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 چکیده
  زوفهها هههای حاصههلخيای بههام بههر عملکههرد و اجههاای عملکههرد گيههاه دارویههی     روش ريثأتههمنظههور بررسههی   بههه      

(Hyssopus officinalis L. )تصادفی با سه های کامل  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوم های مختلف، آزمایشی به در چين

بيای بام  های حاصل اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل زمان برداشت و روش 1771سال استان البرز( در ) کرج تکرار در

بودند. نتایج نشان داد که چين اول دارای ارتفاع بوته، تعداد شابه فرعی و شابص سطح برگ و چين دوم دارای وزن بشک 

، تعداد شابه فرعی، وزن بشک بوته، شهابص سهطح   بيای بام، ارتفاع بوته کلروفيل بيشتری بود. با حاصل محتوی بوته و

بيشترین ارتفاع بوته و تعداد شهابه  دار پيدا کرد.  برگ، محتوی کلروفيل، عملکرد اسانس و جذب عناصر غذایی افاایش معنی

دست  پتاسيم به هکتار در کيلوگرم 121+ فسفر هکتار در کيلوگرم 71+ نيتروژن هکتار در کيلوگرم 121فرعی از کاربرد تيمار 

 هکتهار  در کيلوگرم 10 +نيتروژن هکتار در کيلوگرم 31 بادر هکتار  دامی کود تن 21آمد. حداکثر وزن بشک بوته را تلفيق 

کيلهوگرم در هکتهار    121بود ابتصها  داد. بهارترین عملکهرد اسهانس از تيمهار       پتاسيم به هکتار در کيلوگرم 31 +فسفر

دامی،  کود هکتار در تن 01کيلوگرم در هکتار پتاسيم حاصل شد که با تيمارهای  121کيلوگرم در هکتار فسفر+  71نيتروژن+ 

 +فسهفر  هکتهار  در کيلهوگرم  72+ نيتهروژن  ارهکته  در کيلهوگرم  01ميکهوریاا و تلفيهق    با دامی کود هکتار در تن 71تلفيق 

 هیه بها روش تذذ  ج،یبراساس نتها دامی در یک گروه آماری قرار داشت.  کود هکتار در تن 71 با پتاسيم هکتار در کيلوگرم 01

 .افتیزوفا دست  اهيدر گ یمطلوب یفيو ک یبه عملکرد کم توان یم یو آل یستیز یو استفاده از کودها یقيتلف

 

 ميکوریاا. نيتروژن، فسفر، ،(.Hyssopus officinalis L) زوفا پتاسيم، ،اسانس :کلیدی های واژه
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 مقدمه
  در ای گسترده کاربردهای امروزه دارویی گياهان
 گيری بهره نيازمند آنها فرآوری و توليد دارند، مختلف صنایع
 با محصول به دستيابی برای جدید و علمی های روش از
 زوفا (.Ebadi et al., 2016) بارست کيفيت و يتکمّ
(Hyssopus officinalis L.) از معطر گياهان سایر مانند 

 Gonul) است اقتصادی اهميت دارای Lamiaceae بانواده

et al., 2012.) و طعم برای عمده طور به گياه این از 
 و (Jankovasky & Landa, 2012) غذایی مواد نگهداری
 اسانس شود. می استفاده (Babovic et al., 2010) فيتوتراپی
 در و بوده ضدقارچی و ضدباکتریایی بوا  دارای گياه این
 کاربرد اشتهاآور و آور بلط عنوان به نيا مدرن و سنتی طب
 حنجره، التهاب گوارشی، های ناراحتی درمان برای و داشته
 شده توصيه زبم بهبود در تسریع و تبخال برونشيت، آسم،
 مصرف و توليد (.Jankovasky & Landa, 2012) است
 چند طی متداول کشاورزی در شيميایی های نهاده رویه بی
 داشته همراه به را بسياری محيطی زیست مشکالت ابير دهه
 بام، و آب منابع آلودگی به توان می بين این در است.
 تعادل بوردن هم بر و غذایی محصورت کيفيت کاهش
 اکوسيستم به ناپذیری جبران صدمات که بام در زیستی
 حل راه (.Liu & Lal, 2015) کرد اشاره سازد، می وارد
 براساس پایدار کشاورزی سوی به حرکت مشکل این اساسی
 ازجمله مارعه درونی های نهاده از بيشتر چه هر استفاده
 همچنين و زیستی کودهای عنوان با زی بام مفيد جانداران
 Heidari et) است شيميایی و آلی کودهای تلفيقی بکارگيری

al., 2014.) 
 عملکرد بهبود برای نيتروژن منابع از بهينه استفادهالبته 
 ضروریست محيطی زیستی کاهش و اقتصادی

