در مترنیم بلوک هر در آزمایشیي هاکرت

تیمارهاي مربوط به کودهاي بندي زمین، کرتپس از 
به کرتهاي مربوطه  قبل از کاشتیک ماه حدود دامی 

و با استفاده از بیل با خاک  براساس نقشه کاشت اضافه
گونه کود در این آزمایش از هیچ گردید. هر کرت مخلوط

شیمیایی دیگري در خاک استفاده شیمیایی و یا غیر
ر رپَرقم پُ بهـاربـذر گـل همیشـهدر این آزمایش نگردید. 

با گلبرگ زرد رنـگ کـه از شـرکت پاکان بذر اصفهان 
 11کاشت در  .قـرار گرفـتکشت تهیه شده بود، مورد 

این صورت گرفت بهکاري هیرم روشبهماه اردیبهشت
 01ردیف کاشت با فاصله  2در داخل هر کرت که  ترتیب
 11بذور با فاصله  .تر از هم در نظر گرفته شدمسانتی
شدند. عمق  هها کاشتدیگر روي ردیفیکمتر از سانتی

 هايآبیاري کرتبود. متر سانتی 8تا  1کاشت حدود 
طبق روال آبیاري در منطقه  و غرقابی روشبه آزمایشی

هاي هرز در کنترل علف .گرفت صورت بارروز یک 7هر 
طور مستمر در تمام صورت وجین دستی بهمزرعه به

 صفاتی پژوهش این در مراحل رشد و نمو انجام گرفت.
 ادتعد بوته، ارتفاعشامل  گرفتند قرار ارزیابی مورد که

 در گل تعداد اصلی، ساقه قطر بوته، در فرعی هايساقه
 ادتعد ها،گل خشک عملکرد برگ، سبزینگی شاخص بوته،
 عملکرد هزاردانه، وزنبیولوژیک،  عملکرد طبق، در دانه

 برداشت شاخص و اسانس عملکرد اسانس، درصد دانه،
 بودند. گل

 وته،ب )ارتفاعبوته جهت ارزیابی صفات مربوط به تک
 تعداد اصلی، ساقه قطر بوته، در فرعی هايساقه تعداد
 کرت هر برگ(، از سبزینگی شاخص بوته، در هاگل

طور با در نظر گرفتن اثر حاشیه، به بوته 7 ،آزمایشی
 و شدند یريگاندازه موردنظر صفات و انتخاب تصادفی

 .شدند ثبتدست آمده بههاي داده ،گیريمیانگین از پس
 براي و کولیس از اصلی ساقه قطر گیري اندازه جهت

 سنجکلروفیل دستگاه زسبزینگی برگ اشاخص تعیین 
(SPAD-502, Minlota Japan, Reading) استفاده 

-برگ از برگگیري شاخص سبزینگی جهت اندازه .گردید

هاي وسطی هر بوته در مرحله شروع گلدهی استفاده 
از  صورت دستیبعد از بازشدن گلها، برداشت بـه شد.
بار یک روز 7هر  هر کرت و هاي دو ردیف وسطیبوته

و  برداشت از اواخر تیرماه شروع شدعملیات انجام شد. 
طول انجامید. پس از هر برداشت واخر شهریورماه بهاتا 

 درهاي برداشت شده بلافاصله حفظ کیفیت، گلجهت 
 دور از تابش مستقیم نور خورشیدمحلی مناسب به

هاي کاغذي پاکتشدند و پس از خشک شدن در خشک 
مجموع نگهداري شدند. گیري تا زمان اسانسمناسب 

ها، هاي برداشت شده در تمامی برداشتوزن خشک گل
پس از شد.  لحاظعنوان عملکرد گل در واحد سطح به

از هاي آنها هایی که گلها، بوتهبرداشت گلدوره پایان 
از ناحیه بالاي طوقه قطع و پس ، برداشت شده بودندقبل 

و  هاتوزین شدند. مجموع وزن بوته ،از خشک کردن
عنوان عملکرد بیولوژیکی لحاظ هاي برداشت شده بهگل

 گردید.
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 ردیف یک کرت هر در دانه عملکرد تعیین براي
و توزین  برداشت ها در مرحله رسیدگیدانه و انتخاب

