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 چکیده

های مختلف گیاهی، آزمایشی در ( در تراکمEchium amoenumمنظور بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی )به
های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. ی بلوکمایش فاکتوریل در قالب طرح پایهدر دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آز 1390-92های زراعی سال

کمپوست، گاوی، شییمیایی  نوع کود مختلف )کمپوست زباله شهری، ورمی 5مربع( و  بوته در متر 10و  5، 3تراکم گیاهی ) 3فاکتورهای آزمایشی شامل 
کاهش تراکم گیاهی، تأثیر کودهای آلی در افزایش عملکرد گیل تشیدید شید و در کمتیریا تیراکم       )اوره( و شاهد( بودند. نتایج آزمایش نشان داد که با
افزایش  داریمعنی بطور درصد نسبت به شاهد 223و  79، 112ترتیب کمپوست و گاوی، عملکرد گل را بهگیاهی، کودهای کمپوست زباله شهری، ورمی

کودهیای  بیشیتر بیود.    داریمعنیی  بطیور  اقه فرعی در شرایط استفاده از کودهای آلی نسبت بیه شیاهد  های مورد مطالعه، طول سدر تمامی تراکم دادند.
درصدی میزان فنیول کیل را در    173و  66، 54، 106ترتیب افزایش مربع به بوته در متر 10کمپوست، گاوی و شیمیایی )اوره( در تراکم کمپوست، ورمی

ترتییب منجیر بیه    کمپوسیت و گیاوی بیه   مربع( استفاده از کودهای کمپوست، ورمی بوته در متر 5ط گیاهی )مقایسه با شاهد سبب شدند. در تراکم متوس
طور کلی نتایج ایا پژوهش نشان داد که استفاده از کودهای آلی مختلف و درصدی میزان آنتوسیانیا کل نسبت به شاهد شدند. به 57و  74، 83افزایش 

 تواند منجر به بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی شود. لوب گیاهی میهای مطکود شیمیایی اوره در تراکم

 
    سازگارنهاده بوم ،گیاه دارویی ،فنول کل، کمپوست ،آنتوسیانیا کلکلیدی:  هایواژه
 

   3 2 1 مقدمه

های اخیر استفاده از گیاهان دارویی و معطر افزایش قابیل در سال
هیا در صینایع مختلیف از قبییل     ی یافته و تقاضا برای ایا گونیه توجه

داروسازی، آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی همچنان رو به افزایش 
( گیاهی چند Echium amoenumگاوزبان ایرانی با نام علمی )است. 

باشد و در طب سنتی اییران از  می 4ی گاوزبانساله و متعلق به خانواده
هیای اییا   ی گلبیر  برخوردار است )مهربانی(. عصاره ایجایگاه ویژه

دهنییده، ضییدالتهاب و ضیید درد هسییتند و خاصیییت    گیییاه تسییکیا 
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4- Boraginaceae 

هیا  ( و منجر به افزایش ظرفییت ایمنیی سیلول   53ضدمیکروبی دارند )
هیای رشیته   (. ایا گیاه در مناطق شمالی کشور در دامنیه 30شوند )می
هیای  ن قیزویا و در دامنیه  های البرز از گلستان تا اردبییل و اسیتا  کوه

 (.66صورت خودرو پراکنش دارد )های البرز بهرشته کوه
تر از عوامل محیطیی نظییر نیور، آب، میواد     جهت استفاده مطلوب

غذایی و نیز جلوگیری از بروز رقابت شدید، تعداد بوته در واحد سیط   
(. تراکم بوته مطلوب تراکمی اسیت کیه در   58باید در حد بهینه باشد )

طور مؤثر مورد استفاده گیاه قرار ی عوامل محیطی بهی آن کلیهیجهنت
ای در حیداقل  بوتهای و بیابوتههای درونگرفته و در عیا حال رقابت

(. 16باشند تا حداکثر عملکرد ممکا با کیفییت مطلیوب بدسیت آیید )    
کنتیرل، نقیش میؤثری در    عنوان یک عامل زراعی تحتتراکم بوته به

کنید و مشیخن نمیودن تیراکم     ت مختلف ایفا میی عملکرد محصوال
(. اثیر  34رود )ی زراعت هر محصول به شمار میگیاهی از اصول اولیه

آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گاوزبان ایرانیی نشیان داد کیه    
بیشتریا میانگیا وزن خشک گل در واحید سیط  در آراییش کاشیت     
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(. پی  از بررسیی   13) مربع حاصل شید  بوته در متر 6مربعی و تراکم 
 Boragoهای فیزیولوژیک گاوزبان اروپیایی ) عملکرد و برخی ویژگی

officinalis L.بوته در متیر  18و  14، 10، 6تأثیر تراکم بوته )( تحت 
آذر و  15آبان،  25آبان،  5مهر،  15های مختلف کاشت )مربع( و تاریخ

در تیاریخ   دی( گزارش شد، بیشتریا عملکرد دانه و عملکرد روغیا  5
و  aمربع و بیشیتریا کلروفییل    بوته در متر 10آبان و تراکم  5کاشت 

مربیع   بوتیه در متیر   14مهر و تراکم  15کلروفیل کل در تاریخ کاشت 
(. در پژوهشی اثیر تیراکم بوتیه بیر عملکیرد و مییزان       29بدست آمد )

( بررسی و گزارش شد که .Pimpinella anisum Lاسان  آنیسون )
 50های ترتیب در تراکمتوده و عملکرد دانه بهلکرد زیستبیشتریا عم

 بوته در متر 25مربع بدست آمد، ضما اینکه تراکم  بوته در متر 25و 
(، 33مربع دارای بیشتریا میزان اسان  نسبت به سایر تیمارهیا بیود )  

ای بیه حیداقل رسییده و گییاه     گونهاحتماالً در ایا تراکم، رقابت درون
تری داشته باشید و در  برداری مطلوبکانات محیطی بهرهتوانسته از ام

نتیجه میزان اسان  افزایش یافته است. در پژوهشیی دیگیر، پی  از    
مربیع(   بوته در متیر  25و  6/16، 5/12های مختلف )بررسی اثر تراکم

 Carum copticumبر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان )

L.  ی خشیک  د چتیر در بوتیه و میاده   ( گزارش شد که بیشیتریا تعیدا
بوته  25مربع مشاهده شد و تراکم  بوته در متر 5/12تولیدی در تراکم 

 (.  26مربع دارای بیشتریا ارتفاع بوته بود ) در متر
با توجه به استفاده روزافزون از گیاهان داروییی در سیط  جهیان،    

هیای  وییژه در سیسیتم  اهمیت کشت و پیرورش گیاهیان داروییی بیه    
های دخیل در امر شود. کاربرد وسیع نهادهوژیک، بیشتر آشکار میاکول

تولید جهت دستیابی به عملکرد باال، از یک طرف، و لزوم عاری بودن 
گیاهان دارویی از بقایای مواد شیمیایی در طی مراحل تولید، فرآوری و 

سیازگار در  هیای بیوم  عرضه آنها، از طرف دیگر، ضرورت کاربرد نهاده
نظیر  (. لیذا، بیه  21سیازد ) بیش از پیش نمایان میا گیاهان را تولید ای
های ی استفاده از نهادهرسد حتی اگر عملکرد ایا گیاهان در نتیجهمی

طبیعی، کمتر و یا برابر با عملکیرد آنهیا در نتیجیه مصیرف کودهیای      
های طبیعی نظییر  شیمیایی باشد، تولید ایا گیاهان با استفاده از نهاده

ی داروهیای گییاهی   حل مناسبی برای تولید و عرضه، راهکودهای آلی
ی آلیی هسیتند و   سالم باشد. کودهای دامی حاوی مقدار زییادی میاده  

رونید و در بهبیود خصوصییات    شمار مییکی از منابع اولیه نیتروژن به
(. بر اساس گزارش برخی 46فیزیکوشیمیایی خاک نقش کلیدی دارند )

 پوسیده، تعداد بذر در بوته زیره سبز محققیا، مصرف کود گاوی کامالً
(Cuminum cyminum L. را از )(. 3بیذر افیزایش داد )   364به  296

-در یک پژوهش، پ  از بررسی اثر کودهای آلی مختلف بر شیاخن 

 Matricariaی آلمیانی ) هیای کمیی و کیفیی گییاه داروییی بابونیه      

recutita      دارای ( گزارش شد که گیاهان تیمیار شیده بیا کیود گیاوی
بیشتریا عملکرد گل خشک بود و بیشتریا عملکرد اسیان  و مقیدار   