(Mostaphi-Rad et al., 2010.) کليدی نقش با پتاسيم 
 اکسيد دی تثبيت و جذب تنفس، آنایمی، های واکنش در
 طریق از فتوسنتا بر آن تأثير و ها پروتئين سنتا کربن،
 افاایش و گياه در آب روابط و ها روزنه کار تنظيم
 بسيار نقش محيطی های تنش برابر در گياهان مقاومت
 (.Wang et al., 2013) دارد عملکرد افاایش در مهمی

 نوکلئيک، اسيدهای صورت به سلولی سابتمان در فسفر
 از بسياری در و غشاها فسفوليپيدها، ها، کوآنایم
 انرژی انتقال و ذبيره ازجمله و حياتی های فعاليت
 دارد. دبالت (ATP و ADP های صورت به) شيميایی
H2Po4 صورت به فسفر

HPO4 صورت به نيا و -
 قابل -2

 و رشد در عیتسر باعث فسفر .است اهيگبرای  جذب
 های بافت یمصرف تيفيک و شده محصول یدگيرس
 برای ادییز تيظرف اهانيگ .دهد یم شیافاا را ای نهیسبا
 ,Koochaki & Sarmadnia) دارند فسفر رهيذب و جذب

2008.)  
 قابل نيتروژن مياان تواند می بام به آلی مواد افاودن
 بام عناصر غذایی سایر مياان افاایش، را گياه دسترس

 جانداران انواع و تعداد و بهبود را سازی باکدانه تذيير و
 (.Shamim et al., 2010) دهد تذيير را بام در موجود
 معدنی و آلی دموا از غنی منابع از یکی دامی کودهای
 افاایش باعث بازده کم اراضی در آنها کاربرد که هستند
 تر مناسب عرضه بام، دمای تعدیل آب، نگهداری قابليت
 بهبود و ميکروبی فعاليت افاایش بام، در غذایی مواد
 شود می درازمدت در آن فيایکی و کيفی های ویژگی
(Pandey et al., 2016). ليبه دل یآل یاستفاده از کودها 
با  اني و مصرفپرمصرف و کم ییبودن از عناصر غذا یغن

که متناسب با مرحله  ییعناصر غذا یجیتدر یآزادساز
اسانس در  اانيم شیموجب افاا باشد، یم اهيگ یرشد
 (.Carvalho et al., 2016) شودیم ییدارو اهانيگ

بشک و  ادهعملکرد م شیمنجر به افاا یمصرف کود دام
 ليبه دل تواندیشده که م گلی میمر اهيعملکرد اسانس گ

بام و  یکیايدر بهبود بوا  ف یمثبت کود دام هایاثر
 تلفيق (.Govahi, 2015) باشد اهيگ ای هیتذذ طیبهبود شرا
 تأثير آنها جداگانه اثر با مقایسه در شيميایی با دامی کود

 فنل فالونوئيد، آنتوسيانين، کلروفيل، افاایش در بيشتری
 ,.Akbarpour et al) داشت اکسيدانی آنتی فعاليت و کل 

2016.) 