وزن سپس  و عنوان عملکرد بذر ثبت گردیدهشدند و ب
 براينیز اندازه گیري شد. هزاردانه بذور برداشت شده 

برداشت  خشک هايگلمخلوطی از  ،اسانس درصد تعیین
 .قرار گرفت استفادهمورد  ،ها(برداشت مجموع)شده 
 مبناي بر آب با تقطیر روش از ،اسانس استخراج جهت

 کلونجر دستگاه و اروپا فارماکوپه پیشنهادي روش
(Clevenger )هر نمونهاز  که صورت اینبه ،استفاده شد، 

 با ساعت چهار دتمبهگل خرد شده گرم  111 مقدار

)فرجامی و  شد گیرياسانس کلونجر دستگاه استفاده از
 اسانس عملکردو درصد  تعیین براي. (8110نبوي کلات، 

  :شد استفاده زیر هايرابطه از نیز

  گرم( / وزن اسانس استخراج شده )گرم( = درصد اسانس 111ها ))وزن خشک گل × 111                       ( 1رابطه (
 درصد اسانس = عملکرد اسانس در مترمربع ×در مترمربع ها عملکرد گل                    (                        8رابطه (
 

، پس از اطمینال از نرمال هاي حاصل از آزمایشداده
مورد  SPSSافزار آماري با استفاده از نرم بودن آنها،

هاي صفات تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، مقایسه میانگین
انجام شد و رسم نمودارها با  LSDبا استفاده از آزمون 
 صورت گرفت. Excel استفاده از نرم افزار

 
 و بحث نتایج
 های فرعیو تعداد ساقه بوته ارتفاع

 کود کاربرد که اثر داد نشانداده ها  واریانس تجزیه نتایج
 ربهیومیک  اسیدو نیتروکسین دامی و تلقیح بذور با 

 سطح در بهارهمیشههاي فرعی و تعداد ساقهارتفاع بوته 
بر اساس نتایج (. 0جدول) شد دارمعنی درصد یک احتمال

 81و  11با مقادیر کاربرد کود دامی ها، مقایسه میانگین
طور به دار با یکدیگربدون تفاوت معنی تن در هکتار

 ارتفاع بوته درصدي 2/80 افزایش باعث میانگین
 تیمارهاي(. 2جدولند )شد شاهد به نسبت بهارهمیشه

طور نیز به نیتروکسین اسید هیومیک +و اسید هیومیک 
نسبت به  درصدي ارتفاع 7/80 افزایش باعث میانگین

نشان  هامیانگین مقایسه نتایج (.1شکل)شاهد گردیدند 
( هکتار در تن 81 و تن 11) دامی کود تیمار دو هر داد که

تعداد  درصدي 1/72 افزایش طور متوسط باعثبه
بیشترین  .(2جدول) شدند شاهد به نسبتهاي فرعی ساقه

ترتیب با تلقیح بذور با اسید هاي فرعی بهتعداد ساقه
 7/11عدد( و اسید هیومیک ) 7/11هیومیک + نیتروکسین )

دست آمد دار نسبت به شاهد بهمعنی یعدد( با اختلاف
 داراي دامیکود  خصوصبه آلی کودهاي (.8شکل)

 از غنی منبع عنوانبه که هستند آلی مواد زیادي مقادیر

 مروربه و باشندمی پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر
 موجب و داده قرار گیاه اختیار این عناصر را در زمان

از  (1113فرناندز و همکاران ) گیاه رویشی رشد افزایش
این  شود.هاي فرعی آن میجمله ارتفاع و تعداد ساقه
این علت باشد که کاربرد کود افزایش ها ممکن است به

 کافی غذایی عناصر و آب به گیاه دسترسیدامی 

 طریق از را تسهیل نموده و درنتیجه  نیتروژن مخصوصا  

 افزایش در هاسلول شدن بزرگ و تقسیم روي بر تأثیر

 واقع شده است مؤثرها فرعی و تعداد ساقه بوته ارتفاع
 الدینمحفوظ و شریف (.8112راضی پور و همکاران )
کاربرد  که نمودند گزارش خود پژوهش در (8117)