ترتیب در گیاهان تحت تیمارهای کود گاوی و کمپوسیت  کامازولیا به

زباله شهری نوعی کود آلی است که دارای  (. کمپوست23بدست آمد )
بیشتر عناصر غذایی اصلی میورد نییاز گییاه بیوده و در ضیما باعی        

ها، بهبود ساختار خاک و افزایش ظرفیت تبیادل  هکاهش سطوح آالیند
(. در پژوهشیی،  57 و 27شیود ) کاتیونی و ترکیبات هیومیک خاک می

اثر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد 
( بررسی و گزارش شد که بیا افیزایش   .Nigella sativa Lسیاهدانه )

ر هکتار، تعداد و وزن دانه تا د 15مقادیر مصرفی کمپوست از صفر به 
به  15در بوته افزایش یافت، ولی افزایش بیشتر کمپوست مصرفی )از 

تا در هکتار( کاهش تعداد و وزن دانه در بوته را به همراه داشیت   30
(. در آزمایشی دیگر، پ  از بررسیی اثیر کوهیای آلیی و شییمیایی      5)

اهده شد که ( مشPlantago ovataمختلف روی گیاه دارویی اسفرزه )
کاربرد کمپوست در اکثر صفات مورد مطالعه نسبت به کیود شییمیایی   

که بیشتریا ارتفاع بوته، وزن دانه در بوته و طوریدارای برتری بود، به
تا در هکتار کمپوست بدسیت آمید    8ی خشک تولیدی در تیمار ماده
 ایی فعالیت گونیه ها موادی هستند که در نتیجهکمپوست(. ورمی37)

بر روی ضایعات شهری، صنعتی و کشاورزی تولید  1های خاکیاز کرم
عنیوان ییک   ها بوده و بیه های رشد و ویتامیا( و غنی از هورمون65)

 و 55شیود ) ی آلی خاک اسیتفاده میی  دهکننکش زیستی و اصالحآفت
درصد، منجیر بیه    30 به نسبت حجمیکمپوست (. استفاده از ورمی56

(. برخیی  24آنتوسیانیا در گاوزبان ایرانیی شید )   تولید بیشتریا میزان
کمپوست، بر میزان غلظت ( گزارش کردند که کاربرد ورمی1محققیا )
داری داشت و بیا افیزایش   مصرف گاوزبان اروپایی اثر معنیعناصر کم

کیه  طیوری سطوح کاربرد آن، غلظت عناصرغذایی افزایش یافیت، بیه  
کیلوگرم در هکتیار   40ربرد بیشتریا غلظت عناصرغذایی در شرایط کا

انید، بدسیت   کمپوست که در طی سه سال یا بیشتر مصرف شدهورمی
آمد. برخی دیگر از محققیا نشان دادند که کاربرد مقیادیر متعیادلی از   

کمپوست منجر به تولید بیشتریا وزن تر و خشک گییاه ریحیان   ورمی
(Ocimum basilicum L.( شد )بیشیتریا وزن خشیک بوتیه و   15 .) 

 Dracocephalumعملکییرد اسییان  گیییاه دارویییی بادرشییبی )   

moldavica L. (. 44تا کود دامی بدست آمد ) 20( در شرایط کاربرد
متر( و عملکیرد  سانتی 83/62در پژوهشی دیگر، بیشتریا ارتفاع بوته )

کیلییوگرم در هکتییار( گیییاه دارویییی گشیینیز   71/9281تییوده )زیسییت
(Coriandrum sativum L.در تی ) تیا در هکتیار کیود     9مار کاربرد

(، عملکرد 42/1دامی مشاهده شد، ولی بیشتریا شاخن سط  بر  )
درصید( در   56/0کیلوگرم در هکتار( و درصد اسان  ) 84/1399دانه )
 60(. کیاربرد مییزان   60تا کود دامی در هکتار حاصل شد ) 12تیمار 

گاوزبان ایرانیی  کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشتریا تولید بذر در بوته 
(. بیشتریا تعداد ساقه فرعی، ارتفاع، عملکرد سرشاخه 49را سبب شد )

 50گلدار و عملکرد موسیالژ و اسان  در گاوزبان اروپایی بیا مصیرف   

                                                 
1- Eisenia fetida 
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درصد کود شییمیایی )اوره، سوپرفسیفات تریپیل و سیولفات پتاسییم(      
 (آزوسیپیریلیوم و  ازتوبیاکتر عالوه کود زیسیتی )نیتروکسییا حیاوی    به

کیلییوگرم در هکتییار کییود شیییمیایی  100(. مصییرف 35حاصییل شیید )
نیتروژن در شرایط تلقی  بذر با نیتروکسیا منجر بیه تولیید بیشیتریا    
ارتفاع بوته، تعداد سیاقه فرعیی، عملکیرد خشیک سرشیاخه گلیدار و       

 (. 71عملکرد خشک بوته گاوزبان اروپایی شد )
ر صنایع داروسیازی،  با توجه به کاربردهای متعدد گاوزبان ایرانی د

رسد که با تعییا تراکم مناسیب بوتیه و   نظر میآرایشی و بهداشتی، به
توان به عملکرد مطلوب و عاری از بقایای ها میمدیریت صحی  نهاده

شیمیایی ایا گیاه دارویی دست یافت، لذا ایا پژوهش با هدف بررسی 
ایی )اوره( های مختلف گیاهی و کاربرد کودهای آلی و شییمی اثر تراکم

 بر رشد و عملکرد گاوزبان ایرانی انجام گرفت.  

 

  هامواد و روش

در  1391-92و  1390-91هییای زراعییی ایییا پییژوهش در سییال
ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشیهد بیا   ی تحقیقاتی دانشکدهمزرعه

 59دقیقه شمالی و طول جغرافییایی   16درجه و  36عرض جغرافیایی 
صیورت  بیه  ،متر از سیط  درییا   985و ارتفاع  دقیقه شرقی 38درجه و 

های کامل تصادفی در سیه  بلوک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه
 10و  5، 3تراکم کاشت ) 3تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 

متیر  سانتی 20و  40، 60ترتیب با فواصل کاشت مربع( )به بوته در متر
ورمیی  -2کمپوسیت،   -1میایی )نوع کود آلی و شیی  5روی ردیف( و 
 شاهد( بودند.  -5و  )اوره(شیمیایی  -4گاوی،  -3کمپوست، 

متری خاک نمونهسانتی 30قبل از انجام آزمایش، از عمق صفر تا 
گیییری انجییام و بییه منظییور تعییییا خصوصیییات فیزیکوشیییمیایی بییه 
آزمایشگاه ارسال شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش 

 نشان داده شده است. 1 در جدول

 خاک محل آزمايششیمیايي  وي خصوصیات فیزيک -1 جدول

Table 1- Soil characteristics of experiment place 

 خاک بافت

Soil texture 

 نیتروژن

Nitrogen 

)1-(mg.kg 

 فسفر

Phosphorous 

)1-(mg.kg 

 پتاسیم

Potassium 

)1-(mg.kg 

 هدايت الکتريکي
)1-Ec (dS.m 

pH 

 Silty loam 15.7 13.4 417 1.1 7.3 سیلتیلومی

 
برای اعمیال کودهیای آلیی، مییزان عناصیر غیذایی هیر ییک از         

ی کمپوست و گیاوی تعیییا )نتیایج تجزییه    کودهای کمپوست، ورمی
آورده شده اسیت( و   2کودهای آلی مورد استفاده در آزمایش در جدول 
تیا   10تیب بر مبنیای  ترسپ  بر حسب نیاز غذایی گاوزبان ایرانی به

تیا   30کمپوست و تا در هکتار کود ورمی 7در هکتار کود کمپوست، 
های مورد نظر در سط  کرت 1390در هکتار کود گاوی، در اسفندماه 

طور یکنواخت پخش و بالفاصله توسط بیل دستی وارد خاک شدند. به
منظیور تقوییت رشید    نیز بیه  1391الزم به ذکر است که در اسفندماه 

هیای بعید،   مجدد گیاه و ایجاد شرایط مساعد برای رشد گیاه در سیال 
بیر اسیاس   های مربوطه اضیافه شید.   همیا میزان کود به خاک کرت

 بیرای نیتیروژن از منبیع    گاوزبان ایرانی ، نیاز کودی(49) منابع موجود
شد که نیمی از ایا مقدار کیلوگرم در هکتار تعییا  90)اوره(،  شیمیایی

ت به منظور کمک به رشد سریع گیاهچه و نیم دیگر آن در زمان کاش
های احتمالی حاصل از تنک بعد از انجام عملیات تنک برای رفع تنش

و برای کمک به گیاه در مرحله طویل شدن سیاقه، بیه خیاک مزرعیه     
( نییز  1391-92اضافه گردید، ضما اینکیه در دومییا سیال زراعیی )    

آغاز رشد مجدد گیاه در سال همیا میزان کود شیمیایی طی دو مرحله 
دوم به منظور افیزایش سیرعت رشید گیاهچیه )سیرعت رشید اولییه        

ی چهار برگیی )آغیاز مرحلیه    های گاوزبان کم است( و مرحلهگیاهچه
 طویل شدن ساقه( در اختیار گیاه قرار گرفت. 