 اقتصادی، پویایی از بربورداری با پایدار کشاورزی
 مناسب استفاده و زیست محيط شرایط بهبود سبب تواند می
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 و انسان غذایی نيازهای تأمين در و شده موجود منابع از
. باشد داشته ساایی هب نقش جوامع زندگی کيفيت افاایش
 از استفاده پایدار کشاورزی در اصلی ارکان از یکی

 حذف هدف با زراعی های اکوسيستم در زیستی کودهای
 است شيميایی های نهاده مصرف مالحظه قابل کاهش یا
(Patel et al., 2010.) نمودن  یديکودها معمورً با اس نیا

 یباعث رهاساز ها،میآنا یترشح بعض ایمحلول بام و 
موجود در بام  یو آل یکان دهيپ هایبيعناصر از ترک

 & Pandey) دهندیقرار م اهيشده و آن را در دسترس گ

Patra, 2015.) ،توان به  می از انواع کودهای زیستی
 یکه دارا یاهانيگ .کرد اشاره ميکوریاا هایقارچ
عناصر  نکهیا ليدل به باشند یم ییاایکوريم یستیهما
 یدارا ،ندنمای یاز بام جذب م یشتريو آب ب ییغذا

 & Larrainzar) هستند یشتريرشد بهتر و عملکرد ب

Wienkoop, 2017های (. گاارش شده است که قارچ 
 ديتول نيو همچن یا هیتذذ طیمعمورً با بهبود شرا اایکوريم
در  عیموجب بهبود و تسر اهيمحرم رشد گ های بيترک

 لیبر تعد و عالوه شود یم اهانيگ یمراحل مختلف رشد
رشد و  یقابل توجه اانينامطلوب تنش، به م هایاثر

 Perramon) دهند یم شیرا افاا اهيگ ییجذب عناصر غذا

et al., 2016). شده تلقيح بذرهای از حاصل گياهان 
 همچنين و دانه عملکرد بيشتر، ماده بشک بيشتر، ارتفاع
 در شده تلقيح غير گياهان با مقایسه در بيشتری اسانس
 نتایج (.Gheisari Zardak et al., 2017) داشتند رازیانه
 ميکوریاا زیستی کودهای مثبت ثيرأت از حکایت آزمایش
داشت  زنيان اسانس مقدار و عملکرد اجاای و عملکرد بر
(Rezaei-Chiyaneh et al., 2014.) استفاده که  نحوی به

توانست درصد و عملکرد  انهیدر راز یستیز یاز کودها
 .(Abd El-Azim et al., 2017دهد ) شیرا افاا اهيگ

در واحد  یمحصورت کشاورز ديتول شیافاا منظور به
 یمانند مصرف کودها یمتعدد یزراع اتيعمل سطح،
 انيسال یط تيفعال نیا جهينت. شود یانجام م ییايميش
 ،یستیبام، کاهش تنوع ز یبارور اانيکاهش م ر،ياب
بروز مشکالت متعدد  ،یمحصورت کشاورز تيفيفت کاُ

 است. یبشر معهسالمت جا دیو تهد یطيمح ستیز
 یبدون آلودگ یاقتصاد اسيدر مق یکشاورز ديتول شیافاا
 های بخش است. یچالش جهان کی ستیز طيمح

 هایشاهد گام رياب های و سالمت در سال یکشاورز
 توليد در زیستی و آلی هایدکو کاربرد .اندبوده یبارگ
 بانعناعيان  بانواده مهم گياهان از یکی عنوان به زوفا گياه
 های نهاده مصرف مالحظه قابل حذف یا کاهش هدف
 بهبود و بام حاصلخيای افاایش همچنين و شيميایی
این  است. بربوردار زیادی اهميت از گياه کيفيت و رشد
 حاصلخيای مختلف سيستم 11 بررسی هدف با تحقيق
 به زوفا کشت در سيستم بهترین معرفیبرای  بام

 کودهای انواع از تلفيقی که کننده توليد کشاورزان
 شد. انجام بودند، زیستی و آلی شيميایی،

 

 ها روش و مواد
 طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این
 در 1771 سال در تکرار سه با تصادفی کامل های بلوم
 مربع متر 171 مساحت به زمينی در البرز تحقيقاتی مجتمع
  ییجذرافيا طول در متر 11 عرض و 17 طول به

 درجه 03 و 78 ییجذرافيا عرض و شرقی درجه 81
 آن بام نوع متر، 1721 دریا سطح از ارتفاع با شمالی
 .شد اجرا کرج منطقه در 3/3 مبا pH و رسی شنی