 گیاه ارتفاع در داريمعنی افزایش باعث آلی کودهاي
در رابطه با افزایش ارتفاع بوته در  .گردید رازیانه دارویی

-اثر کاربرد اسید هیومیک و ترکیب آن با نیتروکسین به

 هورمونی اثرات طریق رسد که اسید هیومیک ازنظر می

 با دارا بودن و گیاهی هايمتابولیسم سلول بر تأثیر با و

 سبب غذایی، عناصر جذب و افزایش کنندگی کلات قدرت

)ناردي و همکاران  شودمی گیاه ارتفاع رشد و افزایش
افزایش ارتفاع بوته زیره سبز با کاربرد اسید (. 8118

)نصیري  دیگر گزارش شده است یهیومیک در پژوهش
 گیاه روي تحقیقی در(. 8112دهسرخی و همکاران 

که کاربرد ، نتایج حاکی از آن بود فلفلی نعناع دارویی
اي بهتر براي از طریق ایجاد شرایط تغذیه هیومیک اسید

 از صفاتی دارباعث افزایش معنی رشد رویشی گیاه،

 عملکرد ماده و هوایی اندام خشک بوته، وزن ارتفاع جمله
 (. نتایج8118عسگري و همکاران گیاه شده است ) خشک

 ژیکبیولو کود با بذر تلقیح که داده نشان دیگر پژوهشی
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 همچنین و هکتار در لیتر 8 و 12 میزان به نیتروکسین
 اعثب سوپرنیتروپلاس بیولوژیک کود لیتر 11 با بذر تلقیح

 اب مقایسه بهار درهمیشه بوته ارتفاع دارمعنی افزایش
فزایش تعداد (. ا8118)شکرانی و همکاران  گردید شاهد
 ارتفاع در افزایش از ناشی تواندمیهاي فرعی نیز ساقه
بهار باشد و آن همیشه گیاه بیشتر رویشی رشد و بوته

ویژه نیتروژن به غذایی عناصر جذب بهبودنیز درنتیجه 
هاي باشد. افزایش تعداد ساقهبا کاربرد نیتروکسین می

کاربرد کودهاي زیستی از جمله نیتروکسین در فرعی با 
نیز گزارش  (8113)رضایی مؤدب و همکاران  ریحان

  شده است.

 هاتعداد و عملکرد خشک گل
 کودهاي واریانس، اثر کاربرد تجزیه نتایج براساس

و عملکرد خشک  تعداد بر هیومیکا و دامی، نیتروکسین
 دارمعنی درصد یک احتمال سطح در بهارهمیشه هايگل
ها نشان داد که نتایج مقایسه میانگین(. 0جدول) شد

 7/22 افزایش باعث دامی تن در هکتار کود 81کاربرد 

. (2جدول) شد شاهد به نسبت هاگل تعداد درصدي
ر طویک و نیتروکسین نیز بهمکاربرد توأم اسید هیو

 هايدرصدي تعداد گل 0/21داري باعث افزایش معنی
 (. 3بهار در مقایسه با شاهد شد )شکلهمیشه

(، 2ها )جدولبراساس نتایج مقایسه میانگین
گرم در مترمربع(  3/128ها )بیشترین عملکرد خشک گل

دست آمد که تن در هکتار کود دامی به 81با کاربرد 
درصد افزایش نشان داد و کاربرد  1/12نسبت به شاهد 

گرم گل  8/128تن در هکتار کود دامی نیز با تولید  11
(. 2خشک در مترمربع در رتبه بعدي قرار گرفت )جدول 

ها همچنین نشان داد که تیمار نتایج مقایسه میانگین
کاربرد اسید هیومیک + نیتروکسین بیشترین عملکرد 

خود گرم در مترمربع( را به 8/172ها )خشک گل
 2/37اختصاص داد که نسبت به شاهد باعث افزایش 

 (. 0ها نسبت شد )شکلگل درصدي وزن خشک
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 اسید هیومیک و نیتروکسینثیر کاربرد تحت تأ بهارهمیشهارتفاع بوته  هایمقایسه میانگین -1شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف
 