 
 خصوصیات کودهای آلي مورد استفاده -2جدول 

Table 2- Characteristics of used organic fertilizers 

 پتاسیم 

Potassium (%) 
 فسفر

Phosphorous (%) 
 نیتروژن

Nitrogen (%) 

 نوع کود آلي

Type of organic fertilizer 
 Compostکمپوست  0.92 0.44 0.49

 Vermicompostکمپوست ورمی 1.28 1.53 0.96

 Cow manureکود گاوی  0.31 0.29 1.04

 

تأکیید بیر عملییات زراعیی اکولوژییک،      سازی زمیا با برای آماده
ترتییب کیه پی  از انجیام دیسیک      ایاخاکورزی حداقل انجام شد، به

دلییل  متر ایجاد شدند. به 80/4×5/2های آزمایشی با ابعاد سبک، کرت

کودی بودن ماهیت تیمارها و جلوگیری از اختالط تیمارها با هم، برای 
در نظر گرفته شید.   هر بلوک آزمایشی یک جوی آب و پساب جداگانه

ی تحقیقیاتی  ی مشیهد از مزرعیه  بذور گاوزبان ایرانی با منشیا  تیوده  
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ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و اواسیط فیرودیا  دانشکده
متر و بسته به تیمار میورد  سانتی 50هایی به فاصلهدر ردیف 1391ماه 

گر متیر از یکیدی  سیانتی  60و  40، 20ی روی ردییف  بررسی با فاصله
های بعدی بالفاصله پ  از کاشت و آبیاریکشت شدند. اولیا آبیاری 

 .شید روز یکبار تا آخر فصل رشد به روش نشتی انجام  7به فاصله هر 
 4ی برای رسیدن به تراکم مناسب، پی  از رسییدن گییاه بیه مرحلیه     

های هرز، تنهیا  منظور کنترل علفبرگی عملیات تنک انجام گرفت. به
روز پ  از  45و  30، 15ترتیب دستی در سال اول )بهسه نوبت وجیا 

روز پی  از رشید    30کاشت( و یک نوبت وجیا دستی در سیال دوم ) 
سازی زمیا و در طیول  مجدد گیاه در سال دوم( انجام شد. برای آماده

کیش شییمیایی   کیش و قیار   کیش، آفیت  گونه علفی رشد، هیچدوره
 استفاده نشد. 

(، از ابتدا تا انتهای فصل گلیدهی،  1391-92در سال زراعی دوم )
صیورت روزانیه برداشیت و    های آزمایشی بیه های تمام سط  کرتگل

ها در گیری شد. مجموع وزن خشک گلها اندازهوزن تر و خشک گل
ی گلدهی به عنوان عملکرد گل در هر کرت در نظر گرفتیه  طی دوره
های گیل  نمونهی گیاه، منظور حفظ کمیت و کیفیت مواد مؤثرهشد. به

در سایه و در درجه حرارت محیط خشک شدند و سپ  جهت تعیییا  
ها، از هر یک از تیمارهای آزمایشی ی گلترکیبات ثانویه و مواد مؤثره

گرم گل خشک شده به آزمایشگاه منتقل و توسیط دسیتگاه    50مقدار 
اکسیدانی، درصید  گیری و در نهایت میزان فعالیت آنتیسوکسله عصاره

کل، درصد فالونوئید کل و میزان آنتوسیانیا کل آن تعییا شد.  فنول
اندازی رادیکیال  اکسیدانی با استفاده از روش به داممیزان فعالیت آنتی

( DPPH( )Diphenyl Picrylhydrazylفنیل پیکریل هیدرازیل )دی
منظیور تعیییا محتیوای ترکیبیات فنیولی از روش      (. به72تعییا شد )

(. محتیوای  54( استفاده شد )Folin-Ciocalteuیو )فولیا سیوکیوکالت
(. روش 17سنجی تعییا گردید )فالونوئید کل با استفاده از روش رنگ

( بییرای تعییییا میییزان   pH Different Method) pHاخییتالف 
 3(. الزم بیه ذکیر اسیت    47آنتوسیانیا کل مورد استفاده قرار گرفت )

ی و در طیول مرحلیه   طیور تصیادفی انتخیاب   بوته از هر کرت نیز بیه 
در اواخر فصل رشد، با آغیاز  های آنها شمارش شدند.گلدهی تعداد گل

 3ها و خشک شدن انیدام هیوایی گییاه، تعیداد     ی رسیدگی دانهمرحله
بوته از هر کرت به طور تصادفی انتخاب و صفاتی نظییر تعیداد سیاقه    

ری گیی پوشیش آنهیا انیدازه   فرعی، طول ساقه فرعی، ارتفاع و قطر تاج
هیای  هیای تمیام سیط  کیرت    جهت تعییا عملکرد دانه، بوتیه  شدند.

 آزمایشی برداشت و وزن دانه آنها تعییا گردید. 
هیای  ( و تحلیل آمیاری داده ANOVAمنظور تجزیه واریان  )به

 MSو  SAS Ver.9.1افزارهیای آزمیایش و رسیم نمودارهیا، از نیرم    

Excel Ver.11 هیا در سیط    انگیای میی ی کلیهاستفاده شد. مقایسه
 ای دانکا انجام گردید. درصد و توسط آزمون چنددامنه 5احتمال 

 

 نتايج و بحث
 گل خشک عملکرد

اثر متقابل تیراکم گییاهی و کودهیای آلیی و شییمیایی )اوره( بیر       
کیه بیا کیاهش    طیوری (، به3دار بود )جدول عملکرد گل خشک معنی

لکیرد گیل خشیک    تراکم گیاهی، تأثیر کودهیای آلیی در افیزایش عم   
مربیع، کودهیای    بوته در متر 10ترتیب که در تراکم ایاتشدید شد، به

آلی اثر چنیدانی در افیزایش عملکیرد گیل خشیک نسیبت بیه شیاهد         
مربع کودهای کمپوسیت،   بوته در متر 5که در تراکم نداشتند، در حالی

 67و  310، 71ترتیب کمپوست و گاوی عملکرد گل خشک را بهورمی
مربع نیز  بوته در متر 3ت به شاهد افزایش دادند و در تراکم درصد نسب

ترتییب  کمپوست و گاوی به خاک بهافزودن کودهای کمپوست، ورمی
درصدی عملکرد گل خشک را در مقایسه بیا   223و  79، 112افزایش 

 (. 4شاهد به همراه داشت )جدول 
و های باالی گیاهی، عوامل محیطیی  رسد که در تراکمنظر میبه

( کیه  50ی کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته )اندازهتابش خورشیدی به
ایا موضوع منجر به کاهش عملکیرد گیل خشیک شید. اثیر آراییش       
کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گاوزبان ایرانی نشان داد که بیشیتریا  
میانگیا عملکرد گل در واحد سط  در آرایش کاشت مربعیی و تیراکم   

(. پ  از بررسی عملکیرد و برخیی   13ع حاصل شد )مرب بوته در متر 6
، 6تیأثیر تیراکم بوتیه )   های فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی تحیت ویژگی
مربع( گزارش شد، بیشتریا عملکرد دانه در  بوته در متر 18و  14، 10

 بوتیه در متیر   40(. تیراکم  29مربع بدست آمد ) بوته در متر 10تراکم 
تولید بیشتریا عملکرد گیل خشیک شید     مربع بابونه آلمانی، منجر به

 50و  25، 5/12های مختلف گییاهی ) (. در یک پژوهش اثر تراکم25)
مربع( بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آنیسون بررسیی و   بوته در متر

 بوته در متر 25گزارش شد که بیشتریا عملکرد دانه در تراکم گیاهی 
بررسی اثر فاصیله  (. در پژوهشی دیگر، پ  از48مربع حاصل گردید )