 یحاصلخيا های روش و چين شامل آزمایشی فاکتورهای
 بود. بام

پس از انجام شخم پایياه، در بهار با انجام یک شخم 
سطحی، نيمی از کودهای آلی و شيميایی و بيولوژیک با 
نسبت تعيين شده با بام مخلوط شدند. مساحت هر یک 

متر و  0طول  بهردیف  1مربع مشتمل بر  متر 12ها  از کرت
متر از یکدیگر بود. فاصله بين دو کرت  سانتی 81فاصله  به
متر در نظر گرفته شد.  7متر و فاصله بين دو تکرار  1

متر بود. نشاهای  سانتی 71ها روی هر ردیف  فاصله بوته
برگی زوفا از پژوهشکده گياهان دارویی جهاد  11

 دانشگاهی تهيه شد.
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 خاک حاصلخیزی های روش تیمارهای -1 جدول

 شماره تیمار حاصلخیزی خاکهای  روش

 کودهای شیمیایی

 )کیلوگرم/هکتار(
 کود دامی

 )تن/هکتار(
 کود بیولوژیک

N P K 
 1 1 1 1 1 1 شاهد

 شیمیایی

2 01 72 01 1 1 

7 31 10 31 1 1 

0 121 71 121 1 1 

8 111 123 111 1 1 

 تلفیق شیمیایی و دامی

1 121 71 121 11 1 

3 31 10 31 21 1 

3 01 72 01 71 1 

 دامی

7 1 1 1 01 1 

11 1 1 1 71 1 

11 1 1 1 21 1 

12 1 1 1 11 1 

 بیولوژیکی

17 1 1 1 1 Mycorrhizae Arbuscular 

10 01 72 01 1 Mycorrhizae Arbuscular 

18 01 72 01 71 Mycorrhizae Arbuscular 

11 1 1 1 71 Mycorrhizae Arbuscular 

 

 استفاده مورد ارگانیک کود شیمیایی وی فیزیک خصوصیات -2 جدول

 خاکستر

)%( 

 رطوبت

)%( 
pH 

 مواد

 آلی

)%( 

OC 

)%( 
N 

)%( 
P 

)%( 

K 

)%( 

 نسبت

 کربن

 ازت به

Fe 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Mn 

(ppm) 

37/73 03/1 38/3 83/07 23/28 13/7 11/1 70/1 2/3 72/1013 1/87 17/17 73/188 

 

 ماه فروردین 71 تاریخ در بهار فصل در دما تعدیل از پس
 متر سانتی 7-8 عمق به و شياری صورت به کاری هيرم روش به
 قبل .انجام شد آبياری بالفاصله و گردید منتقل اصلی زمين به
 مقدار با بيولوژیک کود تيمارهای به مربوط های بوته انتقال، از

 یک ،کاشت از بعد شدند. تلقيح ریشه با بوته هر برای گرم 8
 استقرار زمان تا و انجام ها بوته استقرار برای آبياری مرحله
 هلفاص به آن از بعد شد. انجام آبياری بار یک روز سه هر ها بوته
 گردید. تکرار آبياری بار یک روز 1 هر



 33   1، شماره 73دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 متهری  سهانتی  8 ارتفهاع  از و گلدهی% 81 زمان در برداشت
 بالفاصهله  و انجام سطح برگ و عملکرد تعيين برای بام سطح
 و شيميایی کودهای از دیگر نيمی تيمار اعمال و آبياری به اقدام
 انتههای  و ابتدا از و طرفين از ردیف دو برداشت هنگام شد. آلی
 طهول  در همچنهين  گردیهد.  حذف حاشيه عنوان به متر نيم کرت
 انجهام  وجهين  صورت به هرز های علف با مبارزه آزمایش هدور
 %81 مرحلهه  در نمونهه  11 کهرت  ههر  از تصهادفی  طور به شد.
 Leaf دسهتگاه  بها  سطح برگ گيری اندازه. شد برداشت گلدهی

area meter  دسهتگاه  از اسهتفاده  با کلروفيل شد.انجام SPAD 
 دسههتگاه از اسههتفاده بهها نيتههروژن ميههاان شههد. گيههری انههدازه