 
 هیومیک و نیتروکسینثیر کاربرد اسید تأتحت  بهارهمیشهفرعی های ساقههای تعداد مقایسه میانگین -2شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف

 
 

بهار همیشهگیاه عملکرد در  مهم  تعداد گل از اجزاي
شود و با افزایش آن عملکرد گل هم افزایش محسوب می

و عملکرد گل با کاربرد کود یابد. افزایش تعداد گل می
 عناصر در افزایش این کودتواند مربوط به تأثیر دامی می

توسط  هاآن جذب قابلیت آوردن فراهم و خاک غذایی
( که در نتیجه آن 8110آراکنون و همکاران گیاه باشد )

یابد. از طرف کارآیی جذب عناصر غذایی هم افزایش می
 و افزایش خاک فرج و خلل بهبود در دامی کود دیگر

خاک  رطوبت نگهداري ظرفیت و کاتیونی تبادل ظرفیت
( و مجموعه 8112عزیز و همکاران باشد )نیز مؤثر می

 ها منجر شده است.این عوامل به بهبود عملکرد خشک گل

افزایش  (8111) در تحقیقی مشابه احمدیان و همکاران

د رتعداد گل، عملکرد تر و خشک گل بابونه آلمانی با کارب
کود دامی را گزارش نمودند. علت افزایش تعداد گل و 
عملکرد گل با کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسین 

 این دلیل باشد که اسید هیومیک از طریق کلاتهتواند بهمی
 غذایی، عناصر جذب افزایش و ضروري عناصر کردن

تان گیاه شده است ) در تولید و باروري باعث افزایش
 هاينیتروکسین نیز با دارا بودن باکتري(. 8110

 و )ازتوباکتر گیاه رشد افزاینده ریزوسفري
آزادسازي  باعث ،نیتروژن تثبیت بر آزوسپیریلوم(، علاوه

شده  اکسین و اسید جیبرلیک جمله از گیاهی هايهورمون
عناصر  جذب و دسترسی و ریشه رشد و در این شرایط

در  که یابدمی افزایش فسفر و نیتروژن جمله از غذایی
 ارتفاع بوته، تعداد ساقه  افزایش باعث نهایت
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 ثیر کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسینتحت تأ بهارهای همیشههای تعداد گلمقایسه میانگین -0شکل 

 باشد.می LSD آزمون براساس درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف

 

 
 ثیر کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسینتحت تأ بهارهای همیشهگلخشک  عملکردهای مقایسه میانگین -4شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف

 

ها شده است. افزایش خشک گل گل و عملکرد تعداد فرعی،
ها در سرخارگل با کاربرد تعداد گل و عملکرد خشک گل

( و 8110آقاعلیخانی و همکاران کود زیستی نیتروکسین )
مشایخی و همکاران در بابونه با کاربرد اسید هیومیک )

 نیز گزارش شده است. (8111

 
 شاخص سبزینگی برگ

نشان داد که ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
-شاخص سبزینگی برگ همیشهبر دامی کاربرد کود اثر 

، ولی اثر تلقیح دارشددرصد معنی 2در سطح احتمال  بهار
بذر با اسید هیومیک و نیتروکسین و برهمکنش آنها با 

نتایج  (.0)جدول دار نشدکود دامی بر این شاخص معنی
این صفت نشان داد که هاي مربوط بهمقایسه میانگین

تن در هکتار کود دامی باعث افزایش  81تیمار کاربرد 
درصدي شاخص سبزینگی برگ نسبت به شاهد  چهار
از طریق بیشتر کود دامی  دیرکاربرد مقا (.2جدولشد )

افزایش قدرت جذب آب و تدارک مطلوب عناصر غذایی 
مصرف بر میزان کلروفیل برگ تأثیر پرمصرف و کم

 دستگاه عدد اسپاد مثبت گذاشته و موجب بالا رفتن
تأمین نیازهاي با آن علاوه بر  و گرددمیسنج کلروفیل
 تعداد و فعالیت خاک، باعث افزایش ریزجاندارانغذایی 

میزان جذب عناصر میکرو  و درنتیجه دشوآنها می
ساخت کلروفیل نقش  که درآهن، منگنز و منیزیم  ازجمله