متیر(  سیانتی  45و  35، 25متیر( و روی ) سانتی 80و  70، 60ی بیا )
 Saturejaردیف بر عملکرد و اجزای عملکیرد گییاه داروییی میرزه )    

khuzistanica Jamzad     گزارش شد کیه بیشیتریا عملکیرد گیل و )
متر مشیاهده شید و   سانتی 45ی روی ردیف پوشش در فاصلهقطر تاج
ی خشک تولیدی مربع بیشتریا عملکرد ماده بوته در متر 67/6تراکم 

، 40×20(. در یک پژوهش اثر سه تیراکم  32را به خود اختصاص داد )
متر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروییی  سانتی 50×30و  40×30

( بررسی و گزارش شد که بیشتریا Melissa officinalisبادرنجبویه )
(. همیانطور کیه در   63بدسیت آمید )   40×20مقدار عملکرد در تیراکم  

های شود، اثر کودهای آلی مورد مطالعه در تراکممشاهده می 4جدول 
بوته در  5و  10های که در تراکمگیاهی مختلف متفاوت بود، به طوری

مربیع کیود    بوتیه در متیر   3کمپوست و در تیراکم  مربع کود ورمی متر
 ر تیمارها سبب شد. گاوی عملکرد گل خشک بیشتری را نسبت به سای
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ی رطوبت نقش دلیل قدرت باالی ذخیرهکمپوست بهاحتماالً ورمی

( و از اییا طرییق   68مهمی در فراهمی آب مورد نیاز گیاه ایفا کیرده ) 
باع  تولید بیشتر عملکرد گیل خشیک شید. کیود گیاوی پوسییده در       

ی نیتروژن سطوح پاییا تراکم گیاهی احتماالً از طریق افزایش آزادساز
تیوجهی افیزایش   (، عملکرد گل خشک را به میزان قابیل 46در خاک )

رسد که کودهای آلیی میورد مطالعیه از طرییق بهبیود      داد. به نظر می
( منجر به بهبود 46خصوصیات خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب )

عملکرد گیاه شدند، در حالی که کود شیمیایی اوره حاصلخیزی خیاک  
اشت و نقش چندانی در فراهم کردن آب برای گیاه ایفیا  را به همراه ند

نکرد و در نتیجه عملکرد گل در ایا تیمار با کاهش مواجه شد. برخی 
مطالعات نشان داده است که مصرف کودهای آلی باع  کاهش اثرات 
شوری و افیزایش جیذب فسیفر و نیتیروژن شیده و در نتیجیه بهبیود        

(. اسیتفاده از  62راه دارد )خصوصیات کمی و کیفی گیاهان را بیه همی  
درصد، منجر به تولید بیشتریا میزان آنتوسیانیا در  30کمپوست ورمی

(. در یک پژوهش گیزارش شید عملکیرد گیل     24گاوزبان ایرانی شد )
کمپوست تأثیر کودهای کمپوست، ورمیخشک در گاوزبان ایرانی تحت

ایش درصد نسیبت بیه شیاهد افیز     27و  28، 25ترتیب و کود گاوی به
یافت، ضما اینکه مشخن شد متغیرهای ارتفاع بوته، عملکیرد انیدام   

تریا عوامل میؤثر بیر عملکیرد گیل     هوایی و تعداد گل در بوته، اصلی
کمپوست ضما کمک به گاوزبیان  (. کاربرد کمپوست و ورمی8بودند )

اروپایی در شرایط تنش خشیکی، مییزان عملکیرد گیل خشیک را در      
داد. در ییک پیژوهش پی  از بررسیی اثیر      مقایسه با شیاهد افیزایش   

کودهای آلی مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسیفرزه  
کمپوست منجر بیه تولیید   تا در هکتار ورمی 6گزارش شد که کاربرد 
(. بیشیتریا وزن خشیک بوتیه و عملکیرد     12بیشتریا عملکیرد شید )  

ود دامیی  تیا کی   20اسان  گیاه دارویی بادرشیبی در شیرایط کیاربرد    
 83/62(. در پژوهشیی دیگیر، بیشیتریا ارتفیاع بوتیه )     44بدست آمد )

کیلوگرم در هکتیار( گییاه    71/9281توده )متر( و عملکرد زیستسانتی
تا در هکتار کود دامی مشاهده شید،   9دارویی گشنیز در تیمار کاربرد 

 84/1399(، عملکیرد دانیه )  42/1ولی بیشتریا شاخن سط  بیر  ) 
تا کود  12درصد( در تیمار  56/0هکتار( و درصد اسان  )کیلوگرم در 

کیلیوگرم در هکتیار    60(. کاربرد میزان 60دامی در هکتار حاصل شد )
(. 49نیتروژن بیشتریا تولید بذر در بوته گاوزبان ایرانی را سبب شید ) 

بیشتریا تعداد ساقه فرعی، ارتفاع، عملکرد سرشاخه گلیدار و عملکیرد   
درصید کیود    50ر گاوزبیان اروپیایی بیا مصیرف     موسیالژ و اسیان  د 

عیالوه کیود   شیمیایی )اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم( بیه 
(. 35حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم( حاصل شید ) زیستی )نیتروکسیا 

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی نیتروژن در شرایط تلقی   100مصرف 
تریا ارتفیاع بوتیه، تعیداد سیاقه     بذر با نیتروکسیا منجر به تولید بیشی 

فرعی، عملکرد خشک سرشاخه گلدار و عملکرد خشک بوته گاوزبیان  

 (. 71اروپایی شد )
 

 تعداد گل در بوته

در بررسی بیرهمکنش اثیرات تیراکم گییاهی و کودهیای آلیی و       
شیمیایی )اوره( بر تعداد گل در بوته مشاهده شد که اثر کودهای آلیی  

کیه  طیوری ای مختلف گیاهی متفاوت بود، بیه همورد مطالعه در تراکم
مربییع و کییود   بوتییه در متییر  5و  10هییای کییود گییاوی در تییراکم 

تیوجهی  مربیع از برتیری قابیل    بوته در متر 3کمپوست در تراکم ورمی
نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند، ضما اینکه هر یک از کودهای 

را در افیزایش   کمپوست و گاوی بهتیریا تیأثیر خیود   کمپوست، ورمی
مربیع   بوته در متر 5و  3، 10های ترتیب در تراکمتعداد گل در بوته به
شود، کود مشاهده می 4(. همانطور که در جدول 4نشان دادند )جدول 

مربع نقش میؤثرتری در   بوته در متر 5شیمیایی اوره در تراکم گیاهی 
 5ن در تیراکم  که کاربرد آطوریافزایش تعداد گل در بوته ایفا کرد، به

درصدی تعداد گل  57و  3ترتیب منجر به افزایش مربع به بوته در متر
 بوته در متر 3و  10های در بوته در مقایسه با کاربرد ایا کود در تراکم

هیای  رسد که کودهای آلی از طریق بهبود فعالیتنظر میمربع شد. به
راهمیی  ( و ف68(، افزایش ظرفییت نگهیداری آب )  55میکروبی خاک )

ی (، سبب افزایش میزان فتوسنتز و ماده46جذب بیشتر عناصرغذایی )
( که ایا مسئله در نهایت به افزایش گلیدهی  14خشک گیاهی شدند )
در یک پژوهش اثیر کودهیای آلیی و بیولوژییک     گیاه انجامیده است. 

مختلف روی گیاه دارویی مرزه مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش شید  
چه به تنهایی و چه در کاربرد همزمان با کودهیای   کمپوستکه ورمی

بیولوژیک نیتروکسیا و نیتراژیا منجر به بهبود خصوصییات کمیی و   
اثیر کودهیای آلیی و بیولوژییک     ژوهشیی،  (. در پ61کیفی گییاه شید )  

مختلییف بییر عملکییرد و اجییزای عملکییرد گیییاه دارویییی رازیانییه      
(Foeniculum vulgare Mill. مورد مطالعه قرار )   گرفیت و گیزارش

کمپوست سبب افزایش تعداد گل تا در هکتار ورمی 10شد که کاربرد 
مربیع(،   بوته در متیر  10باال )تراکم  رسد در تراکمنظر می(. به18شد )

ای سبب شده گیاهان نتوانند استفاده مناسبی گونهاحتماالً رقابت درون
 و در تیراکم  (58ای داشیته باشیند )  از امکانات محیطی و منابع تغذییه 

بوته در مترمربع( نیز احتماالً میزان هدررفت منابع زیاد  3پاییا )تراکم 
از طریییق تبخیییر از خییاک، رقابییت   بییوده )برخییی از مییوارد عبارتنیید 

( و لیذا  16ای، عدم قرارگیری منابع در محیط توسعه ریشه( )گونهبرون
رفتیه  تری از منیابع صیورت گ  در تراکم متوسط گیاهی استفاده مطلوب

 است.

 

 وزن تر گل در بوته

اثر متقابل تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی )اوره( بیر وزن  
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که بیشتریا و کمتریا طوری(، به3دار بود )جدول تر گل در بوته معنی
مربع و  بوته در متر 5ترتیب در تیمارهای تراکم وزن تر گل در بوته به

مربع و کود شیمیایی  در متر بوته 5گرم( و تراکم  90/472کود گاوی )
(. بیا توجیه بیه ضیرایب     4گرم( مشیاهده شید )جیدول     10/158اوره )

(، بییا وزن تیر   5همبستگی محاسبه شده بیا صفات مختلف )جدول 

دار گل در بوته و تعداد ساقه فرعی در بوته همبستگی مثبیت و معنیی  
(**54/0=r در سط  احتمال )درصد وجود داشت، لیذا بیا توجیه بیه      1

اینکه استفاده از کودهای آلی باع  افزایش تعداد ساقه فرعی در بوتیه  
(، بهبود وزن تر گل در بوتیه در شیرایط اسیتفاده از اییا     4شد )جدول 

 رسد. کودها منطقی به نظر می
 

 ی آلي و شیمیايي )اوره(برد کودهاهای مختلف و کارتأثیر تراکمضرايب همبستگي بین صفات مورد مطالعه در گاوزبان ايراني تحت -5جدول 
Table 5– Correlation coefficients between studied characteristics in Echium amoenum affected by different densities and 

application of organic and chemical (urea) fertilizers 
 Codeکد  Trait صفت  1 2 3 4 5 6

     1 
 عملکرد گل 

Flower yield  
1 

    1 0.21ns 
 تعداد گل در بوته

Flower number per plant 
2 

   1 0.10ns 0.38** 
 وزن تر گل در بوته 

Flower fresh weight per plant  
3 

  1 0.54** 0.30* 0.27ns 
 تعداد ساقه فرعی در بوته

Number of lateral branch per plant 
4 

 1 0.22ns 0.41** 0.09ns 0.30* 
 ل ساقه فرعی طو

Lateral branch length  
5 

1 0.53** 0.22ns 0.41** 0.03ns 0.29* 
 ارتفاع بوته 

Plant height  
6 

 دار.دار در سط  احتمال یک و پنج درصد و عدم تفاوت معنیترتیب معنیبه ns**، * و 
** and * are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level, respectively and ns is non significant.  

 
در یک پژوهش، در کشیت ارگانییک ریحیان مصیرف کمپوسیت      

(. در پژوهشیی  22خصوصیات کمی و کیفیی گییاه را بهبیود بخشیید )    
دیگر، اثر کودهای آلی مختلیف بیر عملکیرد و اجیزای عملکیرد گییاه       

( بررسی و گزارش شد Calendula officinalisدارویی همیشه بهار )
کمپوست به همراه تلقیی   که بیشتریا وزن خشک گل در تیمار ورمی

یک پژوهش، پ  از بررسیی   (. در59با کود فسفاته بارور بدست آمد )
اثر کوهای آلی و شیمیایی مختلف روی گیاه دارویی اسیفرزه مشیاهده   
شد که کاربرد کمپوست در اکثر صفات مورد مطالعیه نسیبت بیه کیود     

که بیشتریا عملکرد گیاه در تیمار طوریود، بهشیمیایی دارای برتری ب
 4جیدول   (. همانطور کیه در 37تا در هکتار کمپوست بدست آمد ) 8

بوته  5شود، اثر تمامی کودهای آلی مورد مطالعه در تراکم مشاهده می
که در ایا تراکم گیاهی وزن تر گیل  طوریمربع تشدید شد، به در متر

کمپوست و گاوی های کمپوست، ورمیی کاربرد کوددر بوته در نتیجه
 10درصد نسبت به کودهای مشابه در تیراکم   193و  66، 75ترتیب به

درصید نسیبت بیه کودهیای      7و  76، 33ترتیب مربع و به بوته در متر
رسد کیه  نظر میمربع افزایش یافت. به بوته در متر 3مشابه در تراکم 

محیطیی و تیابش   مطلیوب، عوامیل   های گیاهی بیش از حید در تراکم
های ی کافی در اختیار گیاه قرار نگرفتند و در تراکماندازهخورشیدی به

نحو کارآمید اسیتفاده   کمتر از حد مطلوب از امکانات محیطی موجود به
(، در نتیجه در هر دو حالیت وزن تیر گیل در بوتیه کمتیر از      16نشد )

رسد که می نظرمربع( بود. به بوته در متر 5های متوسط گیاهی )تراکم
کودهای آلی با توجه به دارا بودن مقیادیر مناسیب نیتیروژن، فسیفر و     

( باع  بهبود 69پتاسیم و فرم گوگرد قابل استفاده در طول دوره رشد )
های رویشی و زایشی گیاه شدند و در نتیجه وزن خشک گل رشد اندام

( بییانگر اثیر مثبیت    73نتایج برخیی محققییا )  در بوته افزایش یافت. 
ی خشک گییاه داروییی اسیفرزه بیود. در     کودهای دامی بر مقدار ماده

متیر روی  سیانتی  35و  30، 15آزمایشی دو ساله اثر فواصیل کاشیت )  
 Thymusردیف( بر عملکرد و اجزای عملکرد گییاه داروییی آویشیا )   

vulgaris L.   بررسی و گزارش شد که در هر دو سال میورد مطالعیه )
ام اقتصادی در شرایطی بدست آمید کیه   بیشتریا وزن تر و خشک اند
(. در پژوهشیی، اثیر   7بیود ) متیر  سانتی 15فواصل کاشت روی ردیف 

مربع( بر عملکرد و  بوته در متر 25و  6/16، 5/12های مختلف )تراکم
اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز بررسی و گزارش شد که با افزایش 

وزن خشک بوته با کیاهش  تراکم، تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و 
های مختلف (. در آزمایشی دیگر، پ  از بررسی اثر تراکم6مواجه شد )

 Hibicusترش )گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای

sabdariffa L.هیای  ی بیا ردییف ( گزارش شد که با افزایش فاصله
فیزایش  متر، وزن تر و خشک گل در بوته اسانتی 100به  50کاشت از 
 (.43یافت )
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 تعداد ساقه فرعی در بوته

در بررسی اثر متقابل تراکم گییاهی و کودهیای آلیی و شییمیایی     
)اوره( بر تعداد ساقه فرعی در بوته مشاهده شد کیه تمیامی کودهیای    

مربیع تعیداد سیاقه     بوته در متیر  3و  5های آلی مورد مطالعه در تراکم
که تعداد ساقه طوریدادند، بهفرعی در بوته را نسبت به شاهد افزایش 
ترتیب کمپوست و گاوی بهفرعی در بوته در کودهای کمپوست، ورمی

 131، 73ترتیب مربع و به بوته در متر 5درصد در تراکم  56و  19، 19
مربع در مقایسه با شاهد افزایش  بوته در متر 3درصد در تراکم  127و 

ی در کودهیای آلیی و   (. با توجه به وجیود عناصیرغذای  4یافت )جدول 
تأثیری که ایا کودها در فراهمی و جذب مواد غذایی و رطوبت دارنید  

های فرعی در شرایط استفاده از اییا کودهیا   (، افزایش تعداد ساقه74)
های با تعیداد سیاقه   رسد که در بوتهرسد. به نظر مینظر میمنطقی به

صیرف رشید    فرعی بیشتر، گیاه احتماالً بیشتر ذخیایر غیذایی خیود را   
کیه تعیداد   طیوری رویشی کرد، لذا رشد زایشی دچار نقصیان شید، بیه   

ها با کاهش مواجه شد و عملکرد گل های گل بارور در ایا بوتهچرخه
با افزایش تعداد ساقه فرعی در بوته کاهش یافت. انجام پژوهشیی بیر   

کمپوست منجیر  روی ریحان نشان داد که کاربرد سطوح مختلف ورمی
(. بیر اسیاس   9عملکرد زیستی گیاه نسبت به شیاهد شید )  به افزایش 

بهار، مصرف کودهیای آلیی بیه   نتایج پژوهشی در گیاه دارویی همیشه
دار تعیداد سیاقه فرعیی در بوتیه و     کمپوست، افزایش معنیویژه ورمی

 5(. همیانطور کیه در جیدول    59تعداد گل در بوته را به همراه داشت )
هیای گییاهی   یک از تراکمره در هیچشود، کود شیمیایی اومشاهده می

مورد مطالعه نتوانست نقش مؤثری در افزایش تعیداد سیاقه فرعیی در    
مربیع، اثیر    بوتیه در متیر   3و  5هیای  ویژه در تراکمبوته ایفا کند و به

 کمتری نسبت به کودهای آلی داشت. 
  

