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 چکیده 

 Matricaria) کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه هایویژگیلی و زیستی بر تلفیقی کودهای آ کاربردبررسی اثر  برای        

chamomilla L.)های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در مزرعه شرکت ، آزمایشی به صورت طرح بلوک

 تن 8 ،کمپوستورمیدر هکتار  تن 4شامل  مارهایت. شدانجام  2961کشاورزی و دامپروری ران در فیروزکوه در سال 

 8مصرف تلفیقی  ،کمپوست و نیتروکسینورمی تن 4مصرف تلفیقی  نیتروکسین، زیستیکود  کمپوست،یورمدر هکتار 

بر صفات  دارینتایج نشان داد که تیمارها تأثیر معنی .بودندکمپوست و نیتروکسین و شاهد )عدم مصرف کود( تن ورمی

کیلوگرم در  910گرم بر بوته(، عملکرد خشک گل ) 206ک بوته )طوری که بیشترین وزن خشمورد مطالعه، داشتند به

( درصد 9/14کیلوگرم در هکتار( و درصد کامازولن در اسانس ) 6/1(، عملکرد اسانس )درصد /.4هکتار(، میزان اسانس )

در  Aدست آمد. همچنین بیشترین درصد بیسابولول هکمپوست و نیتروکسین بتن ورمی 8ر تیمار کاربرد تلفیقی د

( درصد 4/21در اسانس ) Bکمپوست و بیشترین درصد بیسابولول تن ورمی 4( در تیمار مصرف درصد 4/44) اسانس

تن  8عملکرد و کمیت و کیفیت اسانس در تیمار تلفیقی  نیشتریبدر تیمار مصرف نیتروکسین حاصل گردید. در مجموع، 

  .حاصل شد کمپوست و نیتروکسینورمی
  

 کود زیستی، کود آلیکامازولن، بابونه، اسانس،  های کلیدی:واژه 
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Abstract 

        In order to study the effects of integrated application of organic and bio-fertilizers on quantitative and 

qualitative characteristics of chamomile (Matricaria chamomilla L.), an experiment was conducted as 

randomized complete blocks design with six treatments and three replications at research field of Agriculture 

Company of Ran in Firouzkuh of Iran in 2013. The treatments were 4 t/ha vermicompost, 8 t/ha 

vermicompost, nitroxin biofertilizer, integrated application of 4 t/ha vermicompost and nitroxin, integrated 

application of 8 t/ha vermicompost and nitroxin and control (without fertilizer). The results showed that 

treatments had significant effects on studied traits, as the highest dry weight of plant (109 g/p), dried yield of 

flower (720 kg/ha), essential oil content (0.4%), essential oil yield (2.9 kg/ha) and chamazulene percent in 

essential oil (24.7%) in treatment of integrated application of 8 t/ha vermicompost and nitroxin were 

obtained. Also, the highest bisabolol A percent in essential oil (44.4%) in treatment of application of 4 t/ha 

vermicompost and the highest bisabolol B percent in essential oil (12.4%) in treatment of application of 

nitroxin were obtained. Generally, the highest yield and quantity and quality of essential oil in treatment of 

integrated application of 8 t/ha vermicompost and nitroxin were obtained.  
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  مقدمه

 گیاهی (.Matricaria chamomilla L) آلمانی بابونه      

 .است بومی اروپاکه  از خانواده کاسنی ساله یکاست 

 ایزبانه گلهای وجود دارد گل نوع دو آن های طبق در

 زرد ایلوله و گلهای طبق خارجی قسمت در که سفید

 قرار دایره مرکزی وسط در که زرد یا ایقهوه به مایل

 (.1020مکاران فالحی و ه) معطرند بسیار و دارند

اسانس گلهای بابونه اثر ضدمیکروبی دارد و از آن در 

هداشتی، استفاده صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و ب

 در گیاه این اسانس و گلهااز آید. فراوانی بعمل می

 نقرس، نفخ، درد، دل جمله از مختلف بیماریهای درمان

 اهدستگ و معده های زخم دندان، درد بیخوابی، سیاتیک،

 شوداستفاده می آنفلوآنزا و سرماخوردگی تب، گوارش،

 در شیمیایی کودهای مصرف امروزه. (1008)امیدبیگی 

محصوالت  در یفراوان یهایآلودگ سبب ،یکشاورز

 به را نیمحقق توجه و دهیگرد ستیز طیمحکشاورزی و 

 یاساس حل راه عنوان به کیارگان و داریپا کشاورزی

 استفاده از. است نموده جلب ت،معضال نیا رفع جهت در
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-کمپوست و باکترینظیر ورمی زیستی و یآل کودهای

تواند از ارکان اصلی میهای تثبیت کننده نیتروژن، 

 در یموثر نقش کهکشاورزی پایدار به حساب آید 

 ژهیو به و یزراع گیاهان تیفیک و عملکرد افزایش

ن ، دلفیه و همکارا1001)شارما دارد  ییدارو اهانیگ

 ه شدداد نشان انیسونروی زراعی  تحقیقیدر . (1029

و کود زیستی  کمپوستورمیتن  5/9 تلفیقی که کاربرد

نسبت  عملکرد دانه و اسانسافزایش سبب  1و  2بارور 

در  .(1029)بهزادی و صالحی  شد به تیمار شاهد

که  گردیدمالحظه  روی بادرنجبویه آزمایشی دیگر

آلی )گاوی( و کود زیستی تن کود  10 تلفیقی کاربرد

 درصد و عملکرد اسانس موجب افزایش ،نیتروکسین

پژوهشی روی  نتایج(. 1029)رضی پور و همکاران  شد

-تن ورمی 8 ترکیبی که مصرف نشان دادمریم گلی 

موجب  های تثبیت کننده نیتروژناکتریو ب کمپوست

عملکرد خشک گل، میزان اسانس و درصد افزایش 

(. 1029)گواهی و همکاران گردید انس آلفاتوجون در اس

 هم و مثبت اثراتشگران اذعان داشتند که پژوهاین 

 جذب افزایش باعث باکتری و کمپوستورمی بین افزایی

 عملکرد و رشد افزایش و به دنبال آن غذایی عناصر

. گردندمی و سرانجام بهبود کمیت و کیفیت اسانس گیاه

مرزه نیز، گزارش در تحقیقات روی گیاهان رازیانه و 

کمپوست و تن ورمی 8به ترتیب مصرف تلفیقی  شد که

دانه و کاربرد قارچ میکوریزا، سبب افزایش عملکرد 

، سبب زیستی کمپوست و کودتن ورمی 20ترکیبی 

)اکبری گردید  خشک محصولافزایش چشمگیر عملکرد 

در (. 1029، حاج سیدهادی و درزی 1029و غالمی 

مصرف  نیز گزارش شد که وهیاکلیل کروی  یپژوهش

وزن موجب افزایش  کمپوست و نیتروکسینورمی توأم

)نوربخش و اسانس گردید  خشک بوته و درصد

در دو پژوهش زراعی روی گیاهان (. 1029همکاران 

، مشاهده شد که مصرف تلفیقی سرخارگل و بادرشبی

کمپوست و کود زیستی سبب افزایش معنی دار ورمی

، درزی 1029)فیاضی و همکاران  وزن خشک گل گردید

های نتایج پژوهشچنین همالف(.  1029و حاج سیدهادی 

، مؤید گشنیزو  ، بادرنجبویهروی بادرشبی شدهانجام 

 در اثر مصرفاسانس به ترتیب  کیفیتبهبود چشمگیر 

کمپوست و نیتروکسین، کاربرد تن ورمی 20تلفیقی 

و مصرف تن کود دامی و باکتری ازتوباکتر  6ترکیبی 

بود  تن کود دامی و باکتری ازتوباکتر 25توأم 

، 1024، درزی و حاج سیدهادی 1009)هارشاواردهان 

اظهار داشتند که  آنان (.1029سجادی نیاکی و همکاران 

مصرف توأم این کودهای آلی و زیستی دارای یک اثر 

هم افزایی و تشدید کننده بر روی هم بوده که موجبات 

ن نامبرده و متعاقب آن بهبود کیفیت افزایش رشد گیاها

  اسانس آنها را فراهم آورده است. 