نجام و سرا یابدتوسط گیاه افزایش می کنند،مهمی ایفا می
ان نعمتی و همکارشوند )سبب افزایش سنتز کلروفیل می

8112.) 
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 وزن هزار دانه و عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق
 ها نشان داد که اثر کاربرددادهنتایج تجزیه واریانس 

ر د دانه تعداد بر اسید هیومیک و نیتروکسین دامی، کود
 سطح ربهار دهمیشه دانهو عملکرد  وزن هزار دانه ،طبق

 نتایج اساس بر(. 0جدول) شد دارمعنی درصد یک احتمال
در هکتار با  دامی کود تن 81 کاربرد ،هامیانگین مقایسه

درصد نسبت  0/81را  مقدار این صفتطبق،  در دانه 2/87
اسید  تیمار کاربرد توأم(. 2جدول)به شاهد افزایش داد 

دانه در طبق باعث  1/82با  نیز نیتروکسین +هیومیک 
به شاهد گردید نسبت  آندرصدي مقدار  1/81افزایش 
(. بین کاربرد جداگانه اسید هیومیک و نیتروکسین 2)شکل

داري مشاهده با شاهد در رابطه با تعداد دانه تفاوت معنی
 81گرم( با کاربرد  11/18بیشترین وزن هزاردانه ) نشد.

مد که نسبت به شاهد دست آبه دامی تن در هکتار کود
تیمارهاي (. 2جدول)نشان داد  ي رادرصد 7/88افزایش 

 یناسید هیومیک + نیتروکس و نیتروکسین تلقیح بذور با
مقادیر  درصدي 3/11 و 2/13 افزایش باعث ترتیببه نیز
 (.2شکل) گردیدند شاهد به نسبت صفتاین 

ی کود دام برهمکنشتایج تجزیه واریانس نشان داد که ن
 طحس در تلقیح بذور با اسید هیومیک و نیتروکسینو 

 (.0شد )جدول داربر عملکرد دانه معنی درصد 2 احتمال
، تصف اینبه مربوط هايمیانگین مقایسه نتایج براساس

 بیشترین عملکرد دانه در دو تیمار کاربرد نیتروکسین
 + اسید هیومیک و نیتروکسین (گرم در متر مربع 812)
دار با یکدیگر بدون تفاوت معنی (مترمربعگرم در  811)

دست آمد و تن در هکتار کود دامی به 81کاربرد  تحت
این دو تیمار نسبت به شاهد یا عدم کاربرد هر نوع کودي 

درصد افزایش در عملکرد دانه را  2/28و  20ترتیب به
  (.7نشان دادند )شکل

اجزاي عنوان تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه نیز به
تن در هکتار کود  81بهار با کاربرد عملکرد بذر در همیشه

داشتند و به تبع آنها عملکرد دانه داري دامی افزایش معنی
نیز افزایش یافت. افزایش عملکرد دانه با کاربرد 

تن در  81نیتروکسین و اسید هیومیک در شرایط کاربرد 
ن ورد ایهکتار بیانگر اثرات هم افزایی این دو تیمار در م

تن در هکتار  81رسد که کاربرد نظر میباشد. بهصفت می
 خاک، تأثیر مواد آلی و افزایش درصد بهبود کود دامی با

 و رطوبت فراهمی مناسب و نگهداري جذب، قدرت بر
 روي بر و پتاسیم، فسفر نیتروژن، غذایی مانند عناصر

دانه در  تعداد مانند بهارعملکرد همیشه اجزاي افزایش
 عملکرد بهبود موجب و گذاشته و وزن هزاردانه اثر طبق

 زیستی کود مصرف با رابطه شده است. در دانه

با  تلقیح تیمار که رسدمی نظرچنین به نیتروکسین
هاي آزوسپیریلوم و باکترينیتروکسین )حاوي 

افزایش تعداد  بر که آشکاري تأثیر طریق از ازتوباکتر(
 افزایش ، باعثداشتدانه در طبق و وزن هزاردانه 

 کنندهتثبیت هايشد. در واقع باکتري دانه عملکرد

 رشدي، هايمحرک ها،تولید ویتامین طریق از نیتروژن

 عناصر و آب سرعت جذب افزایش و ریشه رشد افزایش

 عضیبهبود ب باعث (،8110برغمدي و نجفی غذایی )