 طول ساقه فرعی

ل سیاقه  اثر متقابل تراکم و کودهای آلی و شیمیایی )اوره( بر طیو 
های میورد  که در تمامی تراکمطوری(، به3دار بود )جدول فرعی معنی

مطالعه، طول ساقه فرعی در شرایط استفاده از کودهای آلی نسبت بیه  
شاهد بیشتر بود، البته الزم به ذکیر اسیت کیه کودهیای کمپوسیت و      

 3مربع و کود گاوی در تیراکم   بوته در متر 5کمپوست در تراکم ورمی
مربع، اثر بیشتری در افزایش طیول سیاقه فرعیی داشیتند      ر متربوته د
اند که کاربرد کودهیای آلیی بیر    (. مطالعات متعدد نشان داده4)جدول 

غیذایی در   رشد گیاه و خصوصیات خاک اثر مثبت داشته و مقدار میواد 
پی  از   (. در یک پیژوهش، 74 و 39دهد )دسترس گیاه را افزایش می
ختلف بر خصوصیات کمی و کیفیی چنیدیا   بررسی اثر کودهای آلی م

کمپوست باع  افزایش ارتفاع بوتیه گیاه دارویی گزارش شد که ورمی
( و افزایش وزن تر و خشک Echinaceae purpureaی سرخارگل )

بیا کیاهش تیراکم گییاهی     (. 19های هوایی گیاه بادرنجبویه شد )اندام
طول ساقه فرعی نسیبت بیه کودهیای     فزایشنقش کودهای آلی در ا

بوته  5و  10های که در تراکمطوریشیمیایی اوره بیشتر نمایان شد، به
-مربع، بیا کودهای آلی و شیمیایی از نظر آماری تفاوت معنی در متر

مربیع،   بوتیه در متیر   3(، ولیی در تیراکم   3داری وجود نداشت )جدول 
مورد مطالعه نسبت بیه کیود   طول ساقه فرعی در تمامی کودهای آلی 

شیمیایی افزایش یافت و در ایا تیراکم گییاهی کودهیای کمپوسیت،     
 33و  28، 32ترتییب منجیر بیه افیزایش     کمپوست و گیاوی بیه  ورمی

درصدی طول ساقه فرعیی در مقایسیه بیا کیود شییمیایی اوره شیدند       
هیای مختلیف   پاشی بیا غلظیت  (. در یک پژوهش اثر محلول4)جدول 
ام( بیر  پیی پی 12000و  6000، 3000کمپوست )صفر، یی ورمعصاره

صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه بررسی و گزارش شد کیه  
بیشتریا طول ساقه، تعداد گره، سط  بر  و وزن خشک بوته مربوط 

 (.51کمپوست بود )ام ورمیپیپی 3000به تیمار 
 

 ارتفاع بوته

هیای  ، در تمیامی تیراکم  شودمشاهده می 4همانطور که در جدول 
در گیاهی مورد مطالعه، کودهای آلی منجر بیه افیزایش ارتفیاع بوتیه     

که ارتفاع بوته در کودهای کمپوسیت،  طوریمقایسه با شاهد شدند، به
 10تیراکم   درصید در  15و  11، 27ترتییب  کمپوست و گاوی بهورمی

وتیه در  ب 5درصید در تیراکم    27و  24، 30ترتیب مربع، به بوته در متر
مربیع   بوته در متر 3درصد در تراکم  19و  9، 21ترتیب مربع و به متر

نسبت به شاهد افزایش یافت، ضما اینکه کود شییمیایی اوره نییز در   
ترتییب از  مربع عملکیرد دانیه را بیه    بوته در متر 3و  5، 10های تراکم
مند ساخت. اثرات مثبت کودهای آلی درصدی بهره 4و  6، 30افزایش 

ر خصوصیات کمی و کیفی گیاهیان مختلیف در آزمایشیات متعیددی     ب
رسید کیه کودهیای    نظر می( مورد تأکید قرار گرفته است. به39و  20)

آلی احتماالً از طریق بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش 
( باع  بهبود خصوصییات رشیدی   10ظرفیت نگهداری عناصرغذایی )
در یک پژوهش، اثر کودهای آلیی بیر   دند. گیاه و از جمله ارتفاع آن ش

شییرازی  خصوصیات کمی و کیفیی گیاهیان داروییی اسیفرزه، قدومیه     
(Alyssum homolocarpum L.قدومییه ،)( شییهریLepidium 

perfoilatum L.و تخم ) ( شیربتیLalementia iberica L.  میورد )
بررسی قرار گرفت و گزارش شد که تیمار کود گاوی منجر بیه تولیید   

شتریا ارتفاع گیاهان در مقایسه با سایر تیمارها شید، ضیما اینکیه    بی
کمپوسیت،  ارتفاع تمیامی گیاهیان میورد مطالعیه در کودهیای ورمیی      

 (.38کمپوست قهوه و کمپوست قار  نیز نسبت به شاهد بیشتر بود )

 

 اکسیدانی و فنول کلمیزان فعالیت آنتی

لیی مختلیف و   در بررسی اثرات متقابل تراکم گیاهی و کودهیای آ 
کود شیمیایی )اوره( مشاهده شید کیه اثیر کودهیای آلیی بیر فعالییت        

(، به 6های گیاهی مختلف متفاوت بود )جدول اکسیدانی در تراکمآنتی
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کمپوست و گیاوی  ایا ترتیب که هر یک از کودهای کمپوست، ورمی
مربییع بیشییتریا  بوتییه در متییر 3و  5، 10هییای ترتیییب در تییراکمبییه

اکسیدانی نمایان کردند ود را در بهبود میزان فعالیت آنتیتأثیرگذاری خ
بوته  5و  3های (. تمامی کودهای آلی مورد بررسی در تراکم7)جدول 
اکسیدانی نسیبت بیه شیاهد    مربع منجر به افزایش فعالیت آنتی در متر

مربع به جز  بوته در متر 10به  5شدند، ولی با افزایش تراکم گیاهی از 

اکسییدانی  سایر کودها دارای اثر منفی بر فعالیت آنتیی کمپوست ورمی
کمپوست، گاوی و شیمیایی (. کودهای کمپوست، ورمی7بودند )جدول 
، 106ترتیب مربع میزان فنول کل را به بوته در متر 10)اوره( در تراکم 

کیه  درصد در مقایسه با شاهد افزایش دادند، ضما ایا 173و  66، 54
مربع نیز میزان فنیول کیل را از    بوته در متر 5م کود شیمیایی در تراک

 (. 7درصدی نسبت به شاهد برخوردار کرد )جدول  35افزایشی 

 
برد کودهای آلي و شیمیايي های مختلف و کارتأثیر تراکمهای کیفي گاوزبان ايراني تحتتجزيه واريانس )میانگین مربعات( برخي ويژگي -6جدول 

 )اوره(
Table 6- Analysis of variance (means of square) of some qualitative characteristics of Echium amoenum affected by different 

densities and application of organic and chemical (urea) fertilizers 
 میزان آنتوسیانین کل
Total anthocyanin 

 میزان فالونوئید کل
Total flavonoid 

 ول کلمیزان فن

Total phenol 
 اکسیدانيمیزان فعالیت آنتي

Antioxidant activity 

 منبع تغییرات
 Source of variations 

 Plant density  تراکم گیاهی **624.22 **389.17 **47868 **4.30

 Fertilizr  کود **156.70 **272.56 **12353 **8.82

 Plant density×Fertilizer  کودهتراکم بوت **1095.17 **629.43 **21834 **6.76

 Experimental error  خطای آزمایشی 12.22 32.43 1380 0.0000001

 (%) Cv  درصد ضریب تغییرات 14.79 12.61 19.48 11.41

 دار.معنیدار در سط  احتمال یک و پنج درصد و عدمترتیب معنیبه ns**، * و 
**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level and non-significant, respectively. 

 

 های کیفي گاوزبان ايرانيهای مختلف و کاربرد کودهای آلي و شیمیايي )اوره( بر برخي ويژگيمقايسه میانگین اثرات متقابل تراکم -7جدول 

Table 7- Mean comparison of interaction effects of different densities and application of organic and chemical (urea) 

fertilizers on some qualitative characteristics of Echium amoenum 

 میزان آنتوسیانیا کل
Total anthocyanin 

(flower DW 1-g.mg) 

 میزان فالونوئید کل
Total flavonoid 

( 1-100g.mg QE

flower DW) 

 میزان فنول کل

Total phenol 

( 1-g.mg GAE

flower DW) 

 اکسیدانیمیزان فعالیت آنتی
 Antioxidant activity

)1-(mg.ml 

کم 
ترا
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0.0026bc 366.60bc 47.50bc 97.55a  کمپوستCompost 

1
0

 

0.0029b 318.54c 35.66de 58.93g کمپوستورمی Vermicompost 

0.0028bc 491.29a 38.39cd 41.27i   گاویCow manure 

0.0023bc 419.29b 63.05a 57.99g   شیمیاییChemical fertilizer 

0.0023bc 427.16b 23.11f 75.98c-e   شاهدControl 

0.0042a 348.30c 52.51b 67.49f  کمپوستCompost 

5
 

 

0.0040a 360.60bc 43.27b-d 82.20c کمپوستورمی Vermicompost 

0.0036a 301.96c 34.95de 88.13b   گاویCow manure 

0.0036a 330.73c 71.36a 76.96cd   شیمیاییChemical fertilizer 

0.0023bc 306.76c 52.76b 50.24h   شاهدControl 

0.0026bc 539.93a 42.03b-d 70.61ef  کمپوستCompost 

3
 

0.0028bc 539.65a 49.91b 72.27d-f کمپوستورمی Vermicompost 

0.0026bc 494.45a 44.44b-d 96.64a   گاویCow manure 

0.0021c 300.99c 26.20ef 79.78c   شیمیاییChemical fertilizer 

0.0030b 326.85c 52.00b 76.92cd   شاهدControl 

 داری ندارند.تفاوت معنی دانکا یامون چنددامنهآزبا استفاده از  درصد، 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سط  احتمال در هر ستون، میانگیا
In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan’s multiple range test. 
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رسد که کاربرد کودهیای آلیی در خیاک ضیما تیأمیا      نظر میبه

اعی  بهبیود سیاختمان خیاک، افیزایش      مقادیری از عناصر غیذایی، ب 
تر برای رشد سازی بستر مناسبظرفیت نگهداری رطوبت، امکان آماده

ریشه و افزایش سبزینگی گیاه شده و از ایا طریق بهبود خصوصییات  
(. برخی محققیا افزایش عملکرد 56کیفی گیاه را در پی داشته است )

ی کیاربرد  در نتیجه( را Achillea millefoliumکیفی گیاه بومادران )
های زیستی و آلیی را بیر   (. تأثیر نهاده67کودهای آلی گزارش کردند )

کمیت و کیفیت اسان  گیاه دارویی انیسون بررسی و گزارش شد کیه  
تا  10به  5و از  5کمپوست از صفر به با افزایش مقدار مصرفی ورمی

ییل  در هکتار درصد اسان ، عملکرد اسان ، درصد آنتول و درصید مت 
(. در پژوهش دیگیری،  36کاویکول در مقایسه با شاهد افزایش یافت )

بیشتریا عملکرد اسان  و میزان آنتول اسان  گیاه دارویی رازیانه در 
 (. 45کمپوست بدست آمد )تیمار مخلوط کمپوست و ورمی
از عوامیل محیطیی نظییر نیور، آب، میواد       جهت استفاده مطلیوب 
رقابت شدید، تعداد بوته در واحد سیط    غذایی و نیز جلوگیری از بروز

باید در حد بهینه باشد. تراکم بوته مطلوب تراکمی است که در نتیجیه 
طور میؤثر میورد اسیتفاده گییاه قیرار      ی عوامل محیطی بهی آن کلیه

ای در حیداقل  بوتهای و بیابوتهای درونهگرفته و در عیا حال رقابت
(. 16فییت مطلیوب بدسیت آیید )    باشند تا حداکثر عملکرد ممکا با کی

افزایش تراکم گیاهی منجر به افزایش مقدار و درصد اسید رزمارینیک 
(. افزایش تراکم به دلیل کاهش نفوذ نور 2گلی شد )گیاه دارویی مریم

( را در پی داشیت،  32به پوشش گیاهی، کاهش عملکرد اسان  مرزه )
 20بیه   8راکم از که عملکرد اسان  نعناع فلفلی با افزایش تی در حالی

 (.31مربع افزایش یافت ) بوته در متر
 

 میزان فالونوئید کل و آنتوسیانین کل

نتایج اثیرات متقابیل تیراکم گییاهی و کودهیای آلیی مختلیف و        
بوتیه در   10و  3های شیمیایی )اوره( نشان داد که کود گاوی در تراکم

(، بیه 6ول مربع در بهبود میزان فالونوئید کل مؤثر واقع شد )جید  متر
بوتیه در   10و  3هیای  که فالونوئید کل را در هر یک از تیراکم طوری
درصد نسبت به شاهد افزایش داد )جدول  15و  51ترتیب مربع به متر
بوته در  3کمپوست نیز در تراکم (. کاربرد کودهای کمپوست و ورمی7
درصدی میزان فالونوئید کل نسبت بیه   65مربع منجر به افزایش  متر
(. افزایش و یا کاهش بیش از حد تراکم گیاهی )در 7هد شد )جدول شا

مربع( از نظیر مییزان آنتوسییانیا کیل      بوته در متر 10و  3های تراکم
دارای اثر منفی بر اثرات کودهای آلیی بیود، ولیی در تیراکم متوسیط      

مربیع( اسیتفاده از کودهیای کمپوسیت، ورمیی      بوته در متر 5گیاهی )
 57و  74، 83ترتییب  ن آنتوسییانیا کیل را بیه   کمپوست و گاوی میزا

(. بیا بررسیی اثیر    7درصد در مقایسیه بیا شیاهد افیزایش داد )جیدول      

(، گیزارش شید کیه    fragaria Vescaی )فرنگی توتکمپوست بر گیاه 
ارتفاع، عملکرد کل، درصد مواد جامید   کاربرد کمپوست، باع  افزایش
تا در هکتیار   12مان (. کاربرد همز70محلول و آنتوسیانیا میوه شد )

کیلوگرم در هکتیار   75کمپوست و تا در هکتار ورمی 5/7کود گاوی، 
کود شیمیایی )فسفات آمونییوم( منجیر بیه تولیید بیشیتریا عملکیرد       
اسان  و بیشتریا میزان کامازولا در گیاه دارویی بابونیه آلمیانی شید    

ونیه  های متعدد روی گیاهان داروییی از جملیه باب  (. نتایج پژوهش52)
(، بادرشبی 64(، بابونه آلمانی )Chamaemelum nobile( )40رومی )

کمپوسیت  ( نشان داد که کیاربرد ورمیی  18( و رازیانه )9(، ریحان )41)
 ی مؤثره گردید.سبب افزایش کمیت و کیفیت ماده

تیأثیر  قابلیت دسترسیی عناصیر غیذایی مختلیف در خیاک تحیت      
دم رعایت تراکم مطلوب های ناشی از عهای محیطی )نظیر تنشتنش

یابید،  ای میی ای( تغیییرات قابیل مالحظیه   هیای تغذییه  گیاهی و تنش
بنابرایا مدیریت تغذیه گیاه نقش اساسی در تولید محصوالت گییاهی  
داشته و گیاهی که خوب تغذیه شده و به مقدار کافی عناصر غذایی را 

(. 16هیا خواهید داشیت )   دریافت کرده باشد، مقاومت بهتری به تینش 
( .Satureja sahandica Bormnواکنش گیاه دارویی مرزه سهندی )

مربع( بررسی و  بوته در متر 12و  10، 8های مختلف کاشت )به تراکم
مربیع   بوته در متر 10گزارش شد که با افزایش تراکم کاشت تا سط  

که افزایش بیشتر تراکم گیاهی عملکرد اسان  افزایش یافت، در حالی
 (. 4را با روندی کاهشی مواجه کرد ) عملکرد اسان 

 

  گیرینتیجه

داری بیر  طیور معنیی  نتایج آزمایش نشان داد که تراکم گیاهی بیه 
که بیشتریا عملکیرد  طوریتمامی صفات مورد مطالعه تأثیر داشت، به

پوشش گل، وزن تر و خشک گل در بوته، طول ساقه فرعی و قطر تاج
شتریا تعداد ساقه فرعی در بوتیه در  مربع و بی بوته در متر 5در تراکم 
کیه در گاوزبیان   مربع مشاهده شد، البته از آنجایی بوته در متر 3تراکم 

شیود، لیذا بیا    ایرانی عملکرد گل مهمتریا فاکتور کمی محسیوب میی  
بوته  5توجه به نتایج ایا پژوهش برای کاشت ایا گیاه تراکم گیاهی 

آلیی میورد مطالعیه اکثیر      شود. تمامی کودهایمربع توصیه می در متر
که طوریصفات مورد بررسی را در مقایسه با شاهد بهبود بخشیدند، به

کود کمپوست منجر به تولید بیشتریا وزن تیر گیل در بوتیه و طیول     
کمپوسیت بیشیتریا تیأثیر را در افیزایش     ساقه فرعی شد، کود ورمیی 

قطر عملکرد گل، وزن خشک گل در بوته، تعداد ساقه فرعی در بوته و 
ی کودهای آلی و شیمیایی مشاهده شید  پوشش ایفا کرد. با مقایسهتاج

که اثر کودهای آلی در بهبود اکثر صفات مورد بررسی، بیشیتر از کیود   
(. نتایج اثر متقابل تراکم و کودهای آلیی و  4شیمیایی اوره بود )جدول 

هیای متیراکم   شیمیایی )اوره( نشان داد کیه کودهیای آلیی در کشیت    
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های خود را در بهبود خصوصیات کمی ایرانی نتوانستند قابلیت گاوزبان
 بوتیه در متیر   10که ایا کودها در تیراکم  طوریگیاه نمایان سازند، به

مربع حتی بعضاً دارای اثر منفی بر برخی نظیر وزن تیر گیل در بوتیه،    
تعداد ساقه فرعی در بوته، طول ساقه فرعی و ارتفیاع بوتیه بودنید، در    

افزایش فواصل کاشت روی ردییف، اثیر کودهیای آلیی در      که باحالی
داری افزایش یافت. به نظر طور معنیبهبود اکثر صفات مورد بررسی به

ای بر سر گونهرسد که با کاهش تراکم گیاهی، احتماالً رقابت درونمی
طیور میؤثرتری از   هیای گاوزبیان بیه   منابع غذایی کاهش یافته و بوته

لی بهره بردند. نتایج آزمایش حاکی از آن بود عناصر غذایی کودهای آ
که در سطوح مختلیف تیراکم گییاهی، کودهیای آلیی متفیاوت دارای       

عنوان مثال در بیشتریا تأثیر در بهبود خصوصیات کمی گیاه بودند، به
بوتیه   5و  10های کمپوست در تراکمارتباط با عملکرد گل، کود ورمی

مربع نسبت به سیایر   بوته در متر 3مربع و کود گاوی در تراکم  در متر

کودهای آلی دارای برتری بودند. نتایج صفات کیفی حاکی از آن بیود  
مربع و کود کمپوسیت   بوته در متر 5و  3های که کود گاوی در تراکم

مربیع بیشیتریا تیأثیر را در افیزایش مییزان       بوته در متر 10در تراکم 
ای آلی و شییمیایی )اوره(  اکسیدانی ایفا کرد. تمامی کودهفعالیت آنتی

مربع منجر بیه افیزایش مییزان     بوته در متر 10مورد مطالعه در تراکم 
فنول کل شدند و کیود گیاوی بیشیتریا مییزان فالونوئیید کیل را در       

مربع سبب شد و میزان آنتوسیانیا کل  بوته در متر 10و  3های تراکم
و شییمیایی  تیأثیر کودهیای آلیی     مربع تحیت  بوته در متر 5در تراکم 

طور کلی نتیایج اییا پیژوهش نشیان داد کیه      )اوره( افزایش یافت. به
توانید ضیما   های مطلوب گیاهی میاستفاده از کودهای آلی در تراکم

بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه داروییی گاوزبیان ایرانیی، اثیرات     
مخرب ناشی از مصرف کودهای شییمیایی را کیاهش داده و سیالمت    

                  ی تولید را در درازمدت تضمیا کند.محصول و پایدار
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Introduction: Maintenance of soil fertility as a permanent bed for continuous production of 

agricultural products is one of the most important issues affecting the sustainability of food production. 

In order to achieve healthy food production, application of ecological inputs such as organic fertilizers 

are inevitable. Organic fertilizers are fertilizer compounds that contain one or more kinds of organic 

matter. They can improve the soil’s ability to hold water and nutrients. They create a beneficial 

environment for earthworms and microbial organisms that break the soil down into rich, fine humus. 
Compost is organic matter that has been decomposed and recycled as a fertilizer and soil amendment. 

Compost can greatly enhance the physical structure of soil. The addition of compost may provide greater 

drought resistance and more efficient water utilization. Vermicompost is the final product of composting 

organic material using different types of worms, such as red wigglers or earthworms, to create a 

homogenized blend of decomposed vegetable and food waste, bedding materials and manure. 

Vermicompost helps store nutrients and keeps them safe from leeching and irrigation, functioning to 

balance hormones within plant physiology, and adding beneficial biology to soil. Vermicompost 

improves soil aeration, enriches soil with micro-organisms (adding enzymes such as phosphatase and 

cellulose), attracts deep-burrowing earthworms already present in the soil and improves water holding 

capacity, enhances germination, plant growth and crop yield, improves root growth and structure. Cow 

manure is an excellent fertilizer containing nitrogen, phosphorus, potassium and other nutrients. It also 

adds organic matter to the soil which may improve soil structure, aeration, soil moisture-holding 

capacity, and water infiltration. Plant density is the number of individuals of a given plants that occurs 

within a given sample unit or study area. Planting density can impact the overall health of plants. 

Plantings that are too sparse (the density is too low) may be more susceptible to weeds, while planting 

that are too dense might force plants to compete over scarce nutrients and water and cause stunted 

growth. Despite of many researches on the effect of organic fertilizers and plant density on different crops, 

information on the effects of these factors for many medicinal plants is scarce, therefore, in this study effect of 

organic fertilizers and plant density on morphological characteristics and yield of Echium amoenum in a low input 

cropping system was studied.     

Materials and Methods: In order to evaluate the effect of different fertilizers on quantitative characteristics of 

Echium amoenum at different plant densities, a factorial experiment based on RCBD design with three replications 

was conducted in 2011-2013 growing seasons, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Experimental factors 

included three plant densities (10, 5 and 3 plant per m2) and five different types of organic and chemical fertilizers 

(municipal waste compost, vermicompost, cow manure, chemical (urea) fertilizer and control).  

Results and Discussion: The results showed that with reduction of plant density, effect of organic fertilizers 

on increasing the flower yield was exacerbated and at the lowest density, municipal waste compost, vermicompost 

and cow manures increased flower yield 112, 79 and 223% compared to control, respectively. In all studied 

densities, length of lateral branches in conditions of organic fertilizers application was more than control. 

Municipal waste compost, vermicompost, cow manure and chemical fertilizer increased total phenol 106, 54, 66 

and 173% compared to control, respectively. In plant mean density (5 plant per m2), application of municipal waste 

compost, vermicompost and cow manure increased total anthocyanin 83, 74 and 57% compared to control, 

respectively. In general, result of this study showed that application of organic and chemical fertilizers at optimal 

plant densities, can improve growth characteristics and quantitative and qualitative yield of Echium 
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amoenum.Organic fertilizers are the most significant resources for development of agricultural soil quality and 

increase in the yield of different medicinal plants. It has been reported that this ecological inputs provide favorable 

conditions for plant growth and development through improvement of physical, chemical and biological properties 

of the soil, therefore, it can be concluded that improvement of the most studied traits in the present study were due 

to use of organic fertilizers. Fallahi et al., (20) have reported the positive effects of organic fertilizers on the 

improvement of quantitative and qualitative characteristics in chamomile (Matricaria chamomilla L.). It seems that 

plants compete with each other over scarce nutrients and water in high plant density and cause stunted growth. 

Some other studies have reported that suitable plant density can increase the growth and yield of some medicinal 

plants such as coriander (Coriandrum sativum L.), Ajwain (Carum copticum L.), lemon balm (Melissa officinalis 

L.) and anise (Pimpinella anisum L.).  

Conclusion: In general, results of this study showed that application of organic and chemical fertilizers at 

optimal plant densities, while improving growth and yield characteristics of Echium amoenum flower can be 

ensured health of production of this important medicinal plant. 
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