منفرد و هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر         

کمپوست و نیتروکسین بر تلفیقی مصرف کودهای ورمی

زراعی گیاه دارویی بابونه و تعیین تیمار  هایویژگی

و کمیت  مناسب از نظر دستیابی به بیشترین عملکرد گل

 باشد. و کیفیت اسانس می

 

 هامواد و روش 

در مزرعننه  2961ایننن پننژوهش در بهننار سننال            

تحقیقاتی شرکت کشاورزی و دامپروری ران شهرستان 

 45درجننه و  95فیروزکننوه واقننع در عننرف جیرافیننایی 

دقیقنه   44درجنه و   51دقیقه شمالی و طنول جیرافینایی   

سطح درینا، بنه اجنرا در     متر از 2690شرقی و با ارتفاع 

میلی متنر و متوسنط    8/169آمد. میانگین بارش سالیانه 

درجه سانتیگراد است. قبل از کاشت، خناک   8دما حدود 

 آمده است. 2مزرعه آنالیز گردید که نتایج آن در جدول 

 بنه  شنوری  و pH  ،روش هیندرومتری  بنه  خناک  بافت

 بنالک  و والکلنی  روش بنه  آلنی  اشنباع، منواد   گنل  روش

 فسنفر  کجلندال،  دسنتگاه  ابن  کل خاک نیتروژن (،2694)

 پتاسنیم اسپکتروفتومتری و  دستگاه اب خاک جذب قابل

 گینری شندند  انندازه  فتنومتری  فلیم دستگاه اب جذب قابل

 .(2669)امامی 
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 کمپوستفیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش و ورمی هایویژگیبرخی  -1جدول 
 هدایت الکتریکی pH بافت 

)1-m.dS( 

 پتاسیم فسفر نیتروژن کل ماده آلی

(%) )1-kg.g(m 

 900 20 055/0 95/0 96/9 9/9 لوم رسی خاک

 92600 9200 61/4 95 2/2 9 - کمپوستورمی

 

های کامل تصادفی بنا شنش   تحقیق بر اساس طرح بلوک

-ورمی تن 4 . تیمارها شاملشدتیمار و سه تکرار انجام 

 هکتننار، در کمپوسننتیمننور تننن 8 هکتننار، درکمپوسننت 

 کمپوسنت یورمن  تن 4 مصرف کود زیستی نیتروکسین،

 کمپوسنت در هکتنار  ورمی تن 8، + نیتروکسین در هکتار

 .بودننندو شنناهد )بنندون مصننرف کننود(   نیتروکسننین+ 

نیتروکسننین مصننرفی کننه از شننرکت زیسننت فننناوری   

هنای تثبینت   مهرآسیا تهیه گردید، محلولی حاوی باکتری

  Azotobacter chroococcumهنای ه نامکننده نیتروژن ب

بودند که در هر میلنی لیتنر     Azospirillum lipoferumو

باکتری فعال وجود داشنت. بنذور    820از آنها در حدود 

مورد استفاده در این تحقیق نیز، کنه ینک اکوتین      بابونه

بوده از شرکت کشاورزی گیناه گسنتر اصنفهان فنراهم     

   گردید.

 2/1مایش، اندازه هر کرت به ابعناد  آزبرای اجرای         

بنا فاصنله بنین ردینف     ردیف کاشت  9متر و حاوی  9× 

متنر و   نیمسانتی متر لحاظ گردید. فاصله بین کرتها  95

یک هفته قبنل از  بین تکرارها دو متر درنظر گرفته شدند. 

(، 2کمپوست )جدول کاشت، جهت اعمال تیمارهای ورمی

راسر پشته ایجناد  در وسط هر خط کشت، شیاری در س

کمپوست درون شیار ریخته و بنه  گردید و مقادیر ورمی

و اعمنال   بابوننه کاشنت  خوبی با خاک مخلنو  گردیند.   

تیمارهای آزمایشی بعد از مساعد شدن هوا در بهنار در  

 بذرها بابونه کاشت برای. شددوازدهم اردیبهشت انجام 

 بنه  بعند  و شنده  مخلنو   ماسنه بنادی   بنا  5:2 نسبت به

 کشنت  از پنس  بالفاصنله و  شدند کشت سطحی صورت

های حاوی تیمار نیتروکسنین  کرت .گردید انجام آبیاری

)به میزان دو لیتر در هکتار(، نیز قبنل از مرحلنه گلندهی    

توسط کود مذکور، محلول پاشی )روی بوته و پای بوته 

عملیات مبارزه با علف های هنرز  در سطح خاک( شدند. 

مکانیکی و به وسیله دست  مزرعه در پنج نوبت به روش

صورت گرفت. عملیات آبیاری کنه بنه صنورت سیسنتم     

و پنس از   روز یکبنار  9هر آبیاری قطره ای بود، در ابتدا 

تا  5توجه به شرایط اقلیمی منطقه هر  ابسبز شدن بذور 

انجنام گردیند. از هنیو ننوع کنود و سنموم       روز یکبار  9

 برداشنت . شیمیایی در طی انجام تحقیق استفاده نگردید

کامل و به مساحت یک مترمربنع   مرحله گلدهی در نهایی

 حاشنیه  اثنر  گنرفتن  نظنر  در و با آزمایشی کرت هر در

در این تحقیق صفات تعداد گل در بوته،  پذیرفت. صورت

وزن خشننک بوتننه، وزن خشننک گننل در بوتننه، عملکننرد  

درصند  خشک گنل، مینزان اسنانس، عملکنرد اسنانس و      

و کامنازولن   B، بیسنابولول  A، بیسنابولن  Aبیسابولول 

گینری  مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه در اسانس

تعداد گل در بوته، از میانگین تعداد گل پننج گیناه در هنر    

-کرت در مرحله گلدهی کامل استفاده شد. بنرای انندازه  

پننج گیناه در   گیری وزن خشک گل و وزن خشک بوتنه،  

ینین وزن  طنوری کنه بنرای تع   هر کرت برداشت شند بنه  

سناعت در   48خشک گلها و بوتنه، درون آون بنه مندت    

)کناپور و   درجه سانتی گراد قنرار داده شندند   95دمای 

تعیین عملکرد خشک گل در واحد  برای (. 1004همکاران 

سطح، از خطو  میانی هنر کنرت معنادل ینک مترمربنع،      

بوته در مرحله گلدهی کامنل بنه روش دسنتی برداشنت     

نها، جندا و بعند در هنوای آزاد و    های آگردید. سپس گل

در سننایه خشننک و تننوزین شنندند و در پایننان عملکننرد  

 نینی تع بنرای  خشک گل در واحد سطح محاسنبه گردیند.  

 200نموننه   کین  یشن ی، از هنر کنرت آزما  میزان اسنانس 
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کنرده   هین تههای خشک شده در هوای آزاد، از گل یگرم

ه ب با آب ریبا استفاده از روش تقط خرد کردن که بعد از

ی ریننگ اسننانس(، Clevenger) کلننونجر دسننتگاه لهیوسنن

درصد  (. 1004، کاپور و همکاران 1001)سفیدکن  گردید

-زدایی آب آن توسط سولفاتاسانس نیز پس از رطوبت

نینز بنه   اسنانس  عملکنرد  سدیم خشک، محاسبه گردیند.  

اسنانس   درصند  و خشک گلضرب عملکرد کمک حاصل

دهنننده تشننکیل جهننت شناسنایی اجننزای  بنه دسننت آمنند. 

اسانس و تعینین درصند ترکیبنات عمنده موجنود درآن      

و  B، بیسننابولول A، بیسننابولن A)شننامل بیسننابولول  

های کروماتوگرافی گازی دستگاه به ترتیب ازکامازولن( 

( و کروماتوگرافی گنازی  GC/Massسنج جرمی )با طیف

(GC)  اسنتفاده   مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشنور

دهنده اسانس با استفاده از زمان بات تشکیلگردید. ترکی

هننا، اننندیس بننازداری طیننف جرمننی و  بننازداری ترکیننب

هننای اسننتاندارد یننا مقایسننه ایننن پارامترهننا بننا ترکیننب 

)آدامنز  اطالعات موجنود در کتابخاننه شناسنایی شندند     

1002  .) 

افنزار آمناری   هنا از ننرم  تجزیه و تحلیل داده برای        

SAS  هنا  اده گردیند و مقایسنه مینانگین   اسنتف  2/6نسخه

ای دانکن در سطح احتمنال پننج   توسط آزمون چند دامنه

  .شددرصد، انجام 

 

  و بحث نتایج

 در بوته گلتعداد 

تعنداد  بنر   زیستیو کود آلی مختلف تیمارهای  اثر        

، هنا (. مقایسه مینانگین 1دار شد )جدولمعنیگل در بوته 

نحنوی کنه   ها نشان داد، بهقابل توجهی را بین آن تفاوت

-تنن ورمنی   4ر تیمار کاربرد تلفیقنی  د گل در بوتهتعداد 

بنا   آمناری  تفناوت گنل(   0/252کمپوست و نیتروکسین )

نیتروکسین کمپوست و تن ورمی 8تیمار مصرف تلفیقی 

داری بیشنتر از  صنورت معننی  گل( نداشت و بنه  9/296)

ی نحننوی کنه نسننبت بنه تیمارهننا  بنه بقینه تیمارهنا بننود،   

کنود زیسنتی    ،(گنل  9/61)کمپوست تن ورمی 8مصرف 

ت کمپوسن تنن ورمنی   4مصنرف  (، گل 9/95) نیتروکسین

، 290، 99حندود  ترتیب گل( به 9/99گل( و شاهد ) 9/50)

 تعنداد  افنزایش  (.9جدولدرصد بیشتر بود ) 902و  268

کناربرد   مطلوب اثرات از ناشی توانمی را بابونه در گل

 تننن( در ترکیننب بننا 4) وسننتکمپورمننیمقنندار مناسننب 

 و شننیمیایی فیزیکننی، خصوصننیات بننر نیتروکسننین

ق بهبنود  از طرین  کنه  آزمایشی دانسنت خاک  بیولوژیکی

وینژه نیتنروژن و فسنفر،    جذب آب و عناصر غنذایی بنه  

افزایش تعداد گل  موجب بهبود رشد بابونه و متعاقب آن

و  شننیرزادیدر همننین رابطننه، . گردیننده اسننتدر بوتننه 

-شان دادند که کناربرد تلفیقنی ورمنی   ن (1024)همکاران 

قننارچ  کمپوسننت، بنناکتری تثبیننت کننننده نیتننروژن و    

داری بر روی تعداد سرشاخه میکوریزا، اثر بارز و معنی

اظهنار داشنتند کنه     آننان گلدار در بوتنه ریحنان داشنت.    

 بهتنر  جنذب  کودهنای آلنی و زیسنتی بنا    مصرف تنوأم  

 میزان افزایش نتیجه در و مناسب و تیذیه غذایی عناصر

 و گلندهی  بهبنود  باعث در نهایت، گیاه، رشد و فتوسنتز

اسنت.   بوتنه گردینده   در گلندار  سرشناخه  تعداد افزایش

( روی الننف 1029) حنناج سننیدهادیو  درزیهننای یافتننه

( روی گناو زبنان   1029و همکناران )  امینری و  بادرشبی

ایرانی به ترتیب حاکی از افزایش تعداد سرشناخه گلندار   

کمپوست و افزایش تعداد گل تن ورمی 20کاربرد در اثر 

 کمپوست بود.تن ورمی 9در بوته در اثر مصرف 

 

 وزن خشک بوته

تأثیر تیمارهای کود آلی و زیستی بنر وزن خشنک           

ها، تفناوت  ( و مقایسه میانگین1دار شد )جدولبوته معنی

طنوری کنه وزن   هنا نشنان داد بنه   چشمگیری را بنین آن 

کمپوست تن ورمی 8ر تیمار کاربرد تلفیقی خشک بوته د

گننرم( در مقایسننه بننا تیمارهننای     206و نیتروکسننین )

-تنن ورمنی   8گرم(، مصرف  9/65مصرف نیتروکسین )

کمپوسننت تننن ورمننی 4گننرم(،  مصننرف  81کمپوسننت )

، 99، 24ترتینب حندود   گرم( بنه  99گرم( و شاهد ) 9/94)

 4یقنی  درصد بیشتر بود و با تیمار مصرف تلف 99و  49
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 بابونهکمپوست و نیتروکسین بر صفات مورد مطالعه در تجزیه واریانس اثر کاربرد ورمینتایج  -2جدول 
درجه  منابع تیییر

  آزادی

 میانگین مربعات

تعداد گل 

 در بوته

وزن خشک 

 بوته

وزن خشک 

 گل

عملکرد خشک 

 گل

عملکرد  میزان اسانس

 اسانس

بیسابولول  کامازولن
A 

بیسابولول 
B 

بیسابولن 
A 

ns 1 تکرار
49/48 

ns
42/51 

ns
540/0 

ns
8/2198 

ns
0009/0 

ns
019/0 

ns
194/0 

ns
00/9 

ns
50/2 

ns
299/0 

** 5 تیمار
9/9942 

**
9/2049 

**
99/906 

**
8/99496 

*
014/0 

**
69/2 

**
59/122 

**
4/202 

**
94/19 

*
49/29 

خطای 

 آزمایش
20 69/44 94/49 89/4 1/4091 004/0 299/0 29/4 90/9 50/2 69/1 

ضریب 

 تیییرات )%(
 5/9 8/9 2/24 2/22 2/15 9/19 4/26 9/9 2/28 2/10 

ns  ،*  باشدمیدرصد  2و درصد  5 احتمال دار در سطوحدار و معنیترتیب غیر معنی به  **و. 
 

 

  نیتروکسینو  کمپوستورمیتأثیر مقادیر مختلف صفات مورد مطالعه برای  هاینمقایسه میانگی -3جدول

 صفات

 
 

 تیمارها
 

درصد 

 بیسابولن

A  در

 اسانس

درصد 

بیسابولول 

B  در

 اسانس

 درصد

بیسابولول 

A  در

 نساسا

 

درصد 

کامازولن 

 در اسانس

 

عملکرد 

اسانس 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 

میزان 

اسانس 

 )درصد(
 

عملکرد 

خشک گل 

)کیلوگرم 

 در هکتار(
 

وزن خشک 

گل در بوته 

)گرم بر 

 بوته(
 

وزن خشک 

بوته )گرم 

 بر بوته(
 

تعداد گل 

 در بوته

abc 4/8 b 8/5 a 4/44 dc 2/9 bc 59/2 bc 19/0 ab 900 b 8/6 cd 9/94 9/50  d 
 تن ورمی 4

 کمپوست

 

c 5/5 b 9/5 bc 2/95 d 9/1 cd 09/2 c 29/0 ab 924 b 5/20 c 0/81 9/61  b 
 تن ورمی 8

 کمپوست

 

bc 8/9 a 4/21 c 5/99 b 6/25 cd 65/0 c 29/0 b 560 b 2/22 b 9/65 9/95  c 
کود زیستی 

 نیتروکسین

 

a 9/20 b 4/9 bc 9/99 c 4/6 b 00/1 ab 92/0 ab 940 a 9/18 a 0/208 0/252  a 

-تن ورمی 4

کمپوست + 

 نیتروکسین

 

ab 9/6 b 5/4 d 5/19 a 9/14 a 60/1 a 40/0 a 910 a 0/18 a 0/206 9/296  a 

-تن ورمی 8

کمپوست + 

 نیتروکسین

 

a 9/20 b 9/5 ab 1/40 d 9/4 d 95/0 bc 19/0 c 189 c 0/5 d 0/99 9/99  e 
شاهد )عدم 

 مصرف کود(

 

 . است درصد 5در سطح احتمال  دانکن آزمون اساس بر دارمعنی تفاوت بیانگر ستون هر در متفاوتالتین  فحرو  

 
 

 



 21                                                      های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونهویژگی وکمپوست و نیتروکسین تلفیقی ورمی کاربرد

 

گنرم( تفناوت    0/208کمپوسنت و نیتروکسنین )  تن ورمی

-در رابطه با افزایش معننی  (.9داری نداشت )جدولمعنی

دار وزن خشننک بوتننه در تیمارهننای مصننرف تلفیقننی    

-در هکتار( و نیتروکسین، میتن  8و  4کمپوست )ورمی

توان اظهار داشت کنه کناربرد ترکیبنی کودهنای آلنی و      

زیسنتی خنناک و   هنای بهبنود فعالیننت زیسنتی از طرینق   

تواند موجنب بهبنود   می غذایی،تشدید آزادسازی عناصر

)آرانکون و دنبال آن افزایش وزن خشک گردد رشد و به

سنتا  در همین را(. 1029، اکبری و غالمی 1005همکاران 

( در پژوهشنی روی گیناه   1029و همکناران )  رضی پور

بادرنجبویه، شاهد افزایش وزن خشنک انندام هنوایی بنا     

در  و نیتروکسننین تننن کننود دامننی  10 تلفیقننی مصننرف

پنژوهش   هیجن نتبودنند.  کاربرد جداگاننه آنهنا   مقایسه با 

نیز، حاکی از افزایش  زوفاانجام شده روی گیاه دارویی 

تلفیقی کودهنای آلنی و   مصرف  وزن خشک بوته در اثر

+ ازتوبنناکتر و  کمپوسننتورمننی +کمپوسننت زیسننتی )

اینن   (.1029)درزی و صنادقی نکنو    بنود  آزوسپیریلوم(

 در آلنی  کنود  دو اینن  کناربرد اظهار داشتند که  محققین

 های ویژگی و آلی بهبود مواد طریق از زیستی کود کنار

 توانند موجنب  منی  خناک،  بیولنوژیکی  و فیزیکوشیمیایی

-یافتنه گنردد.   بیوماس افزایش آن متعاقب و رشد بهبود

( روی اسننتویا و 1025زارع حسننینی و همکنناران )هننای 

به ترتیب روی اکلیل کوهی ( 1029نوربخش و همکاران )

کمپوسنت و  مصرف ترکیبنی ورمنی   که بودحاکی از آن 

میکننوریزا موجننب افننزایش وزن خشننک اننندام هننوایی و 

روکسننین سننبب  کمپوسننت و نیتمصننرف تننوأم ورمننی 

تیمنار  چنین عدم برتری هم افزایش وزن خشک بوته شد.

کمپوسنت و نیتروکسنین در   تن ورمی 8مصرف ترکیبی 

کمپوسننت  تننن ورمننی  4قایسننه بننا تیمننار ترکیبننی    م

توان به جدید بودن گیاهنان داروینی   ونیتروکسین را می

و  پنذیری )فالحنی  نظیر بابونه و تمایل کمتر آنها به کنود 

رابطه در پژوهشنی   در همین نسبت داد. (1008 همکاران

تنن   9کناربرد   بهنار مشناهده شند کنه    روی گیاه همیشه

کمپوسننت بننر وزن خشننک بوتننه در مقایسننه بننا  ورمننی

کمپوسننت، دارای تننأثیر  تننن ورمننی  28و  21 مصننرف

داری وجود نداشت و بین آنها تفاوت معنی یکسانی بوده

به جدید آنان نیز این نتیجه را  (.1028)مجتبوی و درزی 

های طبیعنی و ذاتنی   بودن گیاهان دارویی و حفظ ویژگی

گنردد، منرتبط   پنذیری پنایین منی   آنها که منجنر بنه کنود   

 دانستند.  

 

 گلوزن خشک 

کمپوسنننت و مختلنننف ورمنننیتنننأثیر تیمارهنننای         

دار شند  معننی  در بوتنه  گنل بر وزن خشنک   نیتروکسین

د کنه  هنا نشنان دا  مقایسه میانگین طوری کهبه (1)جدول

-تنن ورمنی   4 تلفیقنی  در تیمار مصنرف  گلوزن خشک 

بنا   آمناری  تفناوت ، (گنرم  9/18) و نیتروکسین کمپوست

کمپوست و نیتروکسین تن ورمی 8تیمار مصرف تلفیقی 

 سایر تیمارها برتنری در مقایسه با ولی  گل( نداشت 18)

 تیمارهنناینسننبت بننه طننوری کننه بننهداشننت  داریمعنننی

-ورمنی تنن   8کناربرد  ، (مگر 2/22) نیتروکسینمصرف 

کمپوسنت  تنن ورمنی   4کناربرد   گنرم(،   5/20) کمپوست

، 259حندود  در  ترتینب بنه ( گنرم  5) شاهدو گرم(  89/6)

در همنین   (.9جدولدرصد بیشتر بود ) 491و  260، 291

( در پژوهشننی روی 1029و همکنناران ) فیاضننیرابطننه، 

تنن   5 تلفیقنی  گزارش کردند کنه کناربرد   گیاه سرخارگل

 موجنب  و کنود زیسنتی )بیوآزوسنپیر(،    کمپوسنت ورمی

اظهنار داشنتند    آنانوزن خشک گل گردید.  بارز افزایش

 آزادسنازی تندریجی   بنا  کمپوسنت ورمنی از یک طنرف  

 رشند گیناه   مندت  طنوالنی  دوره طول در غذایی عناصر

 رشند  بنرای  مناسب بستر سرخارگل و فراهم کردن یک

 ینت تثب و از طرفنی دیگرکنود زیسنتی از طرینق     ریشنه، 

 عناصنر،  دیگر و فسفر محلول کردن و نیتروژن زیستی

 خشنک  همناد  تجمع و فتوسنتزافزایش  موجب سرانجام

همچننین در  . دنشنو منی  گنل  وزن خشنک  جملنه  از گیناه 

گردینند کننه مصننرف تحقیقننی روی بادرشننبی مشنناهده 

کمپوسنننت و کنننود زیسنننتی  تنننن ورمنننی 20ترکیبنننی 

 دارمعننی  بهبود موجب ،)نیتروکسین + بیوسوپرفسفات(
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 1029)درزی و حنناج سننیدهادی شنند وزن خشننک گننل 

 الف(.  

 

 گلعملکرد خشک 

هم تحت تنأثیر  گل عملکرد خشک در این آزمایش،         

 تیمارهننای مختلننف کننود آلننی و زیسننتی قننرار گرفننت   

-نشان دهنده تفاوت معننی  هانمقایسه میانگی. (1)جدول

 گنل خشنک  عملکنرد  نحوی که ها بود، بهداری در بین آن

و  کمپوسنننتتنننن ورمنننی 8 تنننوأم تیمنننار مصنننرف در

بننا ( در مقایسننه کیلننوگرم در هکتننار 910) نیتروکسننین

 (کیلوگرم در هکتنار  900) نیتروکسینتیمارهای مصرف 

 10در حندود  ترتیب به (کیلوگرم در هکتار 189) شاهد و

 تفنناوت سننایر تیمارهننادرصنند بیشننتر بننود و بننا  252و 

تن  4صرف ترکیبی تیمار م (.9جدولداری نداشت )معنی

کیلوگرم در هکتنار(،   940کمپوست و نیتروکسین )ورمی

اگرچه دارای عملکرد گل خشک کمتری نسبت بنه تیمنار   

و نیتروکسنین بنود    کمپوستتن ورمی 8رد ترکیبی کارب

 داری با آن نداشت و از نظنر اقتصنادی  ولی تفاوت معنی

 )صرفه جویی در هزینه در اثر کاهش مصرف کود آلنی( 

-ورمنی باشند.   قابل توجیه تر از تیمنار منذکور منی   نیز 

 عناصر تأمین آب، نگهداری ظرفیت افزایش با کمپوست

 گیاهنان  نمو و رشد گیاهی های هورمون تولید و غذایی

ود زیسنتی نیتروکسنین   مصرف کن  و بخشدمی بهبود را

عنالوه بنر تثبینت نیتنروژن بنا       ،کمپوسنت در کنار ورمی

 هنای میکروارگانیسنم  یتفعال و جمعیت افزایش به کمک

 عمنل عناصر معدنی  بیشتر فراهمی جهت در خاک مفید

بنا  . لنذا  شودمی گیاه عملکرد و رشد بهبود سبب و کرده

ای آلننی و توجننه بننه مزیننت هننای برشننمرده ایننن کودهنن

حناوی   تیمارهنای رسند کنه   نظنر منی  زیستی، بدیهی بنه 

تیمارهننای حنناوی  کمپوسننت ومصننرف منفننرد ورمننی 

کمپوست و نیتروکسنین بنه وینژه    یمصرف ترکیبی ورم

کمپوست و نیتروکسنین دارای  ن ورمیت 8تیمار مصرف 

در همنین ارتبنا ،    عملکرد خشک گل قابل قبولی باشنند. 

 یرو بنر  یپژوهشن  در( 1029) درزی وحاج سنیدهادی  

تن  20تلفیقی  مصرف که نمودند مشاهده مرزه تابستانه

 عملکنرد  شیافنزا  سنبب و کنود زیسنتی    کمپوسنت یورم

همزمان  کاربرد کردند بیان آنان .دیگرد خشک محصول

بنر   تنأثیر  با توانست سوپرنیتروپالس و کمپوستورمی

 اینن  در تولیندی  خشنک  مناده  افزایش مرزه، رشد بهبود

( 1029و همکناران )  گواهینین همچ .دهد افزایش را گیاه

ان دادند که مصنرف  نیز در پژوهشی روی مریم گلی نش

هنای تثبینت کنننده    سنت و بناکتری  کمپوتن ورمی 8توأم 

نیتننروژن )ازتوبنناکتر، آزوسننپیریلوم و سننودوموناس(   

داشتند کنه  فزایش عملکرد خشک شد. آنها اظهار موجب ا

 بناکتری  و کمپوسنت ورمی بین افزایی هم و مثبت اثرات

-منی  خناک  در موجنود  باکتریهای فعالیت افزایش باعث

-کانیسنم م طریق از ریزوسفر ناحیه در باکتریها و گردد

 افزایش سبب رشد محرک هورمونهای تولید مانند هایی

 مثبنت  اثنر  دلینل بنه  این، بر عالوه. گردندمی ریشه رشد

 بیشنتر  جذب و ریشه سطح افزایش رشد، بستر بر آنها

 فتوسننتزی،  فعالیتهنای  افنزایش  موجنب  غذایی، عناصر

در تحقیقات روی گیاهنان   .گردندمی گیاه عملکرد و رشد

ترتینب مصنرف   گزارش شد که بهنیز، نیسون رازیانه و ا

یزا و کناربرد  کمپوست و قارچ میکنور تن ورمی 8ی تلفیق

کمپوست و کودهای زیستی بارور تن ورمی 5/9ترکیبی 

)اکبری ، سبب افزایش چشمگیر عملکرد دانه گردید 1و  2

چننین در  هم(. 1029، بهزادی و صنالحی  1029و غالمی 

 20 د که کناربرد تنوأم  پژوهشی روی بابونه، مشاهده ش

گیناه   هنای محنرک رشند   و بناکتری  کمپوسنت تن ورمنی 

های ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و سنودوموناس(،  )باکتری

سننبب افننزایش بننارز عملکننرد گننل گردینند )صننالحی و   

(. آنان این افزایش عملکرد گنل را بنه اثنر    1029همکاران 

افزایی و تشدیدکننده کودهای آلنی و زیسنتی نسنبت    هم

 دادند.

 

 میزان اسانس

تننأثیر تیمارهننای کننود آلننی و زیسننتی بننر میننزان          

، هننا(. مقایسننه میننانگین1)جنندول دار شننداسننانس معنننی
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نحنوی کنه   ها نشان داد، بهقابل توجهی را بین آن تفاوت

-تنن ورمنی   8میزان اسانس در تیمنار مصنرف تلفیقنی    

درصنند( در مقایسننه بننا   4/0کمپوسننت و نیتروکسننین )

-تنن ورمنی   4درصند(، مصنرف    19/0هد )تیمارهای شا

کمپوسنت  تن ورمی 8درصد(،  مصرف  19/0کمپوست )

-درصند( بنه   29/0( و کاربرد نیتروکسین )درصد 29/0)

 درصد بیشنتر بنود   250و  295، 54، 54ترتیب در حدود 

کمپوسننت و تننن ورمننی  4و بننا تیمننار مصننرف تننوأم   

 داری نداشننتمعنننی تفنناوتدرصنند(  92/0نیتروکسننین )

کمپوسنت و  ورمنی  تلفیقی آنجا که مصرفاز  (.9)جدول

کمپوست تن ورمی 8 ویژه تیمار ترکیبینیتروکسین و به

و نیتروکسین، شرایط مناسنبی را بنرای افنزایش جنذب     

عناصر غذایی و متعاقب آن بهبود فتوسنتز و رشد گیناه  

 تولیند  و فتوسننتز  بنین و نظنر بنه اینکنه     کنرده فنراهم  

 مستقیمی رابطه اسانس لیدتو و فتوسنتزی هایفرآورده

توان انتظار لذا می (2664)کاکینی و همکاران  دارد وجود

داشت که میزان اسانس در تیمنار منذکور و در شنرایط    

در همین رابطنه، ننوربخش   آزمایش حاضر افزایش یابد. 

یننز دریافتننند کننه مصننرف ترکیبننی ( ن1029و همکنناران )

کمپوسننت و کننود زیسننتی نیتروکسننین موجننب   ورمننی

چننین  هم زایش درصند اسنانس اکلینل کنوهی گردیند.     اف

دادنند کنه مصنرف     ( نیز نشان1029و همکاران ) گواهی

هنای تثبینت کنننده    کمپوست و باکتریتن ورمی 8تلفیقی 

نیتروژن، موجب افنزایش بنارز مینزان اسنانس در گیناه      

اظهنار داشنتند کنه کناربرد ترکیبنی       آنان مریم گلی شد.

 و غذایی عناصر تأمین اب کودهای آلی و زیستی مذکور

 انجنام  تسنریع  و سنهولت  سنبب  نیتروژن زیستی تثبیت

 اسنانس  ترپننی  ترکیبات تولید جهت شیمیایی واکنشهای

هنای  نتایج پنژوهش  .گردندمی و در نهایت میزان اسانس

و  اقحنننوانی( روی رازیاننننه، 1029) غالمنننیو  اکبنننری

و همکناران   رضنی پنور  ( روی گشنیز و 1024همکاران )

ترتینب  کنه بنه   ( روی بادرنجبویه حاکی از آن بود1029)

کمپوست و میکوریزا، کاربرد تن ورمی 8تلفیقی مصرف 

 10تن کود گاوی و میکوریزا و مصرف تلفیقنی   90توأم 

دار اوی و نیتروکسنین سنبب افنزایش معننی    تن کنود گن  

در تحقیقی روی گشننیز نینز آشنکار     میزان اسانس شد.

کود آلی )دامی( و کنود   تن 25شد که با مصرف ترکیبی 

وسنپیریلوم(، مینزان   های ازتوباکتر و آززیستی )باکتری

طرز چشنمگیری افنزایش یافنت )درزی و    اسانس دانه به

-نظر میاظهار داشتند که بهآنان  (.1024حاج سیدهادی 

دو کنود آلنی و    رسد یک اثر مثبت و تشندید کنننده بنین   

کنه   طنوری زیستی در مزرعه آزمایشی وجود داشت، به

هنای  مصرف کود آلی از طرینق بهبنود فعالینت بناکتری    

تثبیت کننده نیتروژن، در نهاینت موجنب افنزایش مینزان     

     اسانس گردید.

 

 عملکرد اسانس

عملکنرد  بنر   زیسنتی تأثیر تیمارهنای کنود آلنی و            

، هننا(. مقایسننه میننانگین1دار شنند )جنندولمعنننی اسننانس

نحنوی کنه   ها نشان داد، بهی را بین آنقابل توجه تفاوت

-تنن ورمنی   8 تلفیقنی  اسانس در تیمنار کناربرد   عملکرد

نسبت ( کیلوگرم در هکتار 60/1) و نیتروکسین کمپوست

طنوری کنه در   ایر تیمارها برتری بارزی داشنت بنه  س به

 کمپوستتن ورمی 4 تلفیقی تیمارهای مصرفمقایسه با 

تنن   4(، مصنرف  کیلوگرم در هکتار 00/1و نیتروکسین )

تن  8(، مصرف کیلوگرم در هکتار 59/2کمپوست )ورمی

(، مصننرف کیلننوگرم در هکتننار 09/2کمپوسننت )ورمننی

 95/0) شنناهدتننار( و در هک کیلننوگرم 65/0) نیتروکسننین

و  105، 282، 89، 45یب حندود  ترتبه گرم در هکتار(کیلو

بنا توجنه بنه بیشنتر      (.9جندول )درصد بیشتر بنود   189

میننزان اسننانس در تیمننار  عملکننرد خشننک گننل وبننودن 

و بنا   کمپوست و نیتروکسنین ورمیتن  8 تلفیقی مصرف

عنایت به این موضوع که عملکرد اسنانس، حاصلضنرب   

 تنوان ، لنذا منی  استخشک گل میزان اسانس در عملکرد 

 چشنمگیری صنورت  انتظار داشت که عملکرد اسانس بنه 

و  درزیدر همنین رابطنه،    باشد.از سایر تیمارها بیشتر 

تنن   8( نشان دادنند کنه کناربرد تلفیقنی     1021ران )همکا

هننای ازتوبنناکتر و کمپوسننت و مخلننو  بنناکتری ورمننی
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آزوسپیریلوم )به دو روش تلقیح با بذر و محلول پاشنی  

روی بوته(، موجب افزایش قابل توجنه عملکنرد اسنانس    

-آلنی ورمنی   کنود بینان داشنتند کنه     آننان شوید گردید. 

های د فعالیت باکتریمناسبی برای تشدی، بستر کمپوست

مذکور فراهم کرده و از طریق بهبود رشد و وزن خشک 

ب افزایش درصد و عملکرد اسنانس  موج گیاه، در نهایت

( روی 1029) غالمننیو  اکبننری هننایپننژوهششننود. مننی

( روی 1029) همکننننارانو  رضننننی پننننورو  رازیانننننه

تنن   8مصرف تلفیقنی   ترتیبنشان داد که به بادرنجبویه

، میکنوریزا و اسنید هیومینک و کناربرد     کمپوسنت ورمی

تن کود دامنی و نیتروکسنین، سنبب افنزایش      10ترکیبی 

پنژوهش   حاصنل از هنای  یافتنه  عملکرد اسنانس گردیند.  

انیسننون نیننز آشننکار کننرد کننه  ان رازیانننه وروی گیاهنن

تلفیقی کودهنای آلنی و زیسنتی در مقایسنه بنا      مصرف 

و )منرادی  ، سبب افزایش عملکنرد اسنانس گردیند    شاهد

ننین در  همچ (.1029، بهزادی و صنالحی  1022همکاران 

تحقیقی روی گیاه رزمناری، مشناهده شند کنه مصنرف      

کمپوسننت و نیتروکسننین، موجننب افننزایش تننوأم ورمننی

(. آننان  1029بخش و همکناران  عملکرد اسانس شد )نور

کمپوسننت و داشننتند کننه مصننرف تلفیقننی ورمننیاظهننار 

گیاه بنه   نیتروکسین، ممکن است سبب دسترسی مناسب

مواد غذایی شود و از این طریق توانسته است، درصد و 

 عملکرد اسانس را بهبود ببخشد.

 

 درصد کامازولن در اسانس 

در این آزمایش، درصد کامازولن هنم تحنت تنأثیر            

تیمارهننای مختلننف کننود آلننی و زیسننتی قننرار گرفننت    

-نشان دهنده تفاوت معننی  ها(. مقایسه میانگین1)جدول

نحوی که درصد کامازولن در ها بود، بهدر بین آن داری

کمپوسنت و  تن ورمی 8اسانس در تیمار مصرف تلفیقی 

د( در مقایسه بنا سنایر تیمارهنا    درص 9/14نیتروکسین )

طرز بارزی برتری داشت و این برتنری نسنبت بنه دو    به

کمپوست تن ورمی 8درصد( و کاربرد  9/4تیمار شاهد )

تنوان  منی  (.9بیشتر بنود )جندول  درصد( به مراتب  9/1)

کمپوسنت و  تن ورمی 8اظهار داشت که مصرف ترکیبی 

مفیند   هنای بناکتری از  غننی کنه   کود زیستی نیتروکسین

 کنم مصنرف   و پنر  غذایی عناصر ،تثبیت کننده نیتروژن

بهبنود   غذایی، ضمن عناصر تدریجی سازیآزاد با ،بوده

رصد د افزایش سببو اسانس آن،  مناسب گلدهی بابونه

 این اسانس کیفیت نتیجه در و شده اسانس در کامازولن

در همنین رابطنه، تحقیقنات انجنام      بخشید. بهبود گیاه را

مریم گلنی و رازیاننه مبنین    شده روی گیاهان بادرشبی، 

-تنن ورمنی   20ترتینب مصنرف تلفیقنی    بنه آن است کنه  

کمپوست و کود زیستی )نیتروکسین + سوپربیوفسفات( 

تنن   8ژرانینال، مصنرف تلفیقنی     موجب افزایش درصند 

هننای آزادزی تثبیننت کننننده کمپوسننت و بنناکتریورمننی

فناتوجون و مصنرف   نیتروژن، موجب افزایش درصند آل 

کمپوسنت، میکنوریزا و اسنیدهیومیک    تن ورمی 8تلفیقی 

)اکبری و موجب افزایش درصد آنتول در اسانس گردید 

، درزی و حنناج 1029، گننواهی و همکنناران 1029غالمننی 

 دیگننر پننژوهش سننهچنننین در همب(.  1029ادی سننیده

کمپوسنت  تن ورمی 20کاربرد ترکیبی  که گردیدگزارش 

و نیتروکسین، سبب افنزایش درصند ژرانینل اسنتات در     

تنن کنود دامنی و     6مصنرف تلفیقنی   اسانس بادرشنبی،  

باکتری ازتوباکتر، سبب افزایش درصد نرال در اسنانس  

دامی و بناکتری   تن کود 25کاربرد تلفیقی بادرنجبویه و 

 ازتوباکتر، سبب افزایش درصند گامناترپینن در اسنانس   

، درزی و 1009)هارشناواردهان و همکناران   شد  گشنیز

(. 1029، سجادی نیاکی و همکاران 1024حاج سیدهادی 

این محققین اظهار داشتند که مصرف توأم این کودهنای  

بر  و تشدید کننده آلی و زیستی دارای یک اثر هم افزایی

 گیاهان ننامبرده که موجبات افزایش رشد  وی هم بودهر

را فنراهم آورده   آنهنا  و متعاقب آن بهبود کیفیت اسانس

هده شند  هم مشا بهارهمیشهگیاه در تحقیقی روی  است.

کمپوسنت و نیتروکسنین،   تن ورمنی  9که مصرف تلفیقی 

کننادینول در باعننث افننزایش قابننل مالحظننه درصنند آلفننا 

 28و  21 مارهای مصرف منفنرد اسانس در مقایسه با تی

 (.1028کمپوسننت گردینند )مجتبننوی و درزی تننن ورمننی
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 تیمار درکادینول آنان بیان داشتند که بهبود درصد آلفا

-منی  نیتروکسین، و کمپوستورمی تن 9 تلفیقی مصرف

 دو تشندیدکننده  و افزایشی ایتیذیه تأثیر به دلیل تواند

 مناسنب  وضنعیت  کنردن  فنراهم  بنر  زیستی و آلی کود

 باشد. معدنی، عناصر مطلوب جذب و آزادسازی برای

 

 در اسانس Aبیسابولول درصد 

کمپوسنت و  تأثیر تیمارهای مختلف کاربرد ورمنی         

دار در اسانس معنی Aدرصد بیسابولول بر نیتروکسین 

قابل تنوجهی را   تفاوت، ها(. مقایسه میانگین1شد )جدول

 Aدرصند بیسنابولول   ه نحوی کن ها نشان داد، بهبین آن

 ،درصند(  4/44کمپوسنت ) تن ورمنی  4در تیمار مصرف 

( نداشت ولنی  درصد 1/40آماری با تیمار شاهد ) تفاوت

-داری داشت بهدر مقایسه با سایر تیمارها برتری معنی

ویننژه نسننبت بننه تیمارهننای مصننرف   طننوری کننه بننه 

تننن  8( و مصننرف تلفیقننی  درصنند 5/99نیتروکسننین )

ترتیب در به( درصد 5/19تروکسین )کمپوست و نیورمی

افنزایش  (. 9جندول درصند بیشنتر بنود )    92و  91حدود 

-منی تنن ور  4در تیمنار مصنرف    Aدرصد بیسنابولول  

کمپوسنت در  ای ورمنی کمپوست، عالوه بر تنأثیر تیذینه  

تواند بنه دلینل کناهش محسنوس     تشکیل این ترکیب، می

 سایر اجزاء مهم اسانس، شامل کامنازولن و بیسنابولول  

B   در این تیمار باشد. در همین ارتبا ، در تحقیقنی روی

 کمپوستورمیتن  20مشاهده شد که مصرف  بادرشبی

و متعاقننب آن کنناهش  ژرانیننول درصنندسننبب افننزایش 

 در اسنانس گردیند   ژرانیل استات و نریل اسنتات  درصد

گزارش یک پنژوهش  ب(.  1029)درزی و حاج سیدهادی 

تنن   20بود که مصرف  روی گیاه زنیان نیز حاکی از آن

کمپوست همراه با اسید هیومیک، موجنب افنزایش   ورمی

رو و سیمن در اسانس شند )خنال   درصد تیمول و پارا

 هنای نهاده کاربرد که آنان اظهار داشتند(. 1029ملکیان 

 اسنید و  کمپوسنت ورمنی  ماننند  طبیعنی  منشنأ  بنا  آلنی 

 موجب محیطزیست، با باال سازگاری بر عالوه هیومیک،

-می زنیان دارویی گیاه کیفی و کمی خصوصیات بودبه

چنین در تحقیقی روی گیاه بابونه کبیر مشاهده هم .شود

تن کود آلی )دامنی( موجنب افنزایش     90شد که مصرف 

بارز درصند کنامفور در اسنانس در مقایسنه بنا شناهد       

-معننی  گردید ولی در درصد کنامفن در اسنانس تفناوت   

آننان  (. 1021ران داری مشاهده نشند )حمیسنی و همکنا   

مطابقنت   دلینل  به دامی کود از استفاده که اظهار داشتند

 درصد افزایش سبب گیاه، طبیعی رشد شرایط با داشتن

دیگنر  در پژوهشنی   .شنود می اسانس هایترکیب برخی

روی رازیانه مشاهده گردید که بیشنترین مینزان آنتنول    

تن کمپوسنت   5درصد( در تیمار مصرف تلفیقی  99/96)

)مننرادی و دسننت آمنند هکمپوسننت بننتننن ورمننی 5/9و 

ایننن پژوهشننگران اذعننان داشننتند کننه (. 1022همکنناران 

آزادسازی تدریجی عناصر غذایی از این مننابع آلنی کنه    

باشند باعنث افنزایش    متناسب با مراحل رشدی گیاه منی 

-هشدر پنژو  میزان آنتول و بهبود کیفیت اسانس گردید.

پوسننت روی کمهننای مننرتبط بننا تننأثیر مصننرف ورمننی 

ی گیاهننان رازیانننه، ریحننان و انیسننون، افننزایش برخنن   

ترتیب آنتنول، بورنینل   ترکیبات تشکیل دهنده اسانس )به

ترتینب  ( در اثر کاهش دیگر اجزاء آن )بنه استات و آنتول

(، منورد تأییند قنرار گرفتنه     اسنتراگول و  بتاپیننلیمونن، 

، رحمانیننان و 1029و  1006)درزی و همکنناران  اسننت

 (.  1029 همکاران
 

 در اسانس Bدرصد بیسابولول 

تنأثیر تیمارهنای مختلنف کنود آلنی و زیسنتی بننر               

( 1دار شد )جندول در اسانس معنی Bدرصد بیسابولول 

هنا نشنان داد کنه درصند     طوری که مقایسنه مینانگین  به

 4/21در تیمننار مصننرف نیتروکسننین )   Bبیسننابولول 

داری معننی درصد( در مقایسه با سایر تیمارهنا تفناوت   

تنن   8ویژه نسبت بنه تیمنار مصنرف تلفیقنی     داشت و به

درصند( در حندود    5/4کمپوسنت و نیتروکسنین )  ورمنی 

رسد افزایش می نظربه (.9درصد بیشتر بود )جدول 291

در اسننانس در تیمننار  Bمحسننوس درصنند بیسننابولول 

تواند به دلیل بهبنود  کاربرد کود زیستی نیتروکسین، می
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 باشننندبنننه وینننژه نیتنننروژن جنننذب عناصنننر غنننذایی 

در در همین رابطنه،   (.1008)کالیاناسوندارام و همکاران 

و  گشنننیز گیاهننان رازیانننه، ریحننان،    روی تحقیقنناتی  

هنای تثبینت   باکتریمشاهده گردید که مصرف  بادرشبی

ترتینب  ن )ازتوبناکتر و آزوسنپیریلوم(، بنه   کننده نیتنروژ 

ل و سبب افزایش درصد آنتنول، متینل کناویکول، لیننالو    

)محفنوظ و شنرف الندین    نریل اسنتات در اسنانس شند    

، درزی و حننناج  1021، مکنننی زاده و همکننناران   1009

چننین در تحقیقنی روی   هم(. ب 1029و  1024سیدهادی 

مرزه، آشکار گردیند کنه کناربرد بناکتری تثبینت کنننده       

مثبتنی روی درصند    نیتروژن )آزوسپیریلوم( دارای اثنر 

(. 1029و همکناران  فنر  بشنیری تیمول در اسنانس بنود )  

 هایهورمون میزان افزایش احتماال که آنان بیان داشتند

 جنذب  و گیناه  رشند  مینزان  افزایش با گیاه محرک رشد

 افنزایش  سنبب  ،آن رشند  بهبنود  و گیناه  عناصر غنذایی 

در پژوهشنی روی گیناه    .گنردد منی  اسانس مرزهکیفیت 

بننالنگو نیننز مشنناهده شنند کننه کنناربرد کننود زیسننتی     

ب افننزایش درصنند لیمننونن در اسننانس نیتروکسننین سننب

دو پننژوهش در (. 1029گردینند )مفنناخری و همکنناران   

تلقیح بذر بنا  مشخ  گردید که نیز  روی شوید جداگانه

های ازتوبناکتر و آزوسنپیریلوم، موجنب    باکتری مخلو 

در یکنی و افنزایش   اسنانس  افزایش درصد آلفافالنندرن  

زاده )مکنی  درصد کارون اسانس در تحقیق دیگر گردید 

اینن محققنین   (. 1025، حبیبنی و درزی  1022و همکاران 

هننای تثبیننت کننننده کننه کنناربرد بنناکتریاظهننار داشننتند 

 و خناک  زیسنتی  فعالیتهنای  بهبنود  نیتنروژن از طرینق   

نیتروژن و مشارکت این عنصر  جذب آن افزایش متعاقب

در ساخت اسانس و ترکیبات آن، موجب افنزایش اجنزاء   

  شد. شوید اسانس
 

 در اسانس Aبیسابولن د درص

تی بننر تنأثیر تیمارهنای مختلنف کنود آلنی و زیسن              

(. 1دار شند )جندول  در اسانس معنی Aبیسابولن درصد 

هنا  قابنل تنوجهی را بنین آن    تفناوت ، هنا مقایسه میانگین

در تیمنار   Aدرصند بیسنابولن   نحنوی کنه   نشان داد، به

دو تیمنار مصنرف کنود     نسبت بنه ( درصد 9/20) شاهد

-تن ورمی 8مصرف ( و درصد 8/9ستی نیتروکسین )زی

داری داشنت و بنا   درصند( برتنری معننی    5/5کمپوست )

با  (.9جدول)نبود  داریمعنی تفاوتسایر تیمارها دارای 

توجه به کاهش سایر اجزاء مهم اسانس، نظیر کامازولن 

رسند  نظر منی در تیمار شاهد، محتمل به Bو بیسابولول 

در اسنانس   Aایش درصد بیسنابولن  که این تقلیل، با افز

روی  پنژوهش دو جبران شده باشد. در همین رابطنه در  

در مقایسه با تیمنار  تیمار شاهد مشخ  شد که  رازیانه

، موجنب کناهش درصند    و زیسنتی  های آلنی کودحاوی 

فنکننون و اسننتراگول اسننانس و افننزایش درصنند آنتننول 

چنننین در هم (.1029)اکبننری و غالمننی  اسننانس گردینند

مشنناهده شنند کننه مصننرف  لیمننوبننهی روی گینناه تحقیقنن

موجب افزایش بنارز  درصد حجمی(  10) کمپوستورمی

دنبننال آن کنناهش و بننه در اسننانس گامننا المننندرصنند 

در مقایسه با شناهد   محسوس درصد لیمونن در اسانس

این مسئله بنه وضنوح    (.1029)عبادی و همکاران  گردید

 مریم گلنی، های سایر پژوهشگران روی گیاهان در یافته

)مکننی زاده و  و انیسننون گننزارش شننده اسننت   شننوید

، گنننواهی و 1029، درزی و همکننناران 1022همکننناران 

 (.  1029همکاران 

 

 نتیجه گیری کلی

تیمنار  ، تحقینق از این  دست آمدههببر اساس نتایج         

کمپوسننت و نیتروکسننین تننن ورمننی 8مصننرف تلفیقننی 

عملکننرد  و ، میننزانگننلخشننک  عملکننرددارای بیشننترین 

درصند کامنازولن در اسنانس )معینار کیفینت       و اسانس

طنور  . بنه بودیسه با سایر تیمارها در مقابابونه اسانس( 

مقنادیر مناسنب   تنوأم  رسند بنا مصنرف    منی  نظرکلی به

آلی و زیستی در یک نظنام کشناورزی پایندار،     کودهای

ضمن تولید محصول سالم و بهبود عملکرد کمی و کیفی 

بننا حننذف کودهننای شننیمیایی از  وانتننمننیچنننین همآن، 

  مخاطرات زیانبار زیست محیطی در کشناورزی کاسنت.  
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