تعداد دانه، وزن هزاردانه و نهایتا  عملکرد از جمله  صفات
اسید هیومیک نیز با  از طرف دیگر احتمالا  .دانه شدند

 غشاء در آز-ATP نیترات و فعالیت آنزیم  افزایش جذب

ریشه منجر به افزایش جذب عناصر  هايپلاسمایی سلول
در گیاه  فتوسنتر با افزایش نتیجهرغذایی از خاک شده و د

پینتون و ) افزایش عملکرد دانه شده استمنجر به 
   (.1111همکاران 

 
 عملکرد بیولوژیک

براي صفت عملکرد بیولوژیک تایج تجزیه واریانس ن
 بر دامی که اثر کاربرد کود حاکی از آن است ،بهارهمیشه

و اثر تلقیح  درصد 2ل در سطح احتما عملکرد بیولوژیک
 کیبذر با اسید هیومیک و نیتروکسین در سطح احتمال 

(. براساس نتایج مقایسه 0دار شد )جدولمعنیدرصد 
دامی با کاربرد کود  ،این صفتهاي مربوط بهمیانگین
دار معنی افزایش ثباعتن در هکتار  81و  11مقادیر 

 اهاین تیمارو  نسبت به شاهد گردیدعملکرد بیولوژیک 
درصد نسبت  3/12عملکرد بیولوژیک را  میانگینطور به

بیشترین عملکرد  .(2ند )جدولبه شاهد افزایش داد
دست بیولوژیک با کاربرد اسید هیومیک + نیتروکسین به

درصدي را نشان  1/81آمد که نسبت به شاهد افزایش 
  (. 2داد )شکل 
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 ثیر کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسینتحت تأ بهاردر طبق همیشه های تعداد دانهمیانگینمقایسه  -5شکل 

 .باشدمی LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف
 

 
 نیتروکسینثیر کاربرد اسید هیومیک و تحت تأ بهارهای وزن هزاردانه همیشهمقایسه میانگین -7شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف
 

 
  کنش کود دامی و اسید هیومیک و نیتروکسینتحت برهم بهارهای عملکرد دانه همیشهمقایسه میانگین -7شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف
 

 و فیزیکی شرایط با بهبود خاک به دامی کود افزودن
 مناسب ایجاد بستري ضمن خاک، زیستی یندهايافر

 غذایی مورد عناصر فراهم نمودن و ریشه رشد براي

آن  در پی ورویشی گیاه  رشد افزایش موجبات گیاه، نیاز
درزي و همکاران ) کندمی فراهم نیز را خشکماده  تولید
 کودهاي نقش به نیز هاي دیگريدر پژوهش .(8118
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بابونه،  دارویی گیاهان بیولوژیک عملکرد در افزایش دامی
 نتیجه با که است شده اشاره آویشن و بادرشبی، ریحان

، 8118زاده و همکاران )مکی این پژوهش مطابقت دارد
و  8110صفایی و همکاران  ،8112درزي و همکاران 
بهار عملکرد بیولوژیک همیشه(. 8112فلاحی و همکاران 

 همچنین با کاربرد توأم نیتروکسین و اسید هیومیک
نظر داري نسبت به شاهد نشان داد. بهافزایش معنی

 تارسد ترکیبی از کودهاي زیستی و اسید هیومیک اثرمی
یب این ترتافزایشی بر تولید ماده خشک در گیاه دارند به

هاي موجود در کود زیستی نیتروکسین با که باکتري
اي که در تثبیت نیتروژن دارند و هاي ویژهتوانایی

هاي مانند ویتامین همچنین با تولید و ترشح ترکیبات فعال
رشد  افزایش سبب ،غیره و هاجیبرلین ها،، اکسینبگروه 

و  )تالیک شوندگیاه و عملکرد بیولوژیکی آن می رویشی
(. 8112و کوچکی و همکاران  8112، کادر 8112همکاران 

 نیتروژن افزایش محتواي طریق از هیومیک نیز اسید

 افزایش و رشد سبب بهبود آنها ماندگاري حفظ و برگها

علاوه  (.8112ایاس و گلسر شود )می گیاه خشک ماده
 و پرمصرف عناصر افزایش جذب با اسیدهیومیکبراین 

 یا تحریک گیاه، رشد تحریک منجر به، هاریزمغذي

نفوذپذیري  در تغییر آنزیمی، هايفعالیت ممانعت از
 افزایش به تواند منجرمی درنتیجه و شده سلولی غشاي

(. از طرف 8111القمري و همکاران شود )تولید بیوماس 
که تیمار ترکیبی اسید هیومیک توان اظهار داشت دیگر می

ي هاو نیتروکسین با اثر مثبتی که بر وزن خشک اندام
بهار داشتند نهایتا  منجر به افزایش عملکرد هوایی همیشه

در  (8181) نصیري و همکاران بیولوژیکی گیاه شد.
-در زیره( 8111) و همکاران رخیسنصیري ده بادرشبو،

نتایج  ،فلفلینعناعدر ( 8118) و همکاران ريگعس سبز و
مشابهی را در خصوص کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد 

 اند.را گزارش نموده گیاه بیولوژیک
 
 

 

 
 ثیر کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسینتحت تأبهار همیشه بیولوژیکهای عملکرد مقایسه میانگین -8شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف
 

 و عملکرد اسانس درصد اسانس 
هاي مربوط به این داده نتایج تجزیه واریانسبراساس 

و  دو صفت، اثر کاربرد کود دامی بر درصد اسانس
یک درصد  و  2در سطح احتمال  ترتیبعملکرد اسانس به

و اثر تلقیح بذور با اسید هیومیک و نیتروکسین بر درصد 
اسانس و عملکرد اسانس در سطح احتمال یک درصد 

، هابراساس نتایج مقایسه میانگین(. 0دار شد )جدولمعنی
طور میانگین تن در هکتار کود دامی به 81و  11کاربرد 

اسانس و  محتواي )درصد(درصدي  2/80باعث افزایش 

عملکرد اسانس نسبت به شاهد شدند  يدرصد 3/03
و  درصد( 80/1(. بیشترین درصد اسانس )2)جدول

گرم در مترمربع( در تیمار اسید  08/1عملکرد اسانس )
دست آمد که نسبت به شاهد هیومیک + نیتروکسین به

هاي درصد افزایش نشان دادند )شکل 131و  21ترتیب به
که بین دو تیمار اسید (. لازم به ذکر است است 11و  1

داري در افزایش هیومیک و نیتروکسین تفاوت معنی
عملکرد اسانس مشاهده نشد ولی نسبت به شاهد افزایش 

 دار شد. هریک از آنها معنی
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رسد که افزودن کود دامی به خاک باعث نظر میبه
 لازم شرایط و خاک شده ریزجانداران فعالیت بهبود

 خاک نیتروژن به بیشتر یدسترس و فسفر حلالیت براي

 نیاز مورد نیتروژن فسفر و درنتیجه نماید وفراهم می را

 ترکیبات ساخت جهت NADPH و ATP بیوسنتز براي

 و گرفته گیاه قرار درسترس در ،ها(ترپنوئیدي )اسانس
 8181نصیري و همکاران ) یابدمی افزایش اسانس تولید

 کاربرد که آنجایی (. از8113و قاضی مناس و همکاران 

 افزایش به منجر هیومیک کود زیستی و اسید دامی، کود

، لذا است شده بهارهمیشه درصد اسانس و دانه عملکرد
 دو از که برآیندي( 8)رابطه  بهارهمیشه اسانس عملکرد

یابد. در تطابق با می افزایش نیز باشد،می اخیر پارمتر
 مشاهده (8111) همکاران و سانتوس نتایج این پژوهش،

 زراعت در دامی کود مناسب کاربرد مقادیر که کردند
 عملکرد یطور محسوسبه دارویی بادرنجبویه گیاه

 مواد افزودن که کردند بیان آنها .افزایش داد را اسانس

 تولید و هوایی اندام رشد افزایش خاک، موجبات به آلی

 مهیا نیز را اسانس عملکرد بهبود و درنهایت خشک ماده

 کردند گزارش نیز (8112. مونا و همکاران )است کرده

 سبب رازیانه دارویی گیاه در آلی کاربرد کودهاي که
در رابطه با تأثیر مثبت  .شودمی اسانس افزایش عملکرد

کاربرد اسید هیومیک بر درصد و عملکرد اسانس نیز 
 فعالیت افزایش با هیومیک نمود که اسید استدلالتوان می

و  گیاه فتوسنتزي فعالیت افزایش سبب ،رابیسکو آنزیم
 چون و شودمی فتوسنتزي هايفرآورده تولید نتیجه در

 دلیل اینبه و بوده هاترپن شیمیایی گروه از هااسانس

 و اسانس سنتز در مناسب مادهپیش عنوانبه گلوکز که
  تولید و باشد، فتوسنتزمطرح می هامونوترپن ویژهبه
اسانس  تولید با مستقیمی ارتباط فتوسنتزي هايرآوردهف

از آنجاییکه  .(8110برغمدي و نجفی خواهند داشت )
 بیوسنتز و ترپنوئیدي هستند ها ترکیباتاسانس

و  ATPنیازمند  )آنها )ایزوپرنوئیدها سازنده واحدهاي
NADPH و نیتروژن نظیر باشد، حضور عناصريمی 

کاربرد بوده و  ضروري اخیر ترکیبات فسفر براي تشکیل
کودهاي زیستی از جمله نیتروکسین در تأمین این عناصر 

تواند به افزایش درصد ده و مینموایفا  مؤثري نقش
و همکاران  زادهیلاويق (.8112هان اسانس گیاه بیانجامد )

اثر  در زنیان اسانس درصد که گزارش نمودند (8113)
 یاو  آزوسپیریلوم و ازتوباکتر هايبا باکتري بذر تلقیح

دلیل افزایش جذب به مذکور باکترهاي پاشی بامحلول
ت. رضایی چیانه و یاف افزایش نیتروژن توسط گیاه،

نیز افزایش درصد اسانس زیره سبز با  (8110همکاران )
آنها  کاربرد کودهاي زیستی مختلف را گزارش نمودند.

-هاي حل کننده فسفات و تثبیتباکترياظهار داشتند که 

نیتروژن از طریق فراهم نمودن شرایط مناسب کننده 
-نیتروژن، فسفر و عناصر کم ویژهی بهیجذب عناصر غذا

مصرف )آهن، منگنز، روي و مس( موجب افزایش اسانس 
هاي زیادي سبب تغییر در عامل. این گیاه دارویی شدند

کی ی که شودکمیت و کیفیت اسانس در گیاهان دارویی می
گیاهان دارویی در  .ي غذایی استاز آنها کاربرد عنصرها

مواد مؤثره اسانس و سایر طول دورة رشد براي تولید 
ز ابه میزان کافی پرمصرف، عنصرهاي علاوه بر نیاز به 

طوریکه تأمین این عنصرها نیاز دارند، بهها ریزمغذي
دهد می میزان و عملکرد اسانس را تا حد زیادي افزایش

تابولیتهاي اولیه و م(. 8111شعبان زاده و همکاران، )
ارتباط نزدیکی با گیاهان در ساز ساکارز  و سوخت

عنصر روي عنوان مثال بهدارند. آنها انباشت اسانس در 
ها ساز ساکارید و و سوخت فتوسنتزدر  ی کهدلیل نقشبه

 يفتوسنتزدر افزایش توان ی که نقشدلیل بهو آهن دارد 
نیاز در ساخت سازهاي ترکیبهاي فنولی مورد و پیش
میزان تواند میفراهمی این ریزمغذي ها،  ،دارد هااسانس
 (. 8113بی و همکاران، ود) بخشدبهبود  در گیاه رااسانس 
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 ثیر کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسینبهار تحت تأهای درصد اسانس همیشهمقایسه میانگین -9شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف

 
 ثیر کاربرد اسید هیومیک و نیتروکسینبهار تحت تأهای عملکرد اسانس همیشهمقایسه میانگین -13شکل 

 باشد.می LSD براساس آزمون درصد 2 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دهندهنشان غیرمشابه حروف
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