
 

7931 زمستان/ 4شماره 82نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد   

 

  Lallemantia iberica) ( ی شهریبالنگو عملکرد و برخی خصوصیات کیفیثر کود آلی و زیستی بر ا

 در شرایط دیم 

 
 1، امیر رحیمی 4، حسن مهدوی کیا3، رضا امیرنیا2، شاهین فرید وند*1انهیچ یرضائ لیاسماع

 

 5/9/69تاریخ پذیرش:    03/11/69تاریخ دریافت: 

 ارومیه دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، صالحا و زراعت گروه استادیار-1

 استان آذربایجان غربی، طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز تحقیقات جنگل و مرتع ، بخش ارشد کارشناس-2

 ارومیه

 هیدانشگاه اروم ،یگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورز دانشیار-0

 باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه مرکز آموزش عالی شهید ،استادیار گروه گیاهان دارویی-4

 Email: e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.ir*مسئول مکاتبه: 

 
 

 چکیده

 یشآزمایم، د یطبالنگو در شرا یاهگکیفی صفات  یبرخ یرو بر یمیاییش ی وآل یستی،ز یکودها اثر یبررس منظوربه

 سه با شهرستان نقده -غربیآذربایجان در استان 1060-64در سال  یکامال تصادف یهادر قالب طرح بلوک ایمزرعه

 1-بارورازتو ) یستیز ، کود(تن در هکتار 13)کمپوست یشامل ورم یکود یمارهایانجام گرفت. ت تکرار و هشت تیمار

فسفات از جنس های حل کننده )باکتری 2 -بارور هفسفات(، ازتو باکتراز جنس  حاوی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن

کود  یستی،کمپوست+ کود زرمیو یقتلفیتروژن و فسفر(، ن) یمیایی، کود ش(پوتیدا سودوموناسو  لنتوس باسیلوس

 کمپوست+ کودیورم درصد 95یمیایی ، کود شدرصد  25کمپوست+ یورمدرصد  95 یمیایی،کود شدرصد  53+ یستیز

ارتفاع  ( بود. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شاملکودمصرف  نبدو)شاهد و  یمیاییکود شدرصد  25+ یستیز

یالژ، درصد موس، عملکرد اسانس، درصد اسانس، عملکرد دانه، تعداد فندقه، وزن هزاردانه ،های فرعیشاخه ، تعدادبوته

 اجزای اردمعنی افزایش کودهای مصرفی منجر به کاربرد داد که نشان بود. نتایج دانه یندرصد پروتئ یالژ ود موسعملکر

 ،کودی خالص  تیمارهای به نسبتکودها  تیمارهای ترکیبی .و بهبود صفات کیفی بالنگو شد دانه عملکرد و عملکرد

 یالژ ود موس، عملکراسانسمحتوی  ،عملکرد دانه بیشترین .داشتند مطالعه مورد صفات افزایش در را تاثیر بیشترین

دست به کود شیمایی درصد 25کمپوست+ کود زیستی+ورمیدرصد  95 گانه سه ترکیبی تیمار از دانه یندرصد پروتئ

 شرایط تحت گانه سه ترکیبی به ویژه تیمار تلفیقی تغذیه از روش استفاده که کرد استنباط توانمی نتایج بر اساس. آمد

 مورد منطقه شیمیایی در کودهای مصرف کاهش و صفات کیفی بالنگو دانه، عملکرد هظمالح قابل افزایش دلیلبه دیم

 .گرددمی توصیه آزمایش

 

 زیستی، موسیالژ، ورمی کمپوست ، کودهایدانه ینپروتئاسانس،  :یدیکل یها واژه
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Abstract  

        In order to evaluate the effects of biofertilizers, organic and chemical fertilizers on quantitative and 

qualitative yield of Dragon's Head (Lallemantia iberica) under dry farming, a field experiment was 

conducted based on randomized complete block design with three replications and eight treatments at the 

farm located in West Azerbaijan province - Nagadeh, Iran during growing reason of 2015-2016. Treatments 

included application of Vermicompost (10 t.ha-1), biofertilizers , Azotobarvar1 (Azotobacter) and Barvar 

Phosphate-2 (the combination of Pseudomonas putida and Bacillus lentus), chemical fertilizer (N, P), 

Vermicompost+ biofertilizers, 50% chemical fertilizer+ biofertilizer, 75% Vermicompost + 25% chemical 

fertilizer, 75% Vermicompost + biofertilizers + 25% chemical fertilizer and control (Without any fertilizer). 

Different traits such as plant height, number of nut goal per plant, number seed per capitol, thousand seed 

weight, biological yield, seed yield, oil percentage and oil Yield, percentage of protein were recorded. The 

results showed that application of biofertilizers enhanced the seed yield, yield components and qualitative 

traits of balangu. Among treatments, combined usage of biofertilizers showed the greater increasing in 

studied traits than individual consumption. The highest seed yield, Essential oil content, mucilage yield and 

protein content were obtained from combined usage of biofertilizers (75% Vermicompost + biofertilizers + 

25% chemical fertilizer). According to the results, it seems that integrated application especially triple 

combination under dry farming conditions had positive effects on seed yield, qualitative traits of Dragon's 

Head and reduction of chemical fertilizers in the recommended region. 
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 Lallemantia iberica                                ….81) ( ی شهریبالنگوعملکرد و برخی خصوصیات کیفی اثر کود آلی و زیستی بر 

 مقدمه

 .iberica Fisch. & C.A علمی منا با یشهر یبالنگو      

Mey Lallemantia منا با نگلیسیا در که Lallemantia 
 از یکی انعنو به و دمیشو شناخته Dragon's Head یا

 بحسا به( Lamiaceae) عنعنا هتیر از ارزشپر نگیاها

 ،لیمونن شامل بالنگو سانسا صلیا یترکیبها. یدآمی

-)نوری ستا کوببن-بتا و یوفیلنرکا ،سابینن ل،لولینا

سازگاری به کم  دلیل به بالنگو .(2336شرق و همکاران 

آب محدود است، زراعت  منابع در مناطقی که ،یآب

موفقیت آمیزی دارد. با توجه به واقع شدن ایران در 

خشک و عدم دسترسی کافی به مناطق خشک و نیمه

 ای موجود، به ناچارهمنابع آبی، همچنین خشکسالی

توقع با های کشاورزی را به کشت گیاهان کمباید زمین

 اننیاز آبی کم، اختصاص دهیم. در این میان، گیاه

داروئی از جمله بالنگوی شهری که امکان کشت دیم آنها 

)شهبازی دورباش و   رسدنظر میوجود دارد، منطقی به

 (.2312همکاران 

 را نهاآ دعملکر و توسعه ن،گیاها شدر ،خشکی تنش

 ثرا در که ریطوبه ،زدمیسا ودمحد نجها سرتاسر در

-میصد در 53 از بیش تاگیاهی  تولید میانگین خشکی

فنائی و  (. 2310)پی و همکاران یابد  کاهش تواند

 ینتهاا خشکی تنش که شتنددا معالا (2314) ناروئی راد

 ارقر تأثیر تحت طریقرا از  نهدا دعملکرو گلدهی ، فصل

 هر هد.دمی کاهش دعملکر ایجزو ا عیزرا تصفا دادن

 ءسو ثرا ،باشد یکتردنز گلدهی مرحله بهتنش  نماز چه

 تنش لعماو ا شتدا هداخو نهدا ادتعد بر یبیشتر

 تأثیر ،فشانیا دهگر و گلدهی مرحله نپایااز  پس خشکی

وزن  کاهش باعث بیشتردارد و  نهدا ادتعد بر ندکیا

 (.2311قیقت نیا )ح دشومی نهداارهز

 سترسید معدو  در ایرانها کخا کثرا دنبو قلیایی 

ت مشکال وزبر هـب منجر ییاغذ عناصر به نگیاها کافی

که  (2336)قیامتی  د شدهعملکر کاهش عمده از جمله

 تهدید ردمو را یبشر جامعه سالمتامنیت غذایی و 

ه دستفاا. (2336 همکاران )امیرعابدی و ستداده ا راقر

 محیطی خطرات زیست و آلی نه تنهایستی ز یاهدکو از

را کودهای شیمیایی  اصولی غیر مصرف با مرتبط

گامی بلکه  (2332)سینگ و پورهیت  دهندکاهش می

اساسی در جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار 

 .باشدمی

توباکتر زاجنس وژن از نیترکننده تثبیتهای باکتری

 تولید باسودموناس های فسفات از جنس کنندهو حل

 مینهآ یسیدهاا و شدر یهانمورهو ،یتامینهاو

 ین. اددمیگر هگیا شدر سرعت یشافزا سبب وریضر

 بعضی شداز ر ،بیوتیکنتیآ تولید با همچنین ها،یباکتر

)جهان و  کنندمی یجلوگیر میوزارفو مانند هارچقااز 

گزارش کردند که استفاده از محققان  (.2313همکاران 

کتر و آزوسپریلوم بر خصوصیات کیفی و کمی ازتوبا

و  مامتا (.2319)شهرکی و همکاران  گلرنگ موثر بود

ه حلکنند یهایند که باکترن دادنشا (2313) رانهمکا

 رشد زایشی رویشی وشد ربر  داریمعنی تأثیرت فسفا

 شت.دا 1ه استویاگیا در دموجو یدزگلیکو انمیز و

دند که کاربرد گزارش کر( 2319) همکاران مفاخری و

نیتروکسین  +کود  بیوفسفات و نانو +همزمان نانو کود

به ترتیب سبب ایجاد بیشترین اسانس و بیشترین وزن 

 یگرد تحقیقی خشک در گیاه بالنگوی شهری گردید. در

 و توباکتراز ویحا یستیز یهادکو دبررکا

 شیمیایید کوار از نصف مقداه به همرم سپریلیوآزو

 مقایسه در را یانهراز سانسا ارمقد عناصر پر مصرف،

 ستداده ایش افزداری امعنیر شاهد به طو رتیما با

و  چیانه رضائی .(2339)محفوظ و شریف الدین 

در گیاه دارویی زنیان گزارش کردند ( 2315) همکاران

که اجزای عملکرد، عملکرد و اسانس این گیاه تحت 

شرایط کمبود آب در شرایط مصرف تلفیقی قارچ 

نسبت به  2-+ ازتو باکتر+ فسفر بارور کوریزامی

به طور چشمگیری افزایش  مصرف جداگانه یمارهایت

متشکل از  زیستی یهادکو دبررکا تأثیر سیربریافت. 

ه گیاعملکرد بر  مسپریلیوآزو و توباکتراز یباکتر دو

                                                           
1- Stevia rebaudiana 
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ده از ستفااکه داد  ننشا یمد کشت یطاشر در گلرنگ

  مسپریلیود آزوبررکاو  %05 انتوباکتر به میزاز

)ناصری و  داد یشافزه را اینگیاد اعملکر %21ان بهمیز

( در 2319قاسمیان و همکاران ) (.2313همکاران 

بر  یاریآب یهاو رژیم یکود یمارهایاثر تبررسی 

ی شهر یدانة بالنگو یالژموس باتیعملکرد و ترک

میلیمتر تبخیر از  23 از سبیاری پگزارش کردند که آ

را  یالژموس و عملکرد درصد نبیشتری Aالس تشتک ک

، عملکرد دانه االترین ب نداد. همچنی صبه خود اختصا

 با استفاده از  یالژ ازدرصد و عملکرد موسبیولوژیک، 

 .بدست آمد 2فسفاته بارور کود زیستی 

 ار،پاید ورزیکشادر  کمپوستمیاز ور دهستفاا

 یاهگانیسموارمیکر فعالیتو  حمایت یشافزا بر وهعال

 زنیا ردیی مواعناصرغذ همیافر جهتدر ک، خا مفید

، آهن، روی، مس و پتاسیم، فسفر وژن،نیتر مانند هگیا

 هگیا دعملکرو  شدر دیبهبو سبب عمل نموده و منگنز

 چاند و. (2334شود )آرانکون و همکاران می عیزرا

 دارسانسا هگیا دعملکر نشان دادند که (2339ران )همکا

د یافته بهبو کمپوستمیور فمصر ثرا در 1منیوژرا

 دو دعملکر یشافزا موجب میکمپوستور دبررکا.  دبو

د )سانچز و همکاران ش 2هنگربا ییدارو هگیا از گونه

 که نددنمو همشاهد (2336ران )همکا ودرزی  (. 2332

 ،بوته عتفاار رزبا یشافزا سبب میکمپوستور دبررکا

 هگیا در هندا دعملکر و یکژبیولو دعملکر ،چتر ادتعد

 .شد 0یانهراز ییدارو

غرب  مناطق شمال یزارهایمد از آنجایی که در اکثر

به خصوص در آخر فصل رشد،  بارندگی کمبود کشور

-می  یاهگ عملکرد و کاهش خشکی تنش وقوع به منجر

 گیاه این کشت توصیه تواندمی این آزمایش یجنتا .شود

آنها با  قیو تلف ی، آلیستیز هایکودو تاثیر کاربرد 

گیاه  بهبود عملکرد کمی و کیفی در ییایمیش یکودها

 آب )دیم( را مشخص کند. محدودیت شرایط در بالنگو

                                                           
1-Pelargonium graveolens 

2-Plantago major 

3-Foeniculum vulgare 

 هامواد و روش

 ی وآل یستی،ز یکودها اثر یبررس منظوربه

بالنگو در  یاهگکیفی صفات  یبرخ یرو بر یمیاییش

 -64زراعی  سال درای مزرعه یم، آزمایشد یطشرا

با  شهرستان نقده -غربیان آذربایجاناستدر  1060

 59و َ 09و عرض جغرافیایی ْ 24و َ 45طول جغرافیایی ْ

-بلوک طرح قالب دریا، در سطح از متر 1022و ارتفاع 

 شد. اجرا تیمار و هشت تکرار سه با تصادفی های کامل

تن در  13)کمپوست یورم شاملآزمایش  یمارهایت

-)حاوی باکتری 1-وربارکامل ازتو  یستیز ، کود(هکتار

 هفسفات(، 4ازتو باکتراز جنس  های تثبیت کننده نیتروژن

کننده فسفات از جنس های حل)باکتری 2-بارور

، کود (9اپوتید سودوموناسو 5لنتوس باسیلوس

 یستی،کمپوست+ کود زرمیو یقتلفیتروژن و فسفر(، ن)

 یمیایی،کود شدرصد  25کمپوست+ یورمدرصد  95

 درصد 95یمیایی، کود شدرصد  53+ ستییکود ز

 یمیاییکود شدرصد  25+ یستیز کمپوست+ کودیورم

 ( بود.کودمصرف  نبدو)شاهد و 

 و 1060 سال پائیز در اولیه ورزی خاک عملیات

 .شد انجام ماه اواسط اسفندماه در ثانویه خاک ورزی

استفاده بالنگو از توده بومی شاهین دژ بود  بذر مورد

 تهیه کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه قاتکه از تحقی

 با کشت از قبلیک ساعت بالنگو  گیاه بذر .بود شده

 با رورو ازتو با 2 -بارور هفسفات زیستی کودهای

 بر اساس و (هکتار در گرم 133) مشخص هاینسبت

شرکت زیست فناور )ساخت  شده توصیه العمل دستور

هر گرم  فعال در و زنده باکتری عدد 213، شامل سبز

 محتوی که صورت اینبه شدند. تلقیح کود بیولوژیک(

 یک تا اسپری شدند بذرها روی مخلوط و آب بسته با

 و شود ها تشکیلآن سطح روی یکنواخت کامال پوشش

عملیات کاشت  خشک شدند و سایه در بذرها سپس

 صورت گرفت.

                                                           
4 -Azetobacter 

5- Bacillus lentus 
6- Pseudomonas putida 
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 ورمی کمپوست آزمایشی و کود مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 اسیدیته بافت بستر

(pH) 

 هدایت الکتریکی

(1-dS.m) 

 ماده آلی

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر قابل جذب
)1-(mg.kg   

 پتاسیم قابل جذب
)1-(mg.kg   

 439 5/13 14/3 62/3 20/3 6/9 رس سیلتی خاک

 اسیدیته  

(pH) 

 هدایت الکتریکی

(1-dS.m) 

 ماده آلی

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 جذبفسفر قابل 

)%( 

 پتاسیم قابل جذب

 )%( 

59/1 5 41/9 11/2 - ورمی کمپوست  94/1 4/0 

 

 

 1343-44شهرستان نقده در سال درجه حرارت  و متوسط بارندگی  -2 جدول

 سال هایماه تیر خرداد اردبیهشت فروردین اسفند

9/51  6/29  9/21  4/3  (mm) بارندگیمیزان  - 

 25/9  95/12  5/22  2/20  5/24  (ċ)هوا  حرارتدرجه  

  

 

های کاشت با نسبت از قبل کود ورمی کمپوست

پخش  یکنواخت طور به معین در تیماری مورد نظر

 بر کوددهی. شد مخلوط خاک با بیل سپس توسط

در  اوره کود کیلوگرم 53مقدار  به خاک آزمون اساس

 123رفتن و  ساقه مرحله و کاشت از قبل مرحله دو

 قبل هکتار )تماماً در تریپل تسوپر فسفا کود کیلوگرم

 کودی تلفیقی تیمار شدند. در اضافه خاک به کاشت( از

شد.  به  اعمال مقادیر این نصف زیستی و شیمیایی 53%

در خاک مورد  جذب قابل پتاسیم مقدار بودن باال علت

 نشد. پتاسیم استفاده کود از ،آزمایش

کاشت به صورت جوی و پشته با فواصل ردیفی 

 23متر در تاریخ سانتی 0متر و روی ردیف یسانت 43

هر واحد آزمایشی شامل انجام شد.  1060اسفندماه 

-علف به طول چهار متر بود. وجین هشت ردیف کاشت

که طوری به دستی صورت گرفت، صورت به هرز های

  .بود هرز هایعلف از عاری رشد، دوره طول در مزرعه

 دوره طول رد و بارندگی( دلیل)به کاشت زمان در

 صورت آبیاری دیم( هیچگونه شرایط در رشد )آزمایش

 ،اجزای عملکرد در هنگام برداشت نییبرای تع نگرفت.

 یاز هر کرت انتخاب و صفات یبه طور تصادف بوته 13

ه و تعداد فندق ،های فرعیشاخه ، تعدادارتفاع بوته رینظ

 عملکرد پس نییشد. برای تع رییوزن هزاردانه اندازه گ

 متر از ابتدای کرت و میکناری و ن فیحذف دو رد زا

 هایهبوت ،ایهیمتر از انتهای کرت به عنوان اثر حاشمین

برداشت شده و  ماندهدر واحد سطح باقی موجود

 .دیگرد نییعملکرد دانه تع

 و آب با تقطیر روش به بالنگواسانس  استخراج 

 گرم 53منظور، بدین شد. انجام کلونجر توسط دستگاه

 از پس و گردید وزن کرت هر از های گلدارسرشاخه

 داخل در آب لیتر میلی 033 در مختصر آسیاب شدن

 تا شد جوشانده ساعت 0 مدت به دستگاه کلونجر

درصد اسانس به  سپس .شود استخراج آن اسانس

ضرب حاصلبراساس  اسانس روش وزنی و عملکرد

درصد اسانس محاسبه  و های گلدارسرشاخهعملکرد 

بذرهای  کیفی هایشاخص ارزیابی منظور به .گردید

)شارما و کوئل  محاسبه شد  موسیالژ بالنگو، درصد

 میزان روی از بالنگو دانه پروتئین میزان .(1629

 لدالجک روشه از استفاد با و محاسبه نمونه نیتروژن
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 گیری اندازه با (.1622نر و مولوانی )برم شد تعیین

 درصد ضرب حاصل از روتئینپ میزان نیتروژن، میزان

 د.آم دست به 25/9 عدد در نیتروژن

 نرم از آمده دستبه هایداده تحلیل و تجزیه جهت 

 آمده دستبه هایمیانگین مقایسه و SAS 9.4افزار 

درصد  5در سطح احتمال  LSDآزمون  آماری توسط

 .گرفت صورت

 

 و بحث نتایج

 یمارت یرها، تاثداده یانسوار یهتجز یجاساس نتا بر

ارتفاع شامل مورد مطالعه صفات  یتمام یکود بر رو

 دانه وشاخه فرعی، تعداد فندقه، وزن هزارتعداد بوته، 

درصد ، عملکرد اسانس، درصد اسانس، عملکرد دانه

در  دانه ینو درصد پروتئ یالژد موسیالژ، عملکرموس

 داری وجود داشتت معنیودرصد تفا یکسطح احتمال 

 .(5و  0ل)جدو

 

 نوع کود ریتحت تأث صفات مورد بررسی بالنگومربعات(  نیانگی)م انسیوار هیتجز جینتا -3جدول 

 درجه منابع تغییر

 آزادی

 ارتفاع

 بوته

تعداد 

شاخه 

 فرعی

وزن هزار  تعداد فندقه

 دانه

 عملکرد دانه

 19/16953 ** 312/3 ** 54/162 ** 16/3* 01/02** 2 بلوک

 12/16554 ** 92/6 ** 53/101** 16/1 ** 20/22** 9 تیمار

 19/1564 329/3 32/2 30/3 95/2 14 خطا

 90/9 46/0 35/9 93/0 32/5  )%(  تغییرات یبضر

 .باشدیدرصد مو پنج  کیدار در سطح احتمال  یمعن بیبه ترت *و  **

 

 ارتفاع بوته

 ( نشان داد که4)جدول ها نتایج مقایسه میانگین

و تیمار شاهد  از متر(سانتی 99/29بوته )کمترین ارتفاع 

 تیمار تلفیقی از متر(سانتی 99/09) بیشترین ارتفاع بوته

 25کمپوست+ کود زیستی+ ورمیدرصد  95 سه گانه

 %09به دست آمد که در حدود  کود شیمیاییدرصد 

 95افزایش نشان داد، اما این تیمار با تیمارهای دو گانه 

یورمصد در 95، کمپوست+ کود زیستیورمیدرصد 

 53کود زیستی +و یمیایی کود شدرصد  25کمپوست+ 

داری نداشت و در یک اختالف معنی کود شیمایی درصد

نسبت  یگروه آماری قرار گرفتند. تیمارهای دوگانه و تک

 افزایش نشان دادند. %2و  %03به تیمار شاهد به ترتیب

کاربرد حققین افزایش ارتفاع گیاه در نتیجه م

 ریشه توسعه افزایش از آلی را ناشی کودهای زیستی و

 کننده تنظیم مواد وتولید غذایی و مواد آب بهتر جذب و

با تحریک دانند که می هااکسین و جمله جیبرلین از رشد

اعث ب در نهایت هاهرشد گیاه و افزایش طول میانگر

 .(2334ند )تیالک و همکاران شوافزایش ارتفاع گیاه می
 کودهای تلفیقی ه کاربردمحققین گزارش کردند ک

 و خاک خصوصیات باعث بهبود شیمائی، و ارگانیک

 ارتفاع و افزایش آن غذایی عناصر شدن دسترس قابل

-و زاده 2313گیاهان گردید )پوریوسف و همکاران بوته

 .(2319دباغ و همکاران 

 

 

 

 

 



 Lallemantia iberica                                ….97) ( ی شهریبالنگوعملکرد و برخی خصوصیات کیفی اثر کود آلی و زیستی بر 

 نوع کود ریتحت تأث بالنگودانه اجزای عملکرد  د وعملکرصفات مورفولوژیکی،  نیانگیم سهیمقا -4جدول 

 هاتیمار
 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

  تعداد 

 شاخه فرعی
 تعداد فندقه

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عملکرد دانه

در   )کیلوگرم

 (هکتار

 d99/29  d02/4  d99/05 c13/4  d00/029  شاهد

 bc02  c5  e00/45  b52/4  bc00/402  کمپوستورمی

 c51/03  d94/4  c99/41  bc05/4  c452 کود زیستی

 bc 00/02  c69/4  bcd99/40  b92/4  bc00/535 کود شیمایی

 bc99/00  b91/5  ab99/53  b92/4  bc99/526  کمپوست+ کود زیستیورمی

 ab 05  b99/5  abc99/46  ab92/4  b99/599  کود شیماییدرصد  25کمپوست+ ورمیدرصد  95

 bc19/04 b 40/5  a00/52  ab94/4  bc99/549   کود زیستی  +کود شیمایی درصد 53

 درصد 25 کمپوست+ کود زیستی+ورمیدرصد  95

 کود شیمایی

 a99/09  a20/9  a00/59  a32/5  a99/959 

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ،و برای هر جزء ستون هر در مشترک حروف دارای هاییانگینم

 

 تعداد شاخه فرعی

( نشان داد که 4ول)جدمقایسه میانگین صفات 

قرار  یتیمار کودتاثیر تحت  فرعیصفت تعداد شاخه 

 20/9) بیشترین تعداد شاخه فرعی ، به طوری کهگرفت

های بود و در رتبه سه گانهمربوط به تیمار تلفیقی  (عدد

کمترین  ند.قرار داشت گانهتیمارهای تلفیقی دو ،بعدی

 عدد( 02/4) شاهد تیماراز  فرعییزان تعداد شاخه م

تیمار تلفیقی سه گانه نسبت به تیمارهای  .حاصل شد

درصد  44و  22، 13شاهد به ترتیب و تیمار یدوگانه، تک

نشان دادند ( 2319) و همکاران محمدپورافزایش داشت. 

کود پایه  که در تیمار کود زیستی ازتوبارور+ نصف

 دهما دعملکر با مثبتی بطهرا ه فرعینیتروژن، تعداد شاخ

 بر فرعی شاخه ادتعد یشافزا ابو  شتدا کل خشک

ست. ا هشد ودهفزا کل خشک دهما دعملکر انمیز

کودهای زیستی  در بررسی( 2319) پرچیانلو و همکاران

و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیائی 

بیشترین تعداد گزارش کردند که  1عروسک پشت پرده

شاخه فرعی از تیمار تلفیقی چهار لیتر نیتروکسین و به 

 تمطالعا بیوسولفور بدست آمد.  همراه چهار کیلوگرم

ه داروئی گیا که داد ننشا( 2310) رانهمکاو  جهان

                                                           
1- Physalis alkekengi 

 تیمار تلفیقی و کسینونیتر رتیما تحت ریحان

)مجموعه ای از باکتریهای حل  بیوفسفر با کسینونیتر

 به نسبت یبیشتر فرعی هشاخ ادتعد کننده فسفر(،

توحیدی  شتند.دا هادکو ینا فمصر معد اـب یهارتیما

 تصفا یشافزا لیلد (2339) رانهمکاو مقدم 

 توباکتراز یستیز دکواز  دهستفاا نتیجهدر  یکژرفولووم

 شتنددا نبیاو  انعنو هگیادر شدر یهانمورهو تولید ،را

 دکو فمصر انمیز هایباکتر ینا رحضودر  که

 یمبنا رـب هشد توصیه انمیز نصفاز  بیش به شیمیایی

 و (2310) جهان و همکاران .یافت کاهش کخا نموآز

بیان داشتند که در تیمار   (2319) محمدپور و همکاران

 یشافزا لیلبه د تلفیقی کود زیستی و کود شیمیائی،

، تعداد شاخه فرعی انهگیا در شدر یهانمورهو تولید

 د.ونشمیبیشتری ایجاد 

 

 اد فندقهتعد

عدد( و  9/05از تیمار شاهد )تعداد فندقه  کمترین 

 95تیمار کودی  عدد( از 20/59) بیشترین تعداد فندقه

کود  درصد 25کمپوست+ کود زیستی+ ورمیدرصد 

 53کود زیستی+  به دست آمد، اما با تیمار شیمیایی

 25کمپوست+ ورمی درصد 95 ،کود شیمیاییدرصد 

در  ی کمپوست+ کود زیستیورمو  کود شیمایی درصد
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یک گروه آماری قرار داشتند، ولی نسبت به تیمارهای 

(. در تحقیق 4داد )جدول نشان داریتکی اختالف معنی

 یکدیگر روی بر هاباکتری متقابل افزاییهم اثرات حاضر،

 گیاه در فندقه تولید میزان افزایش دیگری برای عامل نیز

 با خاک به کمپوستیورم طرفی، افزودن از .بود بالنگو

 افزایش به خاک حفظ رطوبت و فیزیکی شرایط بهبود

 غذایی عناصر و بیشتر بهتر جذب و هاباکتری فعالیت

 عملکرد و فندقه تولید در توانداین می که کندمی کمک

گزارش  (2314) و همکارانصادقی  .باشد موثر گیاه

ر کردند که تعداد و وزن کپسول در بوته ختمی تحت تاثی

کمپوست و کود شیمیائی سطوح کاربرد ورمی

کمپوست و کود به طوری که کاربرد ورمی ،قرارگرفت

تعداد  درصدی133و  53شیمیائی به ترتیب باعث 

کپسول بوته ختمی نسبت به تیمار شاهد شدند. 

که  نشان دادند( 2319) و همکارانمحمدپوروشوایی 

کود  تحت تاثیر 1کاپیتول ماریتیغال بیشترین تعداد

 تحریک طریقاز بیوزیستی نیتروکسین بدست آمد که 

 نموو  گل نهاجو دیجاا ،گیاهی یهاامندا سلولی تقسیم

شود. ایش ظرفیت مخزن میفزا موجب ،گل تولیدآن و 

 تولیددر  PGPR یسویهها ناییاتو ،تتحقیقا غلبدر ا

 توسعهروی  شدر یشافزو ا گیاهی یهانمورهو

 بجذ سبب که ستا هدش ثابت هگیاای یشهر سیستم

 به کخاو آب از  ییاغذ عناصر ترنساو آ سریعتر

 هگیا ییاهو یهاامنددر ا دشر یشافزا صلیا عامل انعنو

 رضایی (.2319 بخشوفا)آروین و  ستا هیددگر نمیزبا

در گیاه زنیان گزارش کردند  (2315) و همکاران چیانه

که بیشترین تعداد چتر در نتیجه کاربرد تلفیقی 

 حاصل شد.  2ریزا+ ازتو باکتر+ فسفر بارور میکو

 

 دانه وزن هزار

ر روی صفت وزن هزار دانه در بتیمار کودی  

بالنگو تاثیر مثبت داشت و بیشترین تاثیر مثبت تیمار 

کمپوست+ کود ورمیدرصد  95 یکودی در تیمار تلفیق

و نیز تیمارهای تلفیقی  کود شیمیاییدرصد  25زیستی+ 

                                                           
1- Silybum marianum 

به  ؛مشاهده شد قرار داشتند، به بعدیدوگانه که در رت

طوری که تیمارهای ترکیبی سه گانه و دوگانه به ترتیب 

 .درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند 15و  20

درصد، کود شیمیایی با  12کمپوست با تیمار تکی ورمی

داری درصد افزایش، نسبت به شاهد اختالف معنی 11

و تیمار شاهد اختالف  ولی بین کود زیستی ،نشان دادند

 هایاین نتایج با یافته. (4داری مشاهده نشد )جدولمعنی

و  یدمرا و 2در گیاه گلرنگ( 2319) و همکارانشهرکی 

در گیاه ( 2319و زمانی و همکاران ) (2313) همکاران

کاربرد  که سدرمی نظر به مطابقت دارد. 0رازیانه

 یطاشرو  هشد یشهر توسعه باعث باکتری سودوموناس

 که کنندمی همافر گیاهانیی اغذ عناصر بجذ ایبررا 

 تأثیر. ددمیگر فتوسنتز یشافزا باعث د،خو نوبه به ینا

ا آزوسپریلوم بر وزن هزاردانه ب مگند وربذ تلقیح مثبت

(. 2311فرد و سیادت )سلیمانی به اثبات رسیده است

از  ،ددمیگر یکدنز سیدگیدوران ر به هگیا که مانیز

فتوسنتز از  حاصل ادمو انتقال تقویتو  یعتسر طریق

 بهبود سبب ،نهها(دا) یشیزا یهاامندا به قبل از گلدهی

 و 2314)جیریائی و همکاران  گرددمی نهداارهزوزن 

 دهستفاا سدرمی نظر به. (2314سید شریفی و همکاران 

 به مخصوصاً کود زیستی و کمپوست میور یهادکو از

 دنکر طوالنی و شدر یطاشر دبهبو با تلفیقی رتصو

 قابلیت یشافزا و نهدا به یفتوسنتز ادمو لنتقاا دوره

 پر دوره بیشتر اومتد نمکاا ،ییاغذ عناصر سترسید

 نداساخته همافر در شرایط کمبود آب را نهدا نشد

حقیق دیگر در یک ت .(2319نیا و همکاران )جهانگیری

 با کمپوست میاز ور تلفیقی دهستفاامشخص شد که 

 دبررکا معد به نسبت صددر15 انمیز به شیمیایی دکو

را  هنداارهزدار وزن معنی یشافزا ،)شاهد( دکو گونه هر

سلیمانی و   (.2319)سلیمانی و همکاران  داشت هاهمر به

 ،وژنهمی نیتراد که فرنادهرکان عنو (2313) اصغرزاده

در ند امیتو بلکه، میکند کمک هاگبر به توسعه نه تنها

ی در فتوسنتز یفعالیتهام نجااها جهت گبرم دواحفظ 

                                                           
2- Carthamus tinctorius L 

3- Foeniculum vulgare Mill 



 Lallemantia iberica                                ….99) ( ی شهریبالنگوعملکرد و برخی خصوصیات کیفی اثر کود آلی و زیستی بر 

، گلهااد یش تعدافزاباعث ده و شد کمک کرل دوره، رطو

و وزن نه اد دایش تعدافزانهایت باعث و در تلقیح بهتر 

 د.حد سطح شودر وانه د داعملکرو نه ارداهز
 

 عملکرد دانه

 شودمی مشاهدهمقایسه میانگین  در که همانگونه

گانه با تیمار ود داگانه و ترکیبیبین تیمارهای مصرف ج

-معنی تفاوت دانه عملکرد نظر کودی از گانهسه ترکیبی

 95 گانهسه که تیمار ترکیبیطوریبه ؛داری وجود داشت

کود  درصد 25کمپوست+ کودزیستی+ ورمی درصد

درصد  93نسبت به تیمار شاهد عملکرد دانه را  شیمیایی

نسبت به تیمار  یکافزایش داد. تیمارهای دوگانه و ت

 .درصد افزایش نشان دادند 23و  41شاهد به ترتیب 

افزایش نسبت به  %43همچنین تیمار سه گانه با 

(. 4)جدول داری نشان داد، اختالف معنییتیمارهای تک

 زیستیو  افزایش عملکرد در اثر استفاده از کودهای آلی

)رضوانی  شده است ن مختلف گزارشاتوسط محقق

، 2314رضائی چیانه و همکاران  ،2310اران مقدم و همک

محققین نشان دادند که  (.2319محمدپور و همکارن 

ی سودوموناس عملکرد دانه را نسبت به باکتر دبررکا

 نسبت تنش یطاشردر  آن شاهد افزایش داده است. کاربرد

 افطردر ا کلونی دیجاا طریقد آن از بررکا معد به

 یطاشر تخفیفو  طوبتر بجذو  ارینگهدو  یشهر

 ینا کهه شد آب فمصر ییراکا فتنر باال باعث ،تنش

 نگیر پر نقش نهایی دعملکر ساختدر  نداتومی مهم

و  2314نصرآبادی و همکاران )اسکندری باشد شتهدا

 (2319ران )اـهمکو رضوانی  .(2319آروین و وفابخش 

  2سویا (2319، جهانگیری نیا و همکاران )1کنجددر 

و در  ایزرمیکو اـب گانهاجد که تلقیح نددنمو گزارش

به علت استقرار  کمپوستمیو ور لیآ یهادکو با ترکیب

 تحریک و همزیستی قـطری از، بهتر این قارچ در ریشه

 یشازـفا نتیجه در و مستقیم تغذیه موجب ،یشهر شدر

 کل دعملکر یشافزا و خشک دهما، فتوسنتز آب، بذـج

                                                           
1- Sesamum indicum L 

2 - Glycine max L 

 

 انعنو (2313) سلیمانی و اصغرزاده .دشومی نهدا

 هاگبر توسعه به تنها نه وژننیتر همیافر که ندادهکر

 جهت هاگبردوام  حفظدر  ندامیتو بلکه ،میکند کمک

 کمک شددوره ر لطودر  یفتوسنتز یفعالیتها منجاا

 نهایت رو د بهتر تلقیح ،گلها ادتعد یشافزا باعثو  دهکر

 نهاد دعملکرو  نهداارهزوزن  ،نهدا ادتعد یشافزا باعث

 انتو با توباکترو از مسپریلیوآزو. دشو سطح حددر وا

 به کمک ،یشهر سطح شگستر وژن،نیتر یستیز تثبیت

و  هانمورلید هوتو ،ییاغذ عناصرآب و  بهینه بجذ

را  هگیا کیفیو  کمی عملکرد ،شدر یهایتامینو برخی

 دعملکر یشافزا رتصو بهآن  نتیجه که میکند تقویت

 .(2313)سلیمانی و اصغرزاده  ددگرمی ننمایا دیقتصاا
 

 لنگواصفات کیفی ب

اثر نوع کود بر درصد اسانس، عملکرد اسانس، 

پروتئین دانه بالنگو در و عملکرد موسیالژ و  درصد

 (.5دارد بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

 

 اسانس درصد

درصد  نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین

 کیلوگرم( 04/1) ملکرد اسانسع درصد( و2/3) اسانس

کمپوست+ یورمدرصد  95کود  یقیتلف یمارمربوط به ت

 ینبود و کمتر یمیاییکود شدرصد  25+ یستیکود ز

درصد و  119/3 با ه ترتیبباسانس  و عملکرد یزان م

و تعلق داشت  شاهد یماربه تکیلوگرم در هکتار 425/3

 95 یزو ن یستیکمپوست با کود زیورم یقتلفتیمار 

 یزو ن یمیاییکود ش درصد 25کمپوست با یورمدرصد 

 یدر رتبه بعد یمیاییکود ش درصد 53با  یستیکود ز

. اثر افزایشی تیمار تلفیقی سه گانه در قرار داشتند

عملکرد در  یمقایسه با تیمارهای ترکیبی دوگانه و تک

درصد اسانس  دردرصد و 133و 52به ترتیب  ،اسانس

از بابت  ی،گانه و تکیمارهای دودرصد بود. ت 59و  25

، ولی در داری نداشتدرصد اسانس اختالف معنی

داری مشاهده شد عملکرد اسانس اختالف معنی

 .(9)جدول



 7931زمستان / 4شماره 82 شریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلدن                                              .و..رضائی، فریدوند                      94

 

 نوع کود ریتحت تأث صفات کیفی بالنگومربعات(  نیانگی)م انسیوار هیتجز جینتا -5جدول 

 درجه منابع تغییر

 آزادی

عملکرد  اسانس

 اسانس

درصد 

 ژموسیال

عملکرد 

 موسیالژ

 پروتئین دانه

 ns  331/3  **  15/3 ** 22/2 ** 21/433 ** 09/9 2 بلوک

 20/0  ** 94/1195  **  22/13  ** 205/3  **  330/3  **  9 تیمار

 10/3 60/03 23/3 339/3 3332/3 14 خطا

 91/2 02/2 9 99/13 13/13  )%( تغییرات ضریب

             ns باشدیمدرصد  کیدار در سطح احتمال  یمعنو  دار یمعنب غیر به ترتی ** و. 

 

 

 نوع کود ریتحت تأث صفات کیفی بالنگو نیانگیم سهیمقا -6جدول 

 هاتیمار

درصد 
 اسانس

 

 عملکرد اسانس
)کیلوگرم در 

 هکتار(

 موسیالژ
 )درصد(

 عملکرد موسیالژ
 )کیلوگرم در هکتار(

 پروتئین دانه
 )درصد(

 d119/3  d425/3  d20/6  e40/09 d 39/12 شاهد

 bc129/3  cd930/3  00/11  d00/55  c41/10 کمپوستورمی

 bc124/3  cd599/3  90/13  d29/42  c20/12 کود زیستی

 bc101/3  c996/3  c69/12 c43/95  b92/10 کود شیمایی

 b159/3  b204/3  c11/10  bc12/96  b95/10 کمپوست+ کود زیستیورمیدرصد  95

کود درصد  25کمپوست+ ورمیدرصد  95
 b191/3 شیمایی

 b610/3 b66/10  b22/96  a46/14 

 b190/3  b269/3 b09/14  b01/92  a24/14 کود زیستی   کود شیمایی+ درصد 53

 25کمپوست+ کود زیستی+ورمیدرصد  95
 a23/3 کود شیمایی درصد

 a04/1 a03/15  a49/133  a19/15 

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ،و برای هر جزء ستون هر در مشترک وفحر دارای هاییانگینم

 

   

های زیستی به همراه رسد که کاربرد کودنظر میبه

فراهم  و خاک تهیدیکاهش اس قیاز طرکودهای آلی 

 به خصوص یجذب عناصر غذائ مناسب طینمودن شرا

مصرف )آهن، روی و ناصر کمع و فسفر تروژن،ین

 شدند ییدارو اهیگ نیاسانس ا شیافزا موجب ،مس(

مرادی و همکاران  .(2339الدین )محفوظ و شریف

به ترتیب در  (2319و رحمانیان و همکاران ) (2313)

عملکرد  یشترینکردند که ب هدهمشا 1رازیانه و ریحان

-یکمپوست و ورم یکودها یقیاز کاربرد تلف اسانس

در تحقیق حاضر به نظر می رسد  ت حاصل شد.کمپوس

که کودهای زیستی وآلی شرایط را برای جذب عناصر 

ن و فسفر مهیا کرده و باعث ژغذایی به خصوص نیترو

و رضایی چیانه افزایش درصد اسانس شده است. 

( نیز در گیاه زیره سبز، گزارش کردند 2314همکاران )

                                                           
1- Ocimum basilicum L 



 Lallemantia iberica                                ….93) ( ی شهریبالنگوعملکرد و برخی خصوصیات کیفی اثر کود آلی و زیستی بر 

ترکیبی  تیمار که بیشترین عملکرد اسانس این گیاه از

+ بیوسولفور به  2-بارور هفسفاتسه گانه ازتو بارور+ 

دست آمد که علت آن عملکرد باالی دانه و درصد 

 اسانس در تیمار ترکیبی سه گانه بود.

 یزانم یشاز افزا یحاک یزن یگرد یقاتتحق یجنتا

در اثر  یاسانس بابونه روم یفیتاسانس و بهبود ک

 .(2335)لیوک و پانک  باشدیم پوستمکیکاربرد ورم

 ،تحقیق حاضردر  تیمارهای تلفیقی که سدرمی نظر به

 سانسا ضعیتو دبهبو نظررا از  هگیا عناصر غذایی زنیا

 ارشگز قان دیگری هممحق همچنین. است دهکر فبرطر

 هگیادر  یتولید سانسا انمیز بیشترین که نددنمو

 به لیآکود زیستی و  تحت تاثیر 1نجبویهدربا ییدارو

 به نسبترا  سانسا انمیز هـک؛ به طوری مدآ ستد

(. 2313)یادگاری و برزگر  داد یشافزا برابردو  شاهد

باکتر و آزوسپریلوم را در دار ازتوتاثیر معنی محققان

 عملکرد اسانس رازیانه را نسبت به شاهد گزارش کردند

و حجازی راد و همکاران  2310)قربانی و همکاران 

، 2ریمارز در (2339) رانهمکاو  عبدالعزیز (.2319

 و سجادی نیاکی و همکاران( 2332) رانهمکاو قریب 

 ثردر ا سانسا ارمقد یشافزا0شنجوزمردر  (2319)

 ادتعد یشافزاز ا ناشیرا  سباسیلوو  توباکتراز با تلقیح

 باند. دکر نبیا مونوترپنها بیوسنتزو  ترشحی یهاهغد

 نظیر یعناصر رحضو که به این موضوعتوجه 

 قفو یتشکیل ترکیبها ایرـب فسفرو  وژننیتر

 تفسفا هکنندحل یهایباکتر ینابنابر ،میباشد وریضر

و  فسفر مدرآکا بجذ طریقاز  وژننیتر هتثبیتکنندو 

در  سانسا صددر یشافزا موجب ،یشهر توسط وژننیتر

  (.2319)محمدپور و همکاران  شوندمییی دارو هانگیا

 موسیالژ

 ین( ب5جدول)ها داده یانسوار یهتجز یجنتا طبق 

 یالژصفت موس یبر رو یمد یطدر شرا یکود یمارهایت

 یشترینب وجود داشت.دار یبالنگو اختالف معن یاهگ

                                                           
1- Melissa officinalis L.  

2 - Rosmarinus officinalis L 

3 - Origanum majorana L 

 یالژموس( و عملکرد درصد 0/15یالژ )موسدرصد 

کود یمار تلفیقی در ت کیلوگرم در هکتار( 49/133) بالنگو

درصد  25+ یستیکمپوست+ کود زیورمدرصد  95

 6/20ین درصد )و کمترید حاصل گرد یمیاییکودش

 کیلوگرم در هکتار( 40/ 09) الژیموس( و عملکرد درصد

تاثیر افزایشی . (9)جدول شاهد بود یمارمربوط به ت

گانه نسبت به تیمارهای دوگانه، تکی و شاهد، تیمار سه

درصد و  193و  99، 00یالژ به ترتیب موسدر عملکرد 

پور  باشد.درصد می 55و  13،29ژ یالموسدر درصد 

 یمارهایتکه گزارش کردند ( 2313) نو همکارا یوسف

 یسهدر مقا یمیاییو ش یدام یکودها یقو تلف یکود دام

برخوردار بوده و  یشترب یراز تاث یمیاییکود ش یماربا ت

 داریطور معنبه 4اسفرزه یاهگ در یالژ رادرصد موس

نشان دادند که ( 2314) و همکارانصادقی دادند.  یشافزا

-درصد و عملکرد موسیالژ در گیاه ختمی بطور معنی

کمپوست و کود داری تحت تاثیر کاربرد سطوح ورمی

 آلی و زیستی کود یدمف راتاثشیمیائی قرار گرفت که 

بهبود  یجهنت و در ییعرضه عناصر غذا یشدر افزا

سبب  ،مخازن به فتوسنتزی بهتر مواد یمفتوسنتز و تسه

-یم یالژعملکرد موس یتنها و در یاهعملکرد گ یشاافز

 گردد.

 

 دانه پروتئین

در  درصد(19/15) دانه ینپروتئ یزانم یشترینب 

کمپوست+ کود یکود ورمدرصد  95 یمارت یقتلف

ید، اما حاصل گرد یمیاییکود ش درصد 25+یستیز

-ورمیدرصد  95داری با تیمارهای اختالف معنی

 53کود زیستی + و  اییکود شیمدرصد  25کمپوست+ 

 ینپروتئ یزانمنشان نداد. کمترین  کود شیماییدرصد 

درصد( نیز در شرایط عدم مصرف  39/12بالنگو ) دانه

دست آمد. تاثیر افزایشی تیمار ترکیبی سه گانه کود به

و  14، 5و شاهد به ترتیب  ینسبت به تیمار دوگانه، تک

 مصرف اب که رسدمی . به نظر(9)جدول درصد بود 25

                                                           
4 - Plantago ovata forsk 
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تاثیر باکتری تثبیت  کودهای شیمیایی و به علت تلفیقی

 بیشتری کمپوست، نیتروژنورمی کود کننده نیتروژن و

دانه به میزان پروتئین  لذا و گرفته قرار گیاه در اختیار

)رام رائو و همکاران  داری افزایش یافتطور معنی

 یستیکاربرد کود زکه  دنداعالم کر محققان( 2339

و  یندرصد عملکرد پروتئ 9/1 یشافزا ،2بارورفسفات 

بوجود  ین دانهپروتئمیزان در  یدرصد 0/49 یشافزا

بهزاد امیری و  (.2314)یوسف پور و یدوی  آورد

( در تاثیر اسیدهای آلی و میکوریزا و 2319همکاران )

ها بر عملکرد و برخی خصوصیات ریزوباکتری

 ،میکورزیا تیمارنشان دادند که  1فیتوشیمائی گاوزبان

 را نسبت به تیمارشاهد افزایش داد.درصد پروتئین دانه 

 نساختمادر لی )آ تترکیبا به متصل وژننیتر

و  مینهآ یسیدهاا ساختن ایبر گلوتامین(و  تگلوتاما

 ردمو تئینهاوپر مانند دیاز مولکولیوزن  با تترکیبا

 طی .(2319)محمدپور و همکاران  دمیگیر ارقر دهستفاا

 ندداد منجاا (2313) سلیمانی و اصغرزاده هک تحقیقی

 یهارتیما رد دنخو نهدا تئینوپر صددر که شد مشخص

 فمصر با یهارتیماو  مبیوویزورمز با هشد تلقیح

 تحقیق نتایج. دبو بیشتر شاهد به نسبت وژننیتر

در  که ستا از آن حاکی نیز( 2313) رانهمکاو یادگاری 

و  توباکتراز ویاح زیستی یهادکواز  دهستفاا 2لوبیا

 تئینوپر و وژننیتر انمیز یشافزا باعث مسپیریلیوآزو

 دارد. مطابقت مایشآز ینا نتایج با که ستا هشد نهدا

 

 یکل یریگ نتیجه

شود که با چنین استنباط می، از نتایج تحقیق حاضر

 مناطق زارهایدیم بارندگی در اغلب کمبود توجه به

 حفظ در زیستی و کود آلی کاربرد مثبت نقش و ایران

 فعالیت خاک، کیفیت فیزیکوشیمیایی بهبود خاک، رطوبت

 دسترسی قابلیت و افزایش خاکزی هایمیکروارگانیزم

 مناسب به عملکرد برای دستیابی توانمی غذایی عناصر

                                                           
1- Echium amoenu 
2 - Phaseolus vulgaris L 

نمود. چرا  استفاده تغذیه تلفیقی روش از دیم شرایط در

 تی،یسز یاز کودها یقیحاضر استفاده تلف یقتحق که در

مورد مطالعه )ارتفاع صفات  بهبودباعث  یمیاییش ی وآل

بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد فندقه، وزن هزار دانه، 

درصد ، عملکرد اسانس، درصد اسانس عملکرد دانه،

 در( دانه ینو درصد پروتئ یالژد موسیالژ، عملکرموس

 های کودی، بیشتریندر بین تیمار شد. بالنگو یاهگ

 95گانه  سه ترکیبی تیمار کیفی بالنگو از عملکرد کمی و

کود  درصد 25 کمپوست+ کود زیستی+ورمیدرصد 

های این تحقیق نشان داد که یافته دست آمد.به شیمایی

جهت دستیابی به  تن ورمی کمپوست 5/9مصرف 

به دلیل فقر ماده حداکثری صفات مورد بررسی مقادیر 

ق مورد های مناطخاک دیمزار و کیفیت پایین آلی

باال بودن میزان الزم بود، اما با توجه به آزمایش 

های نسبت به سایر کودعناصر غذایی ورمی کمپوست 

از  کند.را توجیه می نصرفه اقتصادی کاربرد آآلی 

 هایبه همراه کودی آل یاستفاده از کودها یگرطرف د

 یلرا تقل یمیاییش یاثرات سوء کودها تواندیمزیستی 

 یاجتماع ی،اقتصاد هایاز جنبه یسودمند داده و اثرات

و به عنوان راهکار باشد  را داشته  یطیمح یستو ز

 یددر تول یدارپا یبه اهداف کشاورز یلهت نج یمناسب

 یمناسب یگزینو جا یردمد نظر قرار گ ییدارو یاهانگ

 .باشد یمیاییش یهانهاده یبرا
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 مورد استفاده منابع

 Abdelaziz ME, Pokluda R and Abdelwahab MM, 2007. Influence of compost, microorganisms and NPK 

fertilizer upon growth, chemical composition and essential oil production of Rosmarinus officinalis L. 

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 35: 86-90.   

 Amirabadi M, Ardekani M, Rejali F, Bourji M and Khaghani S, 2009. Efficiency of mycorrhiza and 

Azotobacter under different levels of phosphorus on yield and yield components of maize SC704 in 

Arak. Journal of Crop Science, 2: 45-51. (In Persian). 

 Arancon N, Edwards CA, Bierman P, Welch C and Metzger JD, 2004. Influences of vermicomposts on field 

strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology, 93: 145-153. 

 Arvin P and Vafa Bakhsh J, 2016. Study of drought and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on 

radiation use efficiency and dry matter partitioning into pod in different cultivars of oilseed rape 

(Brassica napus L.). Journal of Agroecology, 8(1):134-152. (In Persian). 

Behzad Amiri M, Rezvani Moghaddam P and Jahan M, 2017. Effects of organic acids, mycorrhiza and 

rhizobacteria on yield and some phytochemical characteristics in low-input cropping system. Journal of 

Agricultural Science and Sustainable Production, 27(1):45-61. (In Persian). 

 Bremner JM and Mulvaney CS, 1982. Nitrogen-Total. In: Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and 

microbiological properties, Page, AL Miller, RH and Keeney DR (Eds). American Society of 

Agronomy, Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, 595-624. 

 Chand S, Pande P, Prasad A, Anwar M and Patra DD, 2007. Influence of integrated supply of vermicompost 

and zinc-enriched compost with two grade levels of iron and zinc on the productivity of geranium. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38: 2581-2599. 

 Darzi MT, Ghalavand A, Sephidkon F and Rejali F, 2009. Effects of mycorrhiza, vermicompost and 

phosphatic biofertilizer application on quantity and quality of essential oil in fennel (Foeniculum 

vulgare Mill). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 24(4): 396-413. (In Persian). 

 Eskandari Nasrabadi S, Ghorbani R, Rezvani Moghaddam P and Nassiri Mahallati M, 2014. Single and 

integrated effects of biological, organic and chemical fertilizers on quantitative and qualitative traits of 

milk thistle (Silybum marianum L.). Journal of Agroecology, 6(3): 467-476. (In Persian). 

 Fanaei HR and Narouirad MR, 2014. Study of yield, yield components and tolerance to drought stress in 

safflower genotypes. International Journal of Crop Production, 7(3): 33 -51. 

Gharib F, moussa LA and Massond ON, 2008. Effect of compost and biofertilizer on growth, yield and 

essential oil of sweet marjoram (Marjorana hortensis) plant. International Journal of Agriculture and 

Biology, 10(4): 381-387. 

Ghasemian V, Shafagh Kalvanagh J and Pirzad A, 2017. Effect of fertilizer treatments and irrigation regimes 

on Lallemantia iberica seed mucilage yield and compounds. Journal of Agricultural Science and 

Sustainable Production, 27 (4): 217-231.  

Ghorbani S, Paknejad F, Oroojnia S, Mirzaee TM and Babaei B, 2013. Effect of biofertilizers on seed yield, 

biological yield and essential oil of fennel plants with emphasis on minimum tillage in ecological 

systems. Journal of Agroecology, 9(1):63-73. (In Persian).      

Giamati G, Astarraie AR and Zamani GR, 2009. Effects of municipal compost and sulfur on sugar beet yield 

and soil chemical properties. Iranian Journal of Field Crops Research, 7(1): 153-160. (In Persian). 

HaghighatNia S, 2011. Evaluation some of agronomic traits and yield of sunflower under different irrigation 

regimes in Urmia. MSc thesis, Agricultural University of Urmia, Iran. (In Persian). 



 7931زمستان / 4شماره 82 شریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلدن                                              .و..رضائی، فریدوند                      92

 

Hejazi Rad P, Gholami A, Pirdashty HA and Abasiyan A, 2017. Evaluation of thiobacillus bacteria and 

mycorrhizal symbiosis on yield and yield components of garlic (Allium sativum) at different levels of 

sulfur. Journal of Agroecology, 9(1): 76-87. (In Persian) 

 Jahan M, Amiri MB, Dehghanipoor F and Tahami MK, 2013. Effect of biologic fertilizers and winter cover 

crops on essential and some agro-ecologic of basil medicinal plant under organic agronomy system. 

Iranian Journal of Field Crops Research, 10(4): 751-763. (In Persian). 

Jahan M, Nassiri Mahallati M, Salari MD and Ghorbani R, 2010. The effects of time used manures and 

species application biofertilizer on qualitative and quantitative traits of Cucurbita pepo L. Iranian 

Journal of Field Crops Research, 4: 726-737. (In Persian) 

Jahangiri Nia E, Syyadat SA, Koochakzadeh A, Sayyahfar M and Moradi Telavat MR, 2017. The Effect of 

vermicompost and Mycorrhizal inoculation on grain yield and some physiological characteristics of 

Soybean (Glycine max L.) under water stress condition. Journal of Agroecology, 8(4): 583-597. (In 

Persian). 

Jiriaie M, Fateh E and Aynehband A, 2014. The consequences of the application of mycorrhiza and 

Azospirillum inoculants on yield and yield components of wheat cultivars (Triticum spp). Journal of 

Agroecology, 6(3): 520-528. 

Liuc J and Pank B, 2005. Effect of vermicompost and fertility levels on growth and oil yield of Roman 

chamomile. Scientia Pharmaceutica, 46: 63-69.  

Mafakheri S, Asghari B and Shaltooki M, 2016. Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on 

quantitative and qualitative characteristics of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer. Iranian 

Journal of Medicinal Plants and Herbs Research, 2(32): 667-677. (In Persian). 

Mahfouz SA and Sharaf-Eldin MA, 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential 

oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). International Agrophisics, 21(4): 361-366. 

Mamta G, Rahi PV, Pathania V, Gulati A, Singh B, Bhanwra RK and Tewaria R, 2010. Stimulatory effect of 

phosphate-solubilizing bacteria on plant growth, sativoside and rebaudioside-A contents of Stevia 

rebaudiana bertoni. Applied Soil Ecology, 46(2): 222-229. 

Mohammadpoor G, Ghobadi M, Mohammadi GR and Ghobadi M, 2017. Effects of different amounts of 

nitrogen and azotobarvar on growth and function (Cicer arietinum L.). Journal of Agricultural Ecology, 

9(1): 129-141. 

Mohammadpour Vashvaei R, Ramroudi M and Fakheri BA, 2017. Effects of drought stress and bio-fertilizer 

inoculation on quantitative and qualitative characteristics of Marian thistle (Silybum marianum L.).  

Journal of Agroecology, 9(1): 31-49. 

Moradi R, Rezvani moghadam P, Nassiri Mahallati M and Lakzian A, 2010. The effect of application of 

organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of Foeniculum vulgare 

(Fennel). Iranian Journal of Field Crops Research, 7: 625-637. (In Persian).   

Naseri R, Mirzaei A and Vazan S, 2010. Response of yield and yield components of safflower (Carthamun 

tinctorius L.) to seed inoculation with Azotobacter and Azospirillum and different nitrogen levels under 

dry land condition. World Applied Sciences Journal, 11(10): 1287-129. 

Nori Shargh D, Kiaei SM, Deyhimi F, Mozaffarian V and Yahyaei H, 2009. The volatile constituent’s 

analysis of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer from Iran. Natural Product Research: Formerly 

Natural Product Research, 23(6): 546-54. 

Parchianloo S, kheiri A, Arghavani M and Amiri MS, 2017. The Effects of Nitroxin and Biosoulfur 

Biofetilizers on Morphological and Phytochemical Traits of Winter Cherry (Physalis alkekengi). Journal 

of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(4):39-49. (In Persian). 

Pei F, Li X, Liu X and Lao C, 2013. Assessing the impacts of droughts on net primary productivity in China. 

Journal of Environmental Management, 114: 362–371. 



 Lallemantia iberica                                ….93) ( ی شهریبالنگوعملکرد و برخی خصوصیات کیفی اثر کود آلی و زیستی بر 

 Pouryousef M, mazaheri D, Chaiechi MR, Rahimi A and Tavakoli A, 2010. Effect of different soil 

fertilizing treatments on some of agromorphological traits and mucilage of isabgol (Plantago ovata 

Forsk). Electronic Journal of Crop Production, 3(2):1-21. 

Rahmanian M, Esmaielpour B, Hadian J, Shahriari MH and Fatemi H, 2017.The Effect of organic fertilizers 

on morphological traits, essential oil content and components of basil (Ocimum basilicum L.). Journal of 

Agricultural Science and Sustainable Production, 27(3):103-118. (In Persian). 

Ram Rao DM, Kodandaramaiah J, Reddy MP, Katiyar RS and Rahmathulla VK, 2007. Effect of VAM fungi 

and bacterial biofertilizers on mulberry leaf quality and silk worn cocoon characters under semiarid 

conditions. Caspian Journal of Environmental Sciences, 5: 111-117. 

Rezaei- Chiyaneh E, Jalilian J, Ebrahimian E and Seyyedi S M, 2015. The effect of biological fertilizers on 

quantitative and qualitative yield of ajowan (Carum copticum L.) at different irrigation levels. Journal of 

Agricultural Crops Production, 17: 775-788. (In Persian). 

Rezaei- Chiyaneh E, Pirzad A and Farjami A, 2014. Effect of Nitrogen, Phosphorus and sulfur supplier 

bacteria on seed yield and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.). Journal of Agricultural 

Science and Sustainable Production. 4: 72-83. (In Persian).  

 Rezvani Mghaddam P, Aminghafori A, Bakhshaie S and Jafari L, 2013. The effect of organic and 

biofertilizers on some quantitative characteristics and essential oil content of summer savory (Satureja 

hortensis L.). Journal of Agroecology, 5(2): 105-112. (In Persian). 

Rezvani Moghaddam P, Amiri MB and Ehyaee HR, 2016. Effect of simultaneous application of mycorrhiza 

with compost, vermicompost and sulfural geranole on some qualitative and quantitative characteristics 

of sesame (Sesamum indicum L.) in a low input cropping system. Journal of Agroecology, 7(4): 563-

577. (In Persian). 

Sadeghi AA, Bakhsh Kelarestaghi K and Hajmohammadnia Ghalibaf K, 2014. The effects of vermicompost 

and chemical fertilizers on yield and yield components of marshmallow (Altheae officinalis L.). Journal 

of Agroecology, (1): 42-50. (In Persian). 

Sajjadi Niaki H, Darzi MT and Haj Seyed Hadi MR, 2016. Effects of vermicompost and nitroxin biofertilizer 

on quantity and quality of essential oil of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.). Journal of 

Agroecology, 8(2): 241-250. 

Sanchez GE, Carballo GC and Ramos GSR, 2008. Influence of organic manures and biofertilizers on the 

quality of two Plantaginaceae: Plantago major L. and Plantago lanceolata L. Revista Cubana de Plantas 

Medicinales, 13(1): 121. 

Seyed Sharifi R, Hasani S, Sedghi M and Seyed Sharifi R, 2014. Study of effect of integrated biological and 

chemical fertilizers on fertilizer use efficiency, grain yield and related traits to grain growth of barley 

(Hordeum vulgaris L.). Iranian Agriculture Drought Journal, 2(1): 61-76. (In Persian). 

Shahbazi Dourbash S, Alizadeh Dizaj Kh and Fathirezaie V, 2012 Study on planting possibility of  Dragon's 

head (Lallemantia iberica F. & C. M.) landraces in cold rainfed conditions. Iranian Journal of Dryland 

Agriculture, 1(2): 82-95. (In Persian). 

Shahraki M, Dahmarede M, Khamari E and Asgharzade A, 2016. Effects of Azotobacter and Azospirillum 

and levels of manure on quantitative and qualitative traits of safflower (Carthamus tinctorius L.). 

Journal of Agroecology, 8(1):59-69. (In Persian). 

Sharma P K and Koul A K, 1986. Mucilage in seeds of plantago ovata and its wild allies. Journal of 

Ethnopharmacol, 17: 289-295. (In Persian). 

Sighn and Purhit S, 2008. Biofertilizer technology. Published by AGROBIOS (INDIA).  

Soleimani R and Asgharzadeh A, 2010. Effects of Mesorhizobium inoculation and fertilizer application on 

yield and yield components of rainfed Chickpea. Iranian Journal of Pulses Research, 1(1): 1-8 (In 

Persian). 



 7931زمستان / 4شماره 82 شریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلدن                                              .و..رضائی، فریدوند                      43

 

Soleymani F, Ahmadvand G and Safari Sanjani A A, 2016. The Effect of Chemical, biological and organic 

nutritional treatments on sunflowers yield and yield components under the influence of water deficit 

stress. Journal of Agroecology, 8(1): 107-119. (In Persian). 

Soleymanifard A and Sidat SA, 2011. Effect of inoculation with bio-fertilizer in different nitrogen levels on 

yield and yields components of sanflower under dry land conditions. American-Eurasian Journal of 

Agriculture and Environment Science, 11(4): 473-477. (In Persian). 

Tilak KVBR, Ranganayaki N, Pal KK, Saxena R, Shekhar Nautiyal AK, Shilpi C, Tripathi M, Badran FS 

and Safwat MS, 2004. Response of fennel plants to organic manure and biofertilizers in replacement of 

chemical fertilization. Egyptian Journal of Agricultural Resources, 82: 247-256. 

Toohidi Moghadam H, Ghoshche RF, Hamidie A and Kasraee P, 2007. Effects of biological fertilizers on 

quantitative and qualitative characteristics of varieties of soybean Williams. Iranian Journal of 

Agricultural Knowledge. 4(2): 205-216. (In Persian). 

Yadegari M and Barzegar R. 2010. Impact on the digestibility of sulfur and Thiobacillus nutrients, vegetative 

growth and the production of essential oil of lemon balm. Herbal Medicines, 1: 35-45. (In Persian). 

Yadegari M, Asadirahmani H, Noormohammadi G and Ayneband A, 2010. Plant growth promoting 

rhizobacteria increase growth, yield and nitrogen fixation in Phaseolus vulgaris. Journal of Plant 

Nutrition, 33: 1733-1743.  

Yosefpoor Z and Yadvi A, 2014. Effect of nitrogen and phosphorus biochemical and chemical fertilizers on 

quantitative and qualitative yield of sunflower. Journal of Agricultural Science and Sustainable 

Production, 1: 95-112 (In Persian).  

Zadeh-dabbagh D, Daneshvar MH, Azemi ME and Lotfi Jalal-abadi A, 2017. The effects of phosphate bio-

fertilizer and NPK fertilizer on vegetative growth and the amount of phosphorus in potmarigold 

(Calendula officinalis L.). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(1): 121-131. 

(In Persian). 

Zamani F, Amirnia R, Rezaei-chiyaneh E and Rahimi A, 2017. Evaluation of yield and yield components of 

fennel (Foeniculum vulgare L.) with the combined application of nitrogen, phosphorus and potassium 

supplier bacteria with Mycorrhizal fungi in low-hnput cropping system. Journal of Agricultural Science 

and Sustainable Production, 27(4): 217-231. (In Persian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


