
 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 

 111-131/ صفحات 1041/ سال  3شماره 23جلد 

 

The Effect of Biological Fertilizers and Vermicompost on the Morphological Characteristics 

of Iranian Echium (Echium amoenum) 

 
Fahime Yazarloo1, Abbas Ali Nourinia2, Shabnam Khoshbakht3* 

 

 

Received:  03 May 2021   Accepted: 21 November 2021 

1, 3- MSc. Horticulture Engineering, Medicinal Plants, higher Educational Institution Baharan, Gorgan, Iran. 

2- Assist. Prof., Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Gorgan, Iran. 
*Corresponding Author Email: sh.khoshbakht92@gmail.com  

 

Abstract 

Aims: In this study, the effect of biological fertilizers and vermicompost on the yield of some morphological 

characteristics of Echium amoenum was studied. 

 

Materials and Methods: The present study was conducted in the open field in 2017-2018 as a factorial based 

on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. Two factors A: biological fertilizer 

at three levels, a1-control (without fertilizer application), a2- Herban fertilizer a3- Probiotic fertilizer 

containing Bacillus Subtilis UTB 96, and B: vermicompost at three levels, b1-control (without fertilizer 

application), b2- application of 150 g (15%), and b3- application of 300 g (30%) of vermicompost per kg of 

soil were investigated. Morphological traits were measured. 

 

Results: The results showed that there was a significant difference between the levels of biological fertilizers 

and vermicompost in terms of most traits at the levels of 5% (p≤0.05). In vermicompost treatment 150 g/kg 

(15%) the values obtained from the measurement of traits such as dry weight (11.12 g) and root length (31.72 

cm), dry weight (6.12 g) and The length of the tallest stem (30.33 cm), as well as the number of fresh flowers 

per plant (19) and flower dry weight (446 mg) increased compared to the treatment without vermicompost. 

 

Conclusion: In order to develop a sustainable agricultural production system and to increase and improve the 

morphological traits of Iranian Echium amoenum medicinal plant, maintain nutrient balance, use organic 

organic fertilizers of vermicompost up to 15%, natural biological fertilizer containing growth-promoting 

rhizosphere bacteria And probiotics are recommended. 

 

Keywords: Biological, Morphological Characteristics, Sustainable Agriculture, Vermicompost, Echium 

amoenum 

  



 1041/ سال 3شماره   23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                   یازرلو، نوری نیا                   111

   

 ایرانی گاو زبان مورفولوژیکی خصوصیات بر کمپوستورمی و های بیولوژیککود تاثیر

 (Echium amoenum) 

 
 *3، شبنم خوشبخت2، عباسعلی نوری نیا1فهیمه یازرلو

 
 22/8/3011تاریخ پذیرش:    31/2/3011تاریخ دریافت: 

 ایران گرگان، بهاران، آموزش عالی موسسه باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، گروه ارشد، ارشناسیک دانش آموخته-1و3
 هیئت علمی)استادیار(، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران-2
 :h.khoshbakht92@gmail.coms Email: مکاتبه مسئول *

 
 چکیده
کمپوست بر صفات مورفولوژیک وعملکرد و ورمی های بیولوژیکاین آزمایش با هدف بررسی تأثیر مصرف کود هدف:

 است.اجرا شده گیاه گاو زبان ایرانی

 
تصادفی  کاملهای در قالب طرح پایه بلوکصورت فاکتوریل به 3121-29زراعی  آزمایش در سال ها:مواد و روش

(RCBD)  با سه تکرار اجرا شد. دو فاکتورA.  1کود بیولوژیک در سه سطحa- 2)بدون مصرف کود(،  شاهدa-  ،کود هربان

3a- حاوی کود پروبیوتیک Bacillus Subtilis UTB 96،  وB. 1کمپوست در سه سطح، ورمیb-  ،)شاهد )بدون مصرف کود

2b-  3درصد( و  31گرم ) 051مصرفb-  کمپوست به ازای هر کیلوگرم خاک بررسی درصد( ورمی 11گرم ) 011مصرف
 گیری شدند. صفات مورفولوژیک اندازه شدند.

 
تر صفات در سطوح پنج درصد کمپوست از نظر بیشنتایج نشان داد بین سطوح کودهای بیولوژیک و ورمی ها:یافته

(p≤0/05تفاوت معنی )دست آمده از بهدرصد( مقادیر  31کیلوگرم )برگرم 311کمپوست داری وجود دارد. در تیمار ورمی
گرم( و طول بلندترین  32/1متر(، وزن خشک )سانتی 92/13گرم( و طول ریشه )32/33گیری صفاتی مانند وزن خشک )اندازه

گرم( نسبت میلی 001عدد( و وزن خشک گل ) 32) های تازه روی بوتهمتر(، همچنین صفات تعداد گلسانتی 11/11ساقه )
 کمپوست افزایش داشتند. به تیمار بدون مصرف ورمی

 
برای افزایش و بهبود صفات مورفولوژیک گیاه دارویی و سیسـتم کشاورزی پایدار تولید  منظور توسعهبه گیری:نتیجه

درصد، کود بیولوژیکی  31کمپوست  تا مقدار های آلی ارگانیک ورمیمصرف کودگاو زبان ایرانی، حفظ تعادل مواد مغذی، 
   شود.میتوصیه  های رایزوسفری محرک رشد و پروبیوتیکطبیعی و حاوی باکتری

 

 Echium amoenum، کمپوستورمیکشاورزی پایدار، بیولوژیک، خصوصیات مورفولوژیکی،  :های کلیدی واژه
 

 مقدمه
 Echium amoenum گاو زبان ایرانی با نام علمی

باشد و در می Boraginaceae گیاهی یک ساله از خانواده
 کندبیشتر مناطق اروپا و مناطق شمالی ایران رشد می

ترین گاوزبان ایرانی یکی از باارزش (.0101ابوالحسنی)

ترین گیاهان دارویی در ایران محسوب میو محبوب
صورت دمنوش مورد استفاده قرار میهشود، معمولا ب

های آن گلبرگاز دیرباز  .(0112سایه و همکاران گیرد )
الریه بخش، درمان سرفه و ذاتعنوان مقوی، آرامشبه

 .(0102)زرشناس و همکاران است حائز اهمیت بوده
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همچنین عصاره اتانولی حاصل از گل گاو زبان ایرانی 
ت اساسترسی کمتری نسبت به دیازپام دارای اثرات ضد

(. طی دو دهه گذشته سطح 0112)ربانی و همکاران 
ها به عنوان مواد دلیل اهمیت آنان دارویی بهکشت گیاه
بخش در صنعت داروسازی، آرایشی و اصلی اثر

)صالحی و همکاران است بهداشتی افزایش پیدا کرده
0102.)  

وری بهرهافزایش مداوم جمعیت جهان نیاز به
است، اما اکثر اقدامات محصولات را تشدید کرده

 و مصنوعی هایکود از مداوم استفاده نظیر کشاورزی
تاثیرات منفی  (،0101آفات )کومار و همکاران  دفع سموم

گسترش و  (0101سینگ و همکاران ) بر محیط زیست
 استبه دنبال داشته را عوامل ایجاد کننده سرطان

 به ارزش با مواد (. بازگشت0100)مهاپاترا و همکاران 
است  پسماند مدیریت روش موثرترین زیست محیط

 از استفاده و تولید بنابراین(. 0102)زاجاس و همکاران 
 هایکود مضر اثرات دلیلمیکروبی، به پایه هایکود

زیست همچنین بالا رفتن سطح دانش  محیط بر شیمیایی
 سراسر در رشد گیاهان و خاک، در رابطه با همبستگی

 .(0102)مالوسا و واسیلو است  افزایش حال در جهان
 غذایی مواد ضایعات طریق از توانرا می زیستی هایکود

 شیمیایی هیدرولیز و هوازی کمپوست هوازی،بی هضم با
 اهک مثال عنوانبه)کشاورزی  مختلف ضایعات. کرد تولید
و  دو)شوند برگردانده خاک به مستقیماً توانندمی( گندم

های زیستی یک جاذب در حقیقت کود (.0102همکاران 
 و بیولوژیکی های مختلف هستند. دسترسیموثر آلاینده

 فلزات و هابیوتیکآنتی مانند خاک هایآلودگی تحرک
 کاهش خاک در آلی مواد از استفاده با توانمی را سنگین

 (. 0100داد )تیکسیدو و همکاران 
 مورد گسترده طوربه که زیستی هایکود از یکی
 مخلوطی است. که کمپوستورمی گیرد،می قرار استفاده

 بین انفعالات و فعل از حاصل آلی مواد از
 کود این باشد وخاکی می هایکرم و هامیکروارگانیسم
 مفید، میکروبی جمعیت معدنی، مواد از زیستی سرشار

است  هیومیک هایاسید و گیاهان رشد هایهورمون
تواند کمپوست میورمی .(0101تیونیسن و همکاران )

فیزیکی، شیمیایی و  حاصلخیزی خاک را از نظر
از نظر فیزیکی، خاک تیمار شده  د.بیولوژیکی افزایش ده

. است یکمپوست دارای هوادهی، تخلخل بهتربا ورمی
، هدایت  pH خصوصیات شیمیایی مانندهمچنین 

الکتریکی و محتوای مواد آلی برای عملکرد بهتر محصول 
کمپوست است که ورمیاگرچه اثبات شده. یابدبهبود می

بخشد، اما طور قابل توجهی بهبود میرشد گیاه را به
 دلیل غلظتهای بالا بهکمپوست در غلظتاستفاده از ورمی

-کمپوست میهای محلول موجود در ورمیبالای نمک

دست آوردن هبرای ببنابراین ، ودتواند مانع رشد ش
کمپوست با غلظت حداکثر عملکرد گیاه، باید از ورمی

 های(. کود0105لیم و همکاران شود ) استفادهمتوسط 

 به کننده کمک هایمیکروارگانیسمدارای بیولوژیک 
 تقویت ریزوباکتریای عنوانبه اغلب که باشند،می گیاهان

 گوپتا و همکارانشوند )می نامیده گیاه رشد کننده
 حل و N2 تثبیت طریق از توانندمی هاباکتری .(0101
. کنند کمک گیاه رشد به متحرک، کم مغذی مواد شدن
 هایباکتری مختلف انواع توسط N2 بیولوژیکی تثبیت

شیریدهار شود )می انجام همزیستی غیر و همزیست
0100 .) 

های هوایی گیاه در همین راستا، وزن تر و خشک اندام
مقدم رضوانی)(، مرزه 0111دلات دارویی بادرنجبویه )

(، 2119(، رازیانه )درزی و همکاران 0100و همکاران 
کمپوست ( تحت تاثیر ورمی0115انور وهمکاران ریحان )

کارگیری ورمیاست. بهافزایش چشمگیری داشته
تاثیر قابل توجهی بر فلفل  بر روی درصد 51کمپوست 

طول شاخه، طول گره بین گره، تعداد برگ و تعداد شاخه
بررسی تأثیر  در (.2138داشت )سینان رخا و همکاران  ها

مپوست و آبیاری بر خصوصیات کسطوح مختلف ورمی
، بهتـرین بابونه آلمانی ژیک و میزان اسـانسلووورفم

نتـایج در صـفات ارتفاع بوته، وزن خشک گل و زود 
و آبیاری به کمپوست درصد ورمی 05گلـدهی در تیمـار 

عزیزی ارانی ر دو هفته گزارش شد )لیتر دمیلیدو مقدار 
( نشان داد 0101(. نتایج سنگوان وهمکاران )0112

کمپوست، در مقادیر مناسب به محیط گلدان افزودن ورمی
از جمله همیشه بهار بر رشد و گلدهی  مثبتیتأثیرات 

های گیاه، ها، زیست توده شاخهها، تعداد گلتعداد جوانه
است. ارتفاع و قطر ریشه آن داشته زیست توده ریشه،

افزایش ر به منجبر روی فلفل  کمپوستورمی کاربرد
شد سطح برگ، زیست توده شاخه گیاه، وزن میوه 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/vermicompost
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ی دیگری بهطی مطالعه (.0111)نورمان و همکاران 
بیولوژیک در مراحل مختلف رویشی گیاه  کودکارگیری 

 غذایی عناصر بهبود جذب دارویی رزماری منجر به

 نتیجه افزایش در و فتوسنتز میزان افزایش ریشه، توسط

است )لیتی شده هوایی اندام عملکرد و خشک ماده تولید
ی کودهاتیمار (. در زیره سبز کاربرد0112و همکاران 

تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیکی، بر ، های بیولوژیک
دار عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد اسانس معنی

اســتفاده  در گیاه دارویی مـریم گلـی(. 0105)طلایی بود
 آزوســپیریلوم و ازتوبــاکترحاوی از کـود زیـستی 

های هوایی افزایش ارتفاع بوته و وزن تر و خشک اندام
را های اول و دوم در طـی دو فـصل در چینرا گیـاه 

با توجه به (. 2130دنبال داشت )یوسف و همکاران، به
 کمپوست سببهای بیولوژیکی و ورمیاینکه مصرف کود

افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی و بهبود 
شوند. پژوهش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می

های بیولوژیکی و ورمیحاضر با هدف بررسی اثر کود
 اوگ دارویی گیاه مورفولوژیکی خصوصیات کمپوست بر

 طراحی و انجام شد. Echium amoenum) )ایرانی  زبان

 
 هامواد و روش

شهر در نگین 3121-29این آزمایش در سال زراعی 
از توابع شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان 
انجام شد. آزمایش در فضای آزاد مزرعه با کشت گلدانی 

های کامل صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکبه
با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای  (RCBD)تصادفی 

کود بیولوژیک در سه  .Aاز: مورد بررسی عبارت بودند 
کود هربان،  -2a)بدون مصرف کود(،  شاهد -1aسطح 

3a-  کود پروبیوتیک حاویBacillus Subtilis UTB 96، 

کمپوست ورمی .Bو لیتر(میلی در 8به توان  31 با جمعیت)
 -2bشاهد )بدون مصرف کود(،  -1bدر سه سطح، 

کمپوست به ازای هر درصد( ورمی 31گرم ) 311مصرف 
درصد(  11گرم ) 111مصرف  -3bکیلوگرم خاک و 

  کمپوست به ازای هر کیلوگرم خاک.ورمی

منظور تعیین خصوصیات قبل از انجام آزمایشات، به
فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش 

برداری صورت گرفت. تعیین بافت خاک به روش نمونه
(. میزان کلسیم، 3281بودر،  انجام شد )گی و یهیدرومتر

منیزیم و تعیین درصد ماده آلی با روش تیتراسیون 
میزان فسفر قابل جذب با  ( و2133)پریرا و همکاران، 

تعیین گردید.  (2131)کورالاجه و همکاران،  روش اولسن
شوری با دستگاه هدایت سنج و واکنش خاک با 

 وگیری شد. خصوصیات فیزیکی اندازهمتر  pHدستگاه
نشان داده 3در جدول آزمایش شیمیایی خاک مورد 

 مورد کمپوستورمی شیمیایی خصوصیاتاست. شده

 است.آمده 2جدول در استفاده
های گاو زبان در مرحله چهار تا پنج برگی جهت نشاء

ش هایی با گنجایدهی بهتر گیاه به گلدانزایی و برگریشه
گلدان و  83گرم منتقل شدند. درمجموع تعداد شش کیلو

تایی شامل  29گلدان بود، هر بلوک  29هر بلوک شامل 
تایی )شاهد، کود هربان و کود 2سه دسته جداگانه 
هربان یکی از کودهای مفید و موثر پروبیوتیک( بودند. 

ارگانیک  برای رشد محصولات کشاورزی است. کود
این  .باشدکننده گیاه میهربان اصلاح کننده خاک و تقویت

موسسه خاک و آب کشور و وزارت جهاد  کود در
به  23211 به شماره یماده معدن کیعنوان به یکشاورز

های هربان، ابتدا منظور تیمارگلداناست. بهثبت رسیده
سی آب حل سی 3111گرم کود هربان پودری در  211

دست آمده در سی از محلول بهسی 11کرده، سپس 
های تیمار گلدانشد. همچنین برای ها ریختهگلدان

 3111سی از کود پروبیوتیک در سی 211پروبیوتیک، 
 11آمده و در هر گلدان صورت محلول درسی آب بهسی
سی از محلول حاوی پروبیوتیک، اضافه شد. فاصله سی

روز، و کوددهی دوم تا  01زمانی کوددهی اول تا دوم 
برداری از هر کرت، است. برای نمونهسوم سه روز بوده

صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ه گلدان بهس
برگ بودند که  31-8هر کدام حاوی حداقل منتقل شدند. 

ها و کمترین آسیب ممکن به جهت جداسازی راحت نمونه
برداری با فاصله کمی پس از آخرین آبیاری ها نمونهآن

 .انجام شد
با  آزمایش از حاصل هایداده واریانس تجزیه        

 هامقایسه میانگین و SAS Ver. 9.1فاده از نرم افزار است
 (LSD) دارحداقل اختلاف معنی آزمون با استفاده از نیز

افزار اکسل ها نیز نرمبرای رسم نمودار .صورت گرفت
 مورد استفاده قرار گرفت.
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نتایج و بحث
نشان داده 1در جدول  هانتایج تجزیه واریانس داده 
شود تاثیر مصرف که مشاهده می است. همان طوریشده

 گیریکمپوست بر همه صفات اندازهکود ارگانیک ورمی
ترین ساقه قابل ملاحظه بود. در این جز طول بلندشده به

آزمایش بین سطوح کود مصرف شده از نظر صفات 
داری مختلف در سطوح یک و پنج درصد تفاوت معنی

دست های بهداده وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین
درصد  31کمپوست آمده نیز نشان داد در تیمار ورمی

 انند وزن تر،گیری صفاتی مدست آمده از اندازهمقادیر به
وزن خشک و طول ریشه، وزن تر، وزن خشک و طول 
بلندترین ساقه، همچنین صفات وزن تر، وزن خشک و 

های تازه روی بوته، وزن تر و وزن سطح برگ، تعداد گل
کمپوست خشک گل نسبت به تیمار بدون مصرف ورمی

(. در مورد 1و 3های و شکل 0)جدول افزایش داشتند
کمپوست بر برخی گانیک ورمیاثرات مصرف کود ار

 های سوساراست. از جمله نتایج یافتهگیاهان تحقیق شده
دست آمده این آزمایش مطابقت ( که با نتایج به2112)

دهد، کاربرد مقادیر مختلفی از ورمیدارد نشان می
طول ریشه، شاخه، برگ، وزن کمپوست بر روی صفات 

داری معنی گیاه سیر اثر میوه، و تعداد برگ در بوته
کمپوست بررسی اثر کاربرد ورمی همچنیناست. داشته

است که مصرف این کود بر گیاه کنجد نیز نشان داده

زیستی عملکرد صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد کپسول 
مقدم )رضوانی استدر بوته و ماده خشک را بهبود داده

(. نتایج تحقیقات ماککار و همکاران 2131و همکاران 
در  (2111)( در گیاه زراعی کتان، کوپتا و همکاران 2139)

های این آزمایش مطابقت گیاه دارویی ریحان نیز با یافته
های دیگری هم اثرات دارد. همچنین براساس گزارش

کمپوست مورد تایید مثبت کاربرد کود ارگانیک ورمی
است که در گیاه است.ازجمله گزارش شدهقرار گرفته

 خشک وزن گل، اندازه ساقه، قطر ترینجعفری بیش
درصد  11 مخلوط به وزن تر شاخه مربوط شاخه و

در بادیان  (.2133پور باشد )شادانکمپوست میورمی
کمپوست به مقدار ده تن شده ورمیرومی هم تیمار اعمال

حداکثر ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، عملکرد در هکتار 
است )درزی و دهتایید شبیولوژیکی و عملکرد دانه 

ورمی (. در تحقیق دیگری هم تاثیر2132همکاران 
 ساقه، طول بذر، زنیجوانه کمپوست در افزایش درصد

 ریشه، طول برگ، خشک وزن برگ، سطح برگ، تعداد
 مغذی، میوه، مواد تعداد گل، عملکرد ریشه، تعداد

دانه و هامیوه کیفیت پروتئین و در نهایت و کربوهیدرات
(. یافته2131است )جوشی و همکاران شده گزارش ها

 دست آمده از دیگر آزمایشاتهای این آزمایش با نتایج به
دار و قابل ملاحظه مطابقت دارد. براین اساس تاثیر معنی

 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1جدول
    mg.kg (ppm)   

هدایت 
 الکتریکی

 اسیدیته
 

 درصد ماده 

 آلی
 بافت خاک منیزیم کلسیم فسفر

)1-EC (dS.m pH Organic 

carbon (%) 
P Ca Mg Soil texture 

 شنی لومی 11 211 1/31 22/3 01/9 89/3

 استفاده در آزمایش مورد کمپوست ورمی شیمیایی خصوصیات -2جدول

هدایت  اسیدیته
 الکتریکی

درصد 
 ماده آلی

 مس روی منگنز آهن پتاسیم فسفر ازت

pH )1-m.(dSEC        mg/kg     
0/8 1/1 9/39 1/3 20/1 0/3 131 118 11 09 
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 باشد. با توجه به نتایجکمپوست مورد تایید میکود ورمی
بیولوژیک از  تجزیه واریانس بین تیمارهای کود

نظرصفات وزن خشک و وزن تر ساقه، وزن خشک برگ، 
های خشک ریزش یافته، وزن تر گل سطح برگ، تعداد گل

داری وجود دارد و وزن خشک گل اختلاف معنی
ها نیز نشان داد (. همچنین مقایسه میانگین1)جدول

گیاهان تیمار شده با کود پروبیوتیک در برخی صفات 
خشک، طول ریشه، وزن تر ساقه،  مانند وزن تر، وزن

ترین میزان وزن تر و سطح برگ و وزن خشک گل بیش
و 1را به نسبت شاهد به خود اختصاص دادند )جدول

های دیگر تاثیر مصرف در پژوهش (.0و2هایشکل
کودهای بیولوژیک بر صفاتی نظیر ارتفاع بوته، عملکرد 

بودهدار گل و عملکرد اسانس گیاه گاوزبان کاملا معنی
(. گزارش مشکانی و 2139است )میرزایی و همکارن 

بیولوژیکی بر  های( نشان داد مصرف کود2133همکاران)
 وزن سبب افزایش داریمعنی طوربه بابونه شیرازی

 خشک وزن و گل آذین وزن تر بوته، هوایی اندام خشک

شد. همچنین خصوصیات  سطح واحد در گل آذین
های زایشی گیاه دارویی اندامویژه رشد مورفولوژیکی به

کدو پوست کاغذی در شرایط کاربرد کود بیولوژیک به
(. 2132ای افزایش یافت )بادی و همکاران طور قابل توجه

در گیاهان زراعی  معمولاً که هاریزوباکتری از برخی

 هستند آزوسپیریلوم، سودوموناس، کاربرد دارند شامل
(. 2139و همکاران و آدسموی  2132)باتچاریاند و جها 

 زا محصولاتی ها دراز این رو تاثیر مثبت استفاده از آن
لوبیا  ،(2130گووینداسامی و همکاران )گندم  جمله

 ،(2131داوام و همکاران )زمینی سیب ،(2131استفان )
 همکاران و خیار )اسلام ،(2131 همکاران و کری)ذرت 
شده در  با توجه به نتایج ارایه. استشده گزارش( 2131
های خشک ، صفات وزن خشک ساقه، تعداد گل1جدول

های تازه روی بوته، وزن تر گل و ریزش یافته، تعداد گل
های کمپوست و کودوزن خشک برگ در اثر متقابل ورمی

دار شدند. بیولوژیک در سطح احتمال پنج درصد معنی
همچنین وزن تر ساقه، وزن خشک گل و سطح برگ گاو 

دار بود. ر سطح احتمال یک درصد معنیزبان ایرانی د
سایر صفات نیز با اثر متقابل این دو کود قابل ملاحظه 

ها نیز نشان داد اثر متقابل نبود. همچنین مقایسه میانگین
درصد( با کودهای  31) g/kg311کمپوست ورمی

بیولوژیک بیشترین مقدار در صفاتی نظیر وزن خشک 
ه، وزن تربرگ، ریشه، وزن تر ساقه، وزن خشک ساق

های خشک ریزش وزن خشک برگ، سطح برگ، تعداد گل
یافته، وزن تر گل و وزن خشک گل به نسبت سایر 

.(1تیمارها داشته است)جدول

   

 
 وزن تر و خشک گل گاوزبان ایرانی ایکمپوست برمقایسه میانگین تیمارهای ورمی -1شکل
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 وزن تر و خشک گل گاوزبان ایرانی ایمقایسه میانگین تیمارهای کودبیولوژیک بر -2شکل

 
 
 

 
 وزن تر و خشک برگ گاوزبان ایرانی ایکمپوست برمقایسه میانگین تیمارهای ورمی  -3شکل

 
 

 

 
 وزن تر و خشک برگ گاوزبان ایرانی ایمقایسه میانگین تیمارهای کودبیولوژیک بر -4شکل
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-ورمیل ب( در بررسی اثر متقا2131غلامی و همکاران )

 رکردند، بگزارش ا هوریزرکیمو اسید هیومیک  ،کمپوست
عملکرد  و ارتفاع بوته، چتر در بوته، وزن دانه در بوته

داشتند. سایر داری تأثیر معنی رازیانه بیولوژیکی

 
 

صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی  ایکمپوست برکودهای بیولوژیک و ورمی ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -5جدول
 گاوزبان ایرانی

 
 تیمار

 
وزن خشک 

 (gریشه)
وزن تر 

 (g)ساقه

وزن 
خشک 

 (g)ساقه

وزن تر 
 (g)برگ

وزن 
خشک 

 (g)برگ

 سطح برگ
)2(cm 

تعداد گل 
های خشک 
 ریزش یافته

وزن تر 
 (g)گل

وزن 
 خشک

 (g)گل

 bc 80 /1 d92/33 e0/2 de31/8 ef1/3 b281 ab18 b12/1 f181/1 شاهد 
 bc13 /1 bc0/22 dce33/0 bc31/10 bcd11/2 b211 ab1/13 b9/1 e321/1 هربان شاهد

 bc1/1 c12/21 de11/1 dc83/33 cde23/2 ab031 b1/38 b28/3 d311/1 پروبیو 

 a 2 /32 a19/01 b11/8 b10/31 b12/1 ab029 ab83 b33/3 b19/1 شاهد 
 a 329 / 33 b82/21 c12/1 a30/22 a31/0 a111 ab1/18 b21/1 d311/1 هربان 311ورمی

g/kg پروبیو a 12 /8 bc23/21 dc19/0 b18/31 def11/2 b119 ab12 b211/1 c391/1 

 bc 91 /1 d29/31 dce01/1 e28/9 f01/3 b113 b1/22 b39/2 e331/1 شاهد 
 ab38/2 d88/33 e12/2 dc11/33 bc83/2 b201 a1/219 b191/1 e321/1 هربان 111ورمی

g/kg پروبیو c 21/ 3 a90/08 a9/32 e91/1 ef12/3 b122 ab1/03 a81/1 a1/3 

 .ندارند یکدیگر با داریمعنی تفاوت مشترک حروف دارای هایمیانگین ستون هر در
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پژوهشگران نیز تاثیر متقابل کودهای زیستی با سایر 
بر  مبتنی هایاند. فرمولاسیونکودها را تایید نموده

 مانند گیاه رشد مختلف صفات توانندمی هاریزوباکتر
 زنیجوانه توده ریشه، زیست و طول ریشه شاخه، طول
 )وانگ و همکاران بخشند بهبود را هابرگ اندازه و بذر

استفاده از کود بیولوژیکی حاوی قارچ مایکوریزا  (.2131
 زوتوباکتر کرووکوک،)ا و سه گونه باکتری رشد

منجر به ( اسیلوس موسیلاژنو ب اسیلوس مگاتریومب
 د )وو وشدر ذرت بالاترین زیست توده و ارتفاع گیاهچه 

 دهش ساخته بیولوژیکی کود کارگیریبه (.2111همکاران 
 ایهباکتری با ترکیب در بیوباسیلوس اسیدیتو با سنگ از

 توده زیست بر میکوریزا هایقارچ و دیازوتروفیک
لوبیا چشم بلبلی  دانه عملکرد و گره توده زیست شاخه،

(Vigna unguiculata) ( 2131)همکاران  و آندراده توسط
 شده احیا هایدر آزمایش دیگری گیاهچه .شد ارزیابی
 ندهکن تقویت هایریزوباکتری با بافت کشت در استویا
و  Bacillus polymixa, Pseudomonas putida)رشد 

Azotobacter crocus) آرباسکولار  میکوریزی قارچ و
(Glomus intraradices) یک با در تلقیح داد نشان 

 هشاخسار و ریشه توده زیست افزایش میکروارگانیسم،
 (. تمام2130داشت )وفادر و همکاران  در مقایسه با شاهد

ی بیولوژیکی حاوی هاکوداثبات نمودند  مطالعات این
و  آزوسپیریلومازتوباکتر، باسیلوس، آزوراکوس، 

د گیاه رشو پروتئین با کیفیت بالا آزوریزوبیوم، افزایش 
گندم را بهو تجمع نیتروژن را در طول کشیدگی ساقه 

نتایج حاصل از  (.2121دنبال داشت )کورتیو و همکاران 
کاربرد کود هربان در برخی  مقایسه میانگین نشان داد،

صفات مورفولوژیکی گاوزبان ایرانی مانند وزن خشک 
( گرم، تعداد گل2/1)( گرم، وزن خشک برگ 81/1ساقه )

( در مقایسه با شاهد 22/31های تازه روی بوته )
بیشترین میزان را داشت و همچنین در وزن تر گل مقادیر 
بالاتری به نسبت کود پروبیوتیک مشاهده شد 

بر  های انجام شدهپژوهش(. 0و 2های وشکل0)جدول
های آلی حاصل از دکوروی کودهای آلی نشان داد، 

سبب تولید گیاهچه در بی دام و خاک اره محصولات جان
Liriodendron tulipifera Lin  شد )یان و همکاران

منجر به افزایش سطح برگ و وزن  (. در بادرنجبویه2131
خشک بوته نسبت به شاهد گردید )کالجی و همکاران 

های آلی و کشت گیری از کود(. همچنین بهره2121
وری شوید شد همخلوط سویا با شوید سبب افزایش بهر

(. اثرات افزایشی و مثبت 2138)روستایی و همکاران 
زبان مورد  گزارش شده این گیاهان در گیاه دارویی گاو

براساس نتایج حاصل از  است.شدهمشاهدهبررسی هم 
توان اظهار داشت، گیاهانی که تحت تاثیر میآزمایش 

کمپوست توام با کود بیولوژیک مصرف کود آلی ورمی
های میکروارگانیسمقرار گرفتند به دلیل حضور و فعالیت 

 دستسودمند افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول به
 دهند.آمده را افزایش می

 
 سپاسگزاری

جناب آقای مهندس حسین شیخی بدینوسیله از 
تشکر و قدردانی  نهایتدانشجوی دکترای دانشگاه تهران 

 .را داریم
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