 تعيهين  بهرای  (.Bremner, 1996) شهد  سهبه امح ميکروکجلدال
 بها  و نهانومتر  031 مهوج  طهول  در سهنجی  رنگ روش از فسفر،
 از گيهاهی  نمونهه اسهتفاده شهد.    سهنجی  طيف دستگاه از استفاده
 ساليسهيليک  اسيد سولفوریک، اسيد با ژوژه بالن در هضم روش
 روش بها  عصهاره،  تهيهه  از پهس  گردیهد.  استفاده اکسيژنه بآ و
 دسهتگاه  از استفاده با و موليبدات( وانادات زرد )رنگ سنجی نور

 (.Jones et al., 1991) شهد انجهام   گيهری  اندازه اسپکتروفتومتر
 در کهوره  از اسهتفاده  با بشک هضم روش به پتاسيم گيری اندازه
 8/1 یکیهدر کلر اسهيد  در کهردن  محلهول  و درجه 881 دمای
 (.Jones et al., 1991) انجام گردید فتومتر فيلم دستگاه با مورر
 کلهونجر  دسهتگاه  و آب با تقطير روش از اسانس استخراج برای
 پایهان  از پس (.Darzi & Sadeghinekoo, 2016) شد استفاده
 و SAS آمهاری  افهاار  نرم از استفاده با ها داده آناليا ،ها آزمایش
 %8 احتمهال  سهطح  در دانکن آزمون روش به ها ميانگين مقایسه
 شد. انجام
 

 نتایج

 بوته ارتفاع

 شد مشخص واریانس تجایه از آمده بدست نتایج به توجه با
 در بوته ارتفاع بر بام حاصلخيای های روش و چين اثر که
 با چين متقابل اثر در ولی بود دار معنی %1 احتمال سطح
 نشد مشاهده داری معنی تأثير بام حاصلخيای های روش
 چين تأثير تحت بوته ارتفاع ميانگين مقایسه نتایج (.7 )جدول

 مياان به بوته ارتفاع دوم چين در که داد نشان (0 )جدول
 حاصلخيای با کرد. پيدا کاهش اول چين به نسبت 08/7%
 روش در. کرد پيدا افاایش شاهد به نسبت بوته ارتفاع بام،
 متر سانتی 18/01 مياان به بوته ارتفاع بارترین شيميایی تذذیه
 71 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 121) 0 شماره تيمار به مربوط
 بود، پتاسيم( هکتار در کيلوگرم 121 و فسفر هکتار در کيلوگرم
 مياان به بوته ارتفاع حداکثر دامی کود با گياهی تذذیه در
 حاصل دامی کود هکتار در تن 01 کاربرد از متر سانتی 23/02
 متر( سانتی 8/01) دامی کود هکتار در تن 21 تيمار با که گردید
 تذذیه در بوته ارتفاع بيشترین داشت. قرار آماری گروه یک در
 و 17/00 مياان به دامی و شيميایی کود تلفيقی روش به گياه
 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 31 تيمارهای از متر سانتی 13/08
 در تن 21 با همراه پتاسيم کيلوگرم 31 و فسفر کيلوگرم 10
 72 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 01 همچنين و دامی کود هکتار
 در پتاسيم هکتار در کيلوگرم 31 و فسفر هکتار در کيلوگرم
 گياهی تذذیه در .شد حاصل دامی کود هکتار در تن 71 حضور
 ارتفاع بارترین بيولوژیکی و دامی شيميایی، تلفيقی روش به
 از ترتيب به متر سانتی 33/01 و 83/01 ،8/01 مياان به بوته
 با همراه دامی کود هکتار در تن 71 کاربرد و کاربرد عدم

 هکتار در کيلوگرم 01 حضور در آربوسکورر ميکوریاا
 هکتار در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم 72 نيتروژن،
 در تن 71 با همراه آربوسکورر ميکوریاا کاربرد و پتاسيم
 آمد بدست شيميایی کودهای حضور عدم در دامی کود هکتار
 تذذیه های روش در بوته ارتفاع ترتيب بدین (.0-8 های )جدول
 کود تلفيقی ،%01/11 و %80/12 دامی کود ،%30/22 شيميایی
 با شيميایی کود تلفيقی و %27/21 و %37/13 دامی با شيميایی
 افاایش درصد 08/11 و 77/3 ،01/11 بيولوژیک و دامی
 داد. نشان شاهد به نسبت

 

 شاخه فرعی تعداد

 در چين اثر کهداشت  آن ازحکایت  واریانس تجایه نتایج
 سطح در بام حاصلخيای های روش اثر و %1 احتمال سطح
 متقابل اثر ولی شد دار معنی شابه فرعی تعداد بر %8 احتمال
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 تعداد بر یدار معنی تأثير بام حاصلخيای های روش با چين
 مقایسه نتایج از که طور همان (.7 )جدول داشتن شابه فرعی
 مشهود 0 جدول در چين تأثير تحت شابه فرعی تعداد ميانگين
 تعداد در دوم چين به نسبت% 17/23 مياان به اول چين است،

شابه  تعداد به بام حاصلخيای با داشت. برتری شابه فرعی
 شيميایی تذذیه روش در. شد افاوده شاهد به نسبت فرعی
 تيمار به مربوط شابه 3/13 مياان به شابه فرعی تعداد بارترین
 در کيلوگرم 71 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 121) 0 شماره
 تذذیه در. بود پتاسيم( هکتار در کيلوگرم 121 و فسفر هکتار
 در کيلوگرم 01 و 71 ،21 ،11 تيمارهای دامی کود با گياهی
شابه  تعداد بيشترین داشتند. قرار آماری گروه یک در هکتار
 به دامی و شيميایی کود تلفيقی روش به گياه تذذیه در فرعی
 در کيلوگرم 31 تيمارهای از شابه 13/13 و 13/13 مياان
 همراه پتاسيم کيلوگرم 31 و فسفر کيلوگرم 10 نيتروژن، هکتار
 هکتار در کيلوگرم 01 همچنين و دامی کود هکتار در تن 21 با

 هکتار در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم 72 نيتروژن،
 در گردید. حاصل دامی کود هکتار در تن 71 حضور در پتاسيم
 بيولوژیکی و دامی شيميایی، تلفيقی روش به گياهی تذذیه
 13/18 و 3/10 ،27/11 مياان به شابه فرعی تعداد بارترین
 کود هکتار در تن 71 کاربرد و کاربرد عدم از ترتيب به شابه
 در کيلوگرم 01 حضور در آربوسکورر ميکوریاا با همراه دامی
 در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم 72 نيتروژن، هکتار
 در تن 71 با همراه آربوسکورر ميکوریاا کاربرد و پتاسيم هکتار
 آمد دست به شيميایی کودهای حضور عدم در دامی کود هکتار
 تذذیه های روش در شابه فرعی تعداد ترتيب بدین (.8 )جدول
 و %33/71 دامی با شيميایی کود تلفيقی ،%71/70 شيميایی
 ،3/27 بيولوژیک و دامی با شيميایی کود تلفيقی و 13/71%
 داد. نشان شاهد به نسبت افاایش درصد 00/17 و 3/12

 
 بوته خشک  وزن

 های روش و چين اثر ،واریانس تجایه نتایج براساس
 %8 احتمال سطح در بوته بشک وزن بر بام حاصلخيای

 حاصلخيای های روش با چين متقابل اثر ولی بود دار معنی

 مياان به دوم چين (.7 )جدول نداشت دار معنی تأثير بام
 بود اول چين به نسبت بيشتری بوته بشک  وزن دارای 7/3%

 بوته بشک وزن بام، حاصلخيای های روش با (.0 )جدول
 شيميایی تذذیه روش در. کرد پيدا افاایش شاهد به نسبت
 تيمار به مربوط گرم 17/73 مياان به بوته بشک  وزن بارترین
 در کيلوگرم 71 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 121) 0 شماره
 تذذیه در. بود پتاسيم( هکتار در کيلوگرم 121 و فسفر هکتار
 38/78 مياان به بوته بشک وزن حداکثر دامی کود با گياهی
 بيشترین .شد حاصل دامی کود هکتار در تن 01 کاربرد از گرم
 و شيميایی کود تلفيقی روش به گياه تذذیه در بوته بشک  وزن
 هکتار در کيلوگرم 31 تيمارهای در گرم 2/73 مياان به دامی

 21 با همراه پتاسيم کيلوگرم 31 و فسفر کيلوگرم 10 نيتروژن،
 ترتيب بدین (.8 )جدول گردید حاصل دامی کود هکتار در تن
 کود ،%31/02 شيميایی تذذیه های روش در بوته بشک وزن
 تلفيقی و %72/01 دامی با شيميایی کود تلفيقی ،%33/73 دامی
 73/28 و 71/13 ،3/21 بيولوژیک و دامی با شيميایی کود
 داد. نشان شاهد به نسبت افاایش درصد

 

 کانوپی محیط

 های روش چين، که داد نشان واریانس تجایه نتایج
 حاصلخيای های روش با چين متقابل اثر و بام حاصلخيای
 (.7 )جدول اشتند دار معنی تأثير کانوپی محيط بر بام

 

 سطح برگ شاخص

 سطح در چين اثر که بود نآ بيانگر واریانس تجایه نتایج
 ولی داشت دار معنی تأثير سطح برگ شابص روی %1 احتمال
 با چين متقابل اثر و بام حاصلخيای های روش اثر در
 تأثير سطح برگ شابص بر بام حاصلخيای های روش
 ميانگين مقایسه نتایج (.7 )جدولنشد  مشاهده داری معنی
 که داد نشان (0 )جدول چين تأثير  تحت سطح برگ شابص
 به نسبت %38/11 مياان به سطح برگ شابص اول چين در
 بود. بيشتر دوم چين
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 کلروفیل محتوی

 مشخص واریانس تجایه از آمده بدست نتایج به توجه با
 %1 احتمال سطح رد کلروفيل محتوی بر چين اثر که شد
 متقابل اثر و بام حاصلخيای های روش اثر ولی بود دار معنی
 نشد دار معنی کلروفيل بر بام حاصلخيای های روش با چين
 چين تأثير  تحت کلروفيل ميانگين مقایسه نتایج (.7 )جدول
 مياان به کلروفيل دوم چين در که داد نشان (0 )جدول
 بود. بيشتر اول چين به نسبت 12/113%

 

 اسانس درصد و دانه هزار وزن

 های روش اثر که بود آن بيانگر واریانس تجایه نتایج
 دار معنی اسانس درصد و دانه هاار وزن بر بام حاصلخيای

 (.1 )جدول نبود
 

 اسانس عملکرد

 اثر کهداشت  آن ازحکایت  واریانس تجایه نتایج
 سطح در اسانس عملکرد بر بام حاصلخيای های روش
 ميانگين مقایسه نتایج (.1 )جدولبود  دار معنی %8 احتمال
 نشان بام حاصلخيای های روش تأثير  تحت اسانس عملکرد
 پيدا افاایش شاهد به نسبت اسانس عملکرد گياه تذذیه با که داد
 مياان به اسانس عملکرد بارترین شيميایی تذذیه روش در. کرد
 121) 0 شماره تيمار به مربوط هکتار در کيلوگرم 10/1

 121 و فسفر هکتار در کيلوگرم 71 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم
 دامی کود با گياهی تذذیه در. بود پتاسيم( هکتار در کيلوگرم
 کاربرد از هکتار در کيلوگرم 77/8 مياان به اسانس عملکرد
 عملکرد بيشترین .شد حاصل دامی کود هکتار در تن 01

 به دامی و شيميایی کود تلفيقی روش به گياه تذذیه در اسانس
 هکتار در کيلوگرم 01 تيمار از هکتار در کيلوگرم 72/8 مياان
 هکتار در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم 72 نيتروژن،
 در .بدست آمد دامی کود هکتار در تن 71 حضور در پتاسيم
 بيولوژیکی و دامی شيميایی، تلفيقی روش به گياهی تذذیه
 از هکتار در کيلوگرم 33/8 مياان به اسانس عملکرد بارترین
 ميکوریاا با همراه دامی کود هکتار در تن 71 کاربرد

 آمد بدست شيميایی کودهای حضور عدم در آربوسکورر
 تذذیه های روش در اسانس عملکرد ترتيب بