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  چکیده 
، ).Hyssopus officinalis L(صفات مورفولوژیک و عملکرد گیـاه دارویـی زوفـا     به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهاي آلی و زیستی بر برخی

، نسشامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، عملکرد تر پیکره، عملکـرد خشـک پیکـره رویشـی و میـزان و عملکـرد اسـا       
ر و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزي ران در شهرسـتان فیروزکـوه در   هاي کامل تصادفی در هشت تیماآزمایشی به صورت طرح پایه بلوك

تلقـیح بـذر بـا ازتوبـاکتر و     (کود زیسـتی   تن ورمی کمپوست در هکتار، 12تن کمپوست در هکتار،  20شامل  شیآزما يمارهایت .انجام گرفت 1391سال 
تـن ورمـی کمپوسـت در     12تن کمپوست در هکتار همراه با کـود زیسـتی،    20هکتار، تن ورمی کمپوست در  6تن کمپوست همراه با  10، )آزوسپیریلوم

نتایج حاصل از این آزمـایش  . بودند) عدم مصرف کود(تن ورمی کمپوست و کود زیستی و شاهد  6تن کمپوست همراه با  10هکتار همراه با کود زیستی، 
تن کمپوست در هکتار همراه با کود زیستی و  20در تیمار مصرف ) شاخه 2/7(د شاخه در بوته و تعدا) سانتی متر 7/42(نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته 

. تن کمپوسـت در هکتـار حاصـل گردیـد     20در تیمار مصرف ) کیلوگرم در هکتار 5/6396(و عملکرد تر پیکره رویشی ) گرم 1/67(بیشترین وزن تر بوته 
تن ورمی کمپوست و کود زیسـتی و نیـز بیشـترین     6تن کمپوست همراه با  10در تیمار مصرف ) هگرم در بوت 5/26(همچنین بیشترین وزن خشک بوته 

در تیمـار مصـرف   ) کیلوگرم در هکتار 21/5(و عملکرد اسانس ) درصد 200/0(، میزان اسانس )کیلوگرم در هکتار 6/2601(عملکرد خشک پیکره رویشی 
توانـد موجـب بهبـود     مصرف کودهاي آلـی و زیسـتی مـی   بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق،  .تن ورمی کمپوست همراه با کود زیستی بدست آمد 12

  .هاي مورفولوژیک و عملکرد گیاه زوفا گردد ویژگی
  

   کمپوست، ورمی کمپوستآزوسپیریلوم، ازتوباکتر، اسانس،  :هاي کلیدي واژه
  

    2 1 مقدمه
خشـبی و  گیاهی  (.Hyssopus officinalis L)زوفا  دارویی گیاه

است که منشأ آن آسـیاي صـغیر گـزارش     3چند ساله از تیره نعناعیان
ها و  برگ. شود شده و در مناطق مختلف آسیا، اروپا و آمریکا کشت می

این اسانس . هاي گلدار این گیاه معطر و حاوي اسانس هستند سرشاخه
به عنوان طعم و عطر دهنده در صنایع کنسرو سازي و نوشابه سازي و 

همچنـین از  . ر صنایع آرایشـی و بهداشـتی کـاربرد فراوانـی دارد    نیز د
اسانس زوفا در صنایع داروسازي براي مداواي سـرفه و سـرماخوردگی   

ـ    ). 24و  21، 19، 12(شـود   استفاده مـی  ر مصـرف کودهـاي آلـی نظی
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3- Lamiaceae 

هاي کشـاورزي پایـدار ضـمن     کمپوست و ورمی کمپوست در سیستم
میایی، موجب تأمین مناسب حذف یا کاهش قابل مالحظه کودهاي شی

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبود شرایط فیزیکی و میکروبی خـاك  
همچنـین کـاربرد کودهـاي زیسـتی نظیـر      ). 26و  3(نیز مـی گـردد   

در  موجـود  مولکـولی  نیتروژن تثبیت بر عالوه ازتوباکتر و آزوسپیریلوم
 وضعیت بهبود گیاهی موجب رشد هاي هورمون طریق تولید از اتمسفر

در رابطه با تحقیقات انجـام  ). 26و  15، 9(شوند  می گیاه تغذیه و رشد
گرفته درباره کاربرد کمپوست و ورمی کمپوسـت بـر رشـد و عملکـرد     

در پژوهشی بر روي گیـاه دارویـی   ) 4(گیاهان دارویی، آتیا و همکاران 
 40، نشان دادند که مصرف تلفیقـی  ).Thymus vulgaris L(آویشن 

تن کود دامی سبب بهبود وزن خشـک و عملکـرد    20ست و تن کمپو
 Anethum(در تحقیقی بر روي گیـاه دارویـی شـوید    . اسانس گردید

graveolens L.(  مشاهده گردید که کاربرد ورمی کمپوست موجـب ،
افزایش ارتفاع بوته، عملکرد دانه، میزان اسانس و عملکرد اسانس شـد  
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از  کمپوسـت  یورممصرف  که این پژوهشگران عنوان کردند). 7و  6(
کـه در اجـزاء متشـکله     تـروژن یفسـفر و ن  شتریجذب ب یفراهم قیطر

ـ اسانس دانـه گرد  زانیم شیموجب افزا، حضور دارند شویداسانس   .دی
 Foeniculum vulgare(یافته هاي یک پـژوهش بـر روي رازیانـه    

Mill.( آشکار کرد که مصرف توأم کمپوست و ورمی کمپوست سبب ،
بارز ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصـلی در بوتـه، عملکـرد دانـه و     افزایش 

عملکرد اسانس در مقایسه با سایر تیمارهاي کود آلی و شـاهد گردیـد   
در تحقیقــی بــر روي گیــاه  )27(همچنــین تهــامی و همکــاران ). 18(

مالحظه نمودند که کاربرد ورمـی  ) .Ocimum basilicum L(ریحان 
شاهد موجب افزایش ارتفاع بوته، عملکرد  کمپوست در مقایسه با تیمار

هـا اظهـار داشـتند کـه      آن. تر و عملکرد خشک پیکره رویشی گردیـد 
 در آب نگهـداري  ظرفیـت  از افـزایش  ناشی تواند بهبود عملکرد، می

 هورمـونی  شـبه  هاي فعالیت عناصر، تقویت تدریجی شدن آزاد خاك،
 ساختار بهبود کلی طور به و گیاه غذایی توسط مواد جذب افزایش گیاه،

. بستر کاشت در اثر مصرف ورمی کمپوسـت باشـد   فیزیکی و شیمیایی
 Dracocephalum moldavica(در تحقیقی بر روي گیاه بادرشبی 

L. (  50درصـد کمپوسـت بـا     50مشخص گردید که مصرف تلفیقـی 
درصد کود اوره سبب افزایش عملکرد پیکره، میزان اسانس و عملکرد 

در خصوص تأثیر کاربرد کودهاي زیستی نیتروژنه بر ). 28(اسانس شد 
رشد و عملکرد گیاهان دارویی، در پژوهشی بر روي ریحـان مشـاهده   
گردید که مصرف توأم باکتري هاي ازتوباکتر و آزوسـپیریلوم، موجـب   
افزایش ارتفاع بوته، عملکرد پیکره رویشی، میزان اسـانس و عملکـرد   

در دو تحقیق دیگر محفـوظ و  ). 16(اسانس در مقایسه با شاهد گردید 

بـر روي   )13(بر روي رازیانه و کوچکی و همکـاران  ) 15(شرف الدین 
زوفا نشان دادند که کاربرد باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن، سـبب  
بهبود چشمگیر ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوتـه و عملکـرد اسـانس    

در تحقیـق  ) 8(ن و درزي و همکارا) 1(همچنین عبدو و همکاران . شد
) .Coriandrum sativum L(خود به ترتیب بر روي رازیانه و گشنیز 

مشاهده کردند که کاربرد باکتري هاي تثبیت کننـده نیتـروژن سـبب    
دار عملکرد دانه و عملکرد اسانس نسبت به تیمار شـاهد   افزایش معنی

  . گردید
یسـتی  هدف از انجام این پژوهش، تأثـیر کاربرد کودهاي آلی و ز 

بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی زوفا براي تعیـین  
  .تیمار مناسب جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی می باشد

   
  ها مواد و روش

در مزرعـه تحقیقـاتی شـرکت     1391این آزمایش در بهـار سـال   
کشاورزي و دامپروري ران شهرستان فیروزکوه واقع در اسـتان تهـران   

 44درجـه و   52دقیقـه شـمالی و طـول     45درجه و  35که در عرض 
متر از سطح دریا واقـع شـده اسـت بـه      1930دقیقه شرقی و با ارتفاع 

متـر و متوسـط دمـا     میلـی  8/296میانگین بارش سـالیانه  . اجرا در آمد
قبل از اجـراي آزمـایش ابتـدا از خـاك     . بودگراد  درجه سانتی 8حدود 

شخص گردیـد کـه بافـت خـاك     برداري انجام گرفت و ممزرعه نمونه
  ).1 جدول(می باشد  6/7آن،  pHلومی رسی و 

  
 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش - 1جدول 

 Table 1- physicochemical soil properties in experimental site 
  پتاسیم

K 
  فسفر

P نیتروژن کل  
Total N  

  کربن آلی
Organic 
Carbon 

 
  هدایت الکتریکی
EC (dS/m)  

  هاسیدیت
pH 

  بافت
Texture (mg/kg)  

  (%)  

 لومی رسی  7.6  1.55  1.86 0.127 48  720
Loamy-Clay  

  
آزمایش به صورت طرح بلوك هاي کامل تصادفی با هشت تیمار  

تــن  20) 1شــامل  شیآزمــا يمارهــایت. و ســه تکــرار انجــام گرفــت
کـود  ) 3سـت در هکتـار،   تـن ورمـی کمپو   12) 2کمپوست در هکتار، 

تـن کمپوسـت    10) 4، )تلقیح بذر با ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم  (زیستی 
تـن کمپوسـت در    20) 5تن ورمـی کمپوسـت در هکتـار،     6همراه با 

تـن ورمـی کمپوسـت در هکتـار      12) 6هکتار همراه با کود زیسـتی،  
تـن ورمـی    6تـن کمپوسـت همـراه بـا      10) 7همراه با کود زیسـتی،  

بـاکتري  . بودنـد ) عدم مصرف کـود (شاهد ) 8کود زیستی،  کمپوست و
هاي مصرفی که از بخش بیولوژي خاك مؤسسه تحقیقات خاك و آب 

هاي تثبیت کننده  هاي مجزا حاوي باکتري کشور تهیه گردیده، محلول
 Azospirillumو Azotobacter chroococcumهـاي  نیتروژن بنام
lipoferum بـاکتري   108ها در حـدود   آن لیتر از بودند که در هر میلی

مبدأ بذر زوفا مورد استفاده در این تحقیق از کشـور  . فعال وجود داشت
  .آلمان بوده و از شرکت کشاورزي گیاه گستر اصفهان تهیه گردید
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متر و  3×  28/2به منظور اجراي آزمایش، اندازه هر کرت به ابعاد 
و بـین دو   سـانتی متـر   38ردیف کاشت با فاصله بین ردیـف   6حاوي 

فاصله بین کرتهـا یـک متـر و بـین     . سانتی متر لحاظ گردید 15بوته 
در تـاریخ چهـاردهم اردیبهشـت    . تکرارها دو متر درنظر گرفته شـدند 

جـدول  (، ورمی کمپوسـت  )2جدول (جهت اعمال تیمارهاي کمپوست 
و مخلوط کمپوست و ورمی کمپوست، در وسـط هـر خـط کاشـت،     ) 3

متـر ایجـاد نمـوده و مقـادیر      سانتی 5عمق  شیاري در سراسر پشته به
کودهاي آلی را در داخل شیار ریخته و سپس به وسیله شن کـش بـه   

کاشت زوفا در بیستم اردیبهشـت انجـام   . خوبی با خاك مخلوط شدند
بدین نحو که ابتدا بخشی از بذور مورد نیاز با دو محلول مجـزا  . گرفت

به صورت منفرد به مـدت   حاوي باکتري هاي ازتوباکتر و آزوسپیریلوم
سپس در سایه و در معرض هوا خشک گردیده . دقیقه تلقیح شدند 15

متـري   سـانتی  2در عمـق  ) بدون تلقیح(و به همراه بذور سایر تیمارها 
براي اطمینـان از  . خاك کشت شدند و بالفاصله آبیاري صورت گرفت

بـا  جوانه زنی و حفظ تراکم در حد مطلوب، در روي هر ردیـف بـذرها   
 .برگی تنک شـدند  ششتراکم بیشتري کشت شده و سپس در مرحله 

عملیات مبارزه با علف هاي هرز مزرعه در شش نوبت به وسیله دست 
عملیات آبیاري که به صورت سیستم آبیاري قطـره اي  . صورت گرفت
ـ و پس از سـبز شـدن بـذور     روز یکبار 3هر بود، در ابتدا  توجـه بـه    اب

برداشت زوفـا  . انجام گردیدروز یکبار  7تا  6شرایط اقلیمی منطقه هر 
در ایـن  . در مرحله گلدهی کامل در بیست و یکم شهریور انجام گردید

تحقیق صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شـاخه در بوتـه، وزن تـر بوتـه،     
وزن خشک بوته، عملکرد تر پیکره رویشـی، عملکـرد خشـک پیکـره     

. رد بررسـی قـرار گرفتنـد   رویشی، میزان اسانس و عملکرد اسانس مـو 
براي اندازه گیري ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته، از میانگین ارتفـاع  

بـراي  . بوته در هر کرت در مرحله گلدهی استفاده شد 5و تعداد شاخه 
بوته در مرحله گلـدهی در هـر    5اندازه گیري وزن تر و خشک بوته از 

وزن شـدند و میـانگین    کرت استفاده گردید به طوري که ابتدا بوته ها
ها ثبت شد و سپس براي تعیـین وزن خشـک بوتـه، درون     وزن تر آن

گراد قرار داده شـدند   درجه سانتی 75ساعت در دماي  48آون به مدت 
به منظور تعیین عملکرد تر و خشک پیکره رویشی در واحـد  ). 17و  5(

سطح، از خطوط میانی هر کرت معادل یک مترمربع، بوتـه در مرحلـه   
سپس توزین شدند و بعد . گلدهی کامل به روش دستی برداشت گردید

در هواي آزاد و در سایه خشک گردیده و مجددا وزن شده و در پایـان  
ها، عملکرد تر و عملکرد خشک پیکـره رویشـی در واحـد     به کمک آن

 یشی، از هر کرت آزمامیزان اسانس نییتعجهت . سطح محاسبه گردید
پیکره رویشـی خشـک شـده در هـواي آزاد،     از  یگرم 100نمونه  کی

ساعت با اسـتفاده از روش   3به مدت خرد کردن،  که بعد ازکرده  هیته
 لهیوسه بمیلی لیتر آب مقطر و  500و با استفاده از حدود با آب  ریتقط

). 25و  11(ي گردیــد ریــگ اســانس، )Clevenger( کلــونجر دســتگاه
پیکـره  لضرب عملکرد حاصاز  ،همچنین براي محاسبه عملکرد اسانس

  .استفاده شدمیزان اسانس و  رویشی
 (SAS)افـزار آمـاري موجـود    ها از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده

هـا توسـط آزمـون حـداقل اخـتالف      استفاده گردید و مقایسه میانگین
  .در سطح احتمال پنج درصد، انجام گرفت )LSD(دار  معنی

  
 رد استفادهبرخی خصوصیات شیمیایی کمپوست مو - 2جدول 

Table 2- Some chemical characteristics of used compost 
  پتاسیم

K  
  فسفر

P 
  نیتروژن 

N  
  کربن آلی
Organic 
Carbon 

  ماده آلی
Organic 
Material 

  هدایت الکتریکی 
EC 

  اسیدیته
pH 

     (%)            (dS/m)   
1.2  0.35  1.2 30  51    10.9  6.7 

  
 یایی ورمی کمپوست مورد استفادهبرخی خصوصیات شیم - 3جدول 

Table 3- Some chemical characteristics of used vermicompost 
  پتاسیم

K  
  فسفر

P 
  نیتروژن 

N  
  کربن آلی
Organic 
Carbon 

  ماده آلی
Organic 
Material 

  هدایت الکتریکی 
EC 

  اسیدیته
pH 

     (%)           (dS/m)   
3.9  0.67  2.13 26.1  45    1.8  8.5 

  
  نتایج و بحث 

  ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته
، نشان داد )4 جدول(نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس آزمایش 

که تأثیر تیمارهاي مختلف کودهاي آلی و زیسـتی در سـطح احتمـال    
یک درصد بر ارتفاع بوته و در سطح احتمال پنج درصد بر تعداد شاخه 

هـا نیـز نشـان داد کـه در بـین      یانگینمقایسه م. در بوته معنی دار بود
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داري وجـود   تیمارهاي مختلف کودهاي آلـی و زیسـتی تفـاوت معنـی    
تـن کمپوسـت    20داشت به طوري که ارتفاع بوته در تیمـار مصـرف   

در مقایسـه بـا چهـار تیمـار     ) متـر  سـانتی  7/42(همراه با کود زیستی 
ــو  12مصــرف  ــا ک ــراه ب ــی کمپوســت هم ــن ورم  4/34(د زیســتی ت

تـن ورمـی کمپوسـت     6تن کمپوست و  10، کاربرد تلفیقی )متر سانتی
و شاهد ) سانتی متر 8/30(تن کمپوست  20، کاربرد )متر سانتی 4/32(
درصد بیشـتر   64و  39، 32، 24به ترتیب در حدود ) متر  سانتی 0/26(

بـین  ). 1 شـکل (داري نداشـت   بود و بـا سـایر تیمارهـا تفـاوت معنـی     
دهاي آلی و زیستی از نظر تعداد شاخه در تیمارهاي مختلف مصرف کو

بوته تفاوت قابل توجهی وجود داشت به نحـوي کـه تعـداد شـاخه در     
حـدود  ) شاخه 2/7(تن کمپوست همراه با کود زیستی  20تیمار کاربرد 

بود امـا بـا سـایر تیمارهـا     ) شاخه 8/3(درصد بیشتر از تیمار شاهد  89
رسد کـه مصـرف تلفیقـی    به نظر می ). 2 شکل(تفاوت آماري نداشت 

، از )مخلوط ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم  (تن کمپوست و کود زیستی  20
طریق عرضه به موقع و بهبود جـذب آب و عناصـر غـذایی بـه ویـژه      

ویژگی هـاي رشـد رویشـی     نیتروژن، نقش مؤثري در افزایش مناسب
نظیر ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته گیاه زوفـا در شـرایط آزمـایش    

در ) 20(در همـین رابطـه، متقیـان و همکـاران     . ضر ایفا کرده باشدحا
تـن   45تحقیقی بر روي گیاه دارویی ریحان نشان دادند کـه مصـرف   

کمپوست زباله شهري در هکتار، موجب افزایش بـارز ارتفـاع بوتـه در    
هـاي سـعید نـژاد و     یافته. مقایسه با تیمار کود شیمیایی و شاهد گردید

، ).Cuminum cyminum L(بر روي زیـره سـبز    )23(رضوانی مقدم 
تن کمپوست سبب بهبود ارتفاع بوته  15حاکی از آن است که مصرف 

همچنین در پژوهشـی بـر روي گیـاه    . در مقایسه با تیمار شاهد گردید
دارویی رازیانه آشکار گردید کـه مصـرف تلفیقـی کمپوسـت و ورمـی      

ی در بوتـه شـد   کمپوست سبب بهبود قابل مالحظه تعداد شـاخه اصـل  
این محققین اظهار داشتند که کاربرد این کودهاي آلی از طریق ). 18(

در دو . عرضه کافی عناصر غذایی موجب بهبـود ایـن ویژگـی گردیـد    
بر روي زوفا و رحیم زاده و  )13(تحقیق دیگر نیز، کوچکی و همکاران 

بوته بر روي بادرشبی، به ترتیب شاهد بهبود بارز ارتفاع ) 22(همکاران 
هاي تثبیت کننده نیتروژن  شاخه گلدار در اثر کاربرد باکتريو تعداد سر

   .بودند
  

  وزن تر بوته
نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش، مبین آن بـود کـه تـأثیر    

  ). 4 جدول(دار نبود  تیمارهاي مختلف بر وزن تر بوته معنی
  

  وزن خشک بوته
زیسـتی در سـطح    تأثیر تیمارهاي مختلف حاوي کودهاي آلـی و 

بین ). 4 جدول(احتمال پنج درصد بر وزن خشک بوته معنی دار گردید 

تیمارهاي مختلف از نظر وزن خشک بوته تفاوت قابل تـوجهی وجـود   
تـن   10داشت به طوري که وزن خشک بوته در تیمار تلفیقی مصرف 

گـرم در   5/26(تن ورمی کمپوست و کود زیستی  6کمپوست همراه با 
 124در حـدود  ) گـرم در بوتـه   8/11(قایسه با تیمار شـاهد  در م) بوته

). 3 شـکل (درصد بیشتر بود اما با سایر تیمارها اختالف آماري نداشت 
در رابطه با افزایش وزن خشک بوته در تیمارهاي کاربرد منفرد و توأم 
کودهاي آلی و زیستی به ویژه تیمار مصـرف تـوأم کمپوسـت، ورمـی     

تـوان اظهـار    مقایسه بـا تیمـار شـاهد، مـی    کمپوست و کود زیستی در 
بهبـود   داشت که کاربرد این دو کود آلی در کنار کود زیستی از طریق

توانـد   خاك، مـی  بیولوژیکی و شیمیاییوفیزیکمواد آلی و ویژگی هاي 
در همـین  . موجب بهبود رشد و متعاقـب آن افـزایش بیومـاس گـردد    

وي رازیانـه، شـاهد   در پژوهشـی بـر ر  ) 18(ارتباط مرادي و همکـاران  
افزایش عملکرد بیوماس در تیمار مصرف تلفیقـی کمپوسـت و ورمـی    
کمپوست و نیز سایر تیمارهاي تلفیق کود آلی و کـود زیسـتی تثبیـت    

نتیجه مطالعه آتیا و همکاران . کننده نیتروژن در مقایسه با شاهد بودند
وست و نیز، مبین بهبود وزن خشک بوته در اثر کاربرد تلفیقی کمپ) 4(

هـاي حاصـل از تحقیقـات     یافته. کود دامی در گیاه دارویی آویشن بود
انجام شده بر روي گیاهان دارویی رازیانـه، زوفـا و ریحـان بـا نتیجـه      

  ).20و  15، 13(تحقیق حاضر همخوانی دارد 
  

  عملکرد تر پیکره رویشی
، نشان داد )4 جدول(نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس آزمایش 

یر تیمارهاي مختلف کودهاي آلی و زیستی در سطح یک درصد که تأث
مقایسه میانگین تیمارها نیز، . دار بود بر عملکرد تر پیکره رویشی معنی

تفاوت محسوسی را بین آنها نشان داد به طـوري کـه عملکـرد تـر در     
 102حدود ) کیلوگرم در هکتار 5/6396(تن کمپوست  20تیمار کاربرد 

 شـکل (بـود  ) کیلوگرم در هکتـار  9/3161(ر شاهد درصد بیشتر از تیما
تـن   20با توجه به بیشتر بـودن وزن تـر بوتـه در تیمـار مصـرف      ). 4

رسد که عملکرد تر پیکره رویشی نیـز   کمپوست، لذا طبیعی به نظر می
رسـد کـه تـأثیر     همچنـین بـه نظـر مـی    . در این تیمار، باالترین باشد

سئله موجب افـزایش وزن  کمپوست بر جذب آب بیشتر بوده که این م
تر تیمار مذکور حاوي کمپوست شده و در نهایت سبب بهبود عملکـرد  

شـاهد  ) 10(در همین خصوص فالحـی و همکـاران   . تر گردیده است
) .Matricaria recutita L(افزایش عملکرد تر محصول گیاه بابونـه  

 ها اظهار داشتند که مصرف کود آلـی  آن. در اثر کاربرد کمپوست بودند
از طریق اثر مثبت بر ظرفیت نگهداري آب در خاك و پیامد آن تـأمین  
مناسب نیاز آبی گیاه در مرحله گلدهی، می توانـد منجـر بـه افـزایش     

نیز در تحقیقـی بـر   ) 27(تهامی و همکاران . عملکرد تر محصول گردد
روي ریحان نشان دادند که کاربرد ورمـی کمپوسـت موجـب افـزایش     

 شـدن  ایـن پژوهشـگران آزاد  . ایـن گیـاه شـد   عملکرد پیکره رویشی 
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گیـاه و   غذایی توسـط  مواد جذب افزایش آلی، کود از عناصر تدریجی
گیاه را از دالیل اصلی بهبود عملکرد  هورمونی شبه هاي فعالیت تقویت

  . تر در اثر مصرف ورمی کمپوست دانستند
  

  عملکرد خشک پیکره رویشی
بـر عملکـرد خشـک    تأثیر تیمارهاي مختلف در سطح یک درصد 

مقایسـه میـانگین تیمارهـا    ). 4 جـدول (پیکره رویشی معنی دار گردید 
تـن ورمـی    12نشان داد که عملکرد خشک پیکره در تیمـار مصـرف   

در ) کیلـوگرم در هکتـار   6/2601(کمپوست همـراه بـا کـود زیسـتی     
درصد  163در حدود ) کیلوگرم در هکتار 0/988(مقایسه با تیمار شاهد 

ري بیشتر بود اما با سایر تیمارهاي کـود آلـی و زیسـتی اخـتالف آمـا     
نداشت که این موضوع می تواند تا حدود زیادي به تأثیر گذاري تقریبا 
یکسان تیمارهاي جداگانه و تلفیقی کودهـاي آلـی و زیسـتی بـر وزن     
خشک بوته و در نهایت عملکرد خشک پیکره رویشـی، مربـوط باشـد    

رسـد کـه تمـامی تیمارهـاي منفـرد و بـه ویـژه         به نظر می). 5 شکل(
زیستی در مقایسه بـا تیمـار شـاهد، از طریـق      ترکیبی کودهاي آلی و

خـاك، تنظـیم اسـیدیته، افـزایش      شـیمیایی و  فیزیکـی  شرایط تغییر
 بیولـوژیکی  و میکروبی نیز بهبود ویژگی هاي وظرفیت نگهداري آب 

، سـبب بهبـود   )16(کشت و متعاقب آن جذب عناصـر غـذایی    محیط
نتـایج   در همـین رابطـه،  . عملکرد خشک پیکره رویشـی شـده باشـند   

بـر روي ریحـان و یوسـف زاده و    ) 27(تحقیقات تهـامی و همکـاران   
بر روي بادرشبی نیـز، مبـین افـزایش عملکـرد پیکـره      ) 28(همکاران 

. رویشی به ترتیب در اثر مصـرف ورمـی کمپوسـت و کمپوسـت بـود     

همچنین در پژوهشی دیگر مشخص گردید که کـاربرد کـود زیسـتی    
موجب افزایش عملکرد پیکـره رویشـی   حاوي ازتوباکتر و آزوسپیریلوم 

  ). 16(ریحان شد 
  

  میزان اسانس
تأثیر تیمارهاي مختلف در سطح یک درصـد بـر میـزان اسـانس     

مقایسه میـانگین تیمارهـا نشـان داد کـه     ). 4 جدول(معنی دار گردید 
تن ورمی کمپوست همراه بـا کـود    12میزان اسانس در تیمار مصرف 

تن کمپوست  20با دو تیمار مصرف  در مقایسه) درصد 200/0(زیستی 
 67و  63به ترتیـب در حـدود   ) درصد 120/0(و شاهد ) درصد 123/0(

درصد بیشتر بود اما با سایر تیمارهـاي کـود آلـی و زیسـتی اخـتالف      
و  تروژنین رینظ يحضور عناصر که یاز آنجائ). 6 شکل(آماري نداشت 

رسد  ه نظر می، لذا ب)14(باشد  یم يضرور اسانس لیتشک يفسفر برا
ـ طرتن ورمی کمپوسـت و کـود زیسـتی از     12که مصرف تلفیقی   قی

، نقش مؤثري در افزایش رشـد  تروژنیفسفر و نمطلوب جذب  یفراهم
رویشی و متعاقب آن افزایش میزان اسانس در گیـاه زوفـا ایفـا کـرده     

بر روي ریحـان و  ) 2(در همین رابطه، تحقیقات انور و همکاران  .باشد
بر روي شوید بیانگر بهبود میزان اسانس در اثـر  ) 7(اران درزي و همک

بـر  ) 15(همچنین محفوظ و شرف الـدین  . مصرف ورمی کمپوست بود
بــر روي ریحــان، شــاهد ) 16(روي رازیانــه و مکــی زاده و همکــاران 

هـاي   افزایش میزان اسانس در اثر کاربرد کود زیستی حـاوي بـاکتري  
   .ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بودند

  
 تجزیه واریانس تأثیر کودهاي آلی و زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی زوفا - 4جدول 

Table 4- Analysis of variance of organic and biofertilizer application effects on some morphological traits and yield of hyssop  
                                         )Means of Squares(میانگین مربعات     

عملکرد 
 اسانس

Essential 
oil yield  

میزان 
 اسانس

Essential 
oil content  

عملکرد 
خشک پیکره 

 رویشی
Herb dry 

yield  

  عملکرد تر 
 پیکره رویشی
Herb fresh 

yield  

وزن خشک 
 بوته
Dry 

weight of 
plant  

 وزن تر بوته
Fresh 

weight of 
plant  

تعداد شاخه 
 در بوته

Number 
branch 

per plant  

 ارتفاع بوته
Plant 
height  

درجه 
آزادي 

df  

  منابع تغییرات
S. O. V  

0.526137
ns  0.001516

ns  136231.4
ns  776981.47

ns  9.22314
ns  226.117

ns  1.38541
ns  7.50501

ns  2  تکرار 
Replication  

4.55993
*  0.002321

**  772283.4
**  3181047.09

**  61.1049
*  205.797

ns  3.46994
*  88.5564

 تیمار  7  **
Treatment   

1.10348  0.000764  139714.08  736036.2  21.7394  88.6319  1.14065  14.8868  14  
 خطاي آزمایش

Experimental 
error  

ns  ،* درصد احتمال 1و  5دار در سطوح  دار و معنی به ترتیب غیر معنی:  ** و  
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively  
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  ن اثر کودهاي آلی و زیستی بر ارتفاع بوته در گیاه زوفامقایسه میانگی -1 شکل

 دار ندارند با یکدیگر تفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال  LSDي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون هاي دارا میانگین
Figure 1- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on plant height of hyssop 

Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test  
  

  
  ن اثر کودهاي آلی و زیستی بر تعداد شاخه در بوته گیاه زوفامقایسه میانگی -2 شکل

  ارنددار ند درصد با یکدیگر تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون  میانگین
 Figure 2- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on number of branch of hyssop per plant 

Means which follow the same letter , are not statistically different at 5% probability level based on LSD test  
  

  عملکرد اسانس
ر سطح پنج درصد بـر عملکـرد اسـانس    تأثیر تیمارهاي مختلف د

تـن   12عملکـرد اسـانس در تیمـار مصـرف     ). 4 جدول(معنی دار بود 
در ) کیلـوگرم در هکتـار   21/5(ورمی کمپوست همراه با کود زیسـتی  

) کیلوگرم در هکتـار  81/2(تن کمپوست  20مقایسه با دو تیمار کاربرد 
 341و  85بـه ترتیـب در حـدود    ) کیلـوگرم در هکتـار   18/1(و شاهد 

درصد بیشتر بود و با سایر تیمارهاي کود آلی و زیستی تفـاوت آمـاري   
که عملکرد اسانس تحـت تـأثیر مسـتقیم     از آنجائی). 7 شکل(نداشت 

عملکرد خشک پیکره رویشـی و میـزان اسـانس قـرار دارد و ایـن دو      
تـن ورمـی کمپوسـت و کـود      12ویژگی نیز در تیمار کـاربرد تلفیقـی   

تـوان انتظـار داشـت کـه      ین مقدار خود رسید لذا مـی زیستی به بیشتر
در خصـوص افـزایش   . عملکرد اسانس در این تیمار نیز بیشترین باشد

عملکرد اسانس در اثر کاربرد کودهاي آلی و زیستی بـر روي گیاهـان   
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تـوان بـه نتـایج     هـاي متعـددي وجـود دارد کـه مـی      دارویی، گزارش
و مـرادي  ) 15(شرف الدین  ، محفوظ و)1(هاي عبدو و همکاران  یافته

بـر روي آویشـن،   ) 4(بر روي رازیانه، آتیا و همکاران ) 18(و همکاران 
بـر  ) 8و  6(بر روي زوفا، درزي و همکـاران  ) 13(کوچکی و همکاران 

بـر روي ریحـان و   ) 16(روي شوید و گشنیز، مکـی زاده و همکـاران   
  . بر روي بادرشبی اشاره کرد) 28(یوسف زاده و همکاران 
که مصرف  داد نشان پژوهش این از حاصل هاي به طور کلی یافته

جداگانه و تلفیقی کودهاي آلی و زیستی در مقایسه با تیمار شـاهد بـه   
نحو بارزي بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه زوفا مؤثر بـوده و در  

تـن ورمـی کمپوسـت و کـود      12ها، دو تیمار مصرف تلفیقـی   بین آن
تن ورمی کمپوسـت و   6تن کمپوست،  10د تلفیقی زیستی و نیز کاربر

کود زیستی بهترین نتیجه را بر روي عملکرد محصول یعنـی عملکـرد   
  .اند پیکره رویشی و عملکرد اسانس و نیز میزان اسانس زوفا نشان داده

  
  ن اثر کودهاي آلی و زیستی بر وزن خشک بوته گیاه زوفامقایسه میانگی -3 شکل

 دار ندارند با یکدیگر تفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال  LSDحداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون  هاي داراي میانگین
Figure 3- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on dry weight of hyssop 

Means which follow the same letter , are not statistically different at 5% probability level based on LSD test  
  

  
  ن اثر کودهاي آلی و زیستی بر عملکرد تر پیکره رویشی گیاه زوفامقایسه میانگی -4 شکل

 ندارنددار  درصد با یکدیگر تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون  میانگین
Figure 4- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on hyssop fresh yield 

Means which follow the same letter , are not statistically different at 5% probability level based on LSD test  
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  رد خشک پیکره رویشی گیاه زوفان اثر کودهاي آلی و زیستی بر عملکمقایسه میانگی -5 شکل

 با یکدیگر تفاوت معنی دار ندارنددرصد  5در سطح احتمال  LSDمیانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون 
Figure 5- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on hyssop dry yield 

Means which follow the same letter , are not statistically different at 5% probability level based on LSD test  
  

  
  ن اثر کودهاي آلی و زیستی بر میزان اسانس گیاه زوفامقایسه میانگی -6 شکل

 دار ندارند درصد با یکدیگر تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون  میانگین
Figure 6- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on essential oil content of hyssop 

Means which follow the same letter , are not statistically different at 5% probability level based on LSD test  
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  ن اثر کودهاي آلی و زیستی بر عملکرد اسانس گیاه زوفامقایسه میانگی -7 شکل

 دار ندارند با یکدیگر تفاوت معنیدرصد  5در سطح احتمال  LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، از نظر آماري با استفاده از آزمون  میانگین
Figure 7- Mean comparison of organic and biofertilizer effect on essential oil yield of hyssop 

Means which follow the same letter , are not statistically different at 5% probability level based on LSD test.  
  

  سپاسگزاري
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ر انجـام ایـن تحقیـق    ران در شهرستان فیروزکوه که صمیمانه ما را د
  .کنیم یاري نموده اند، تشکر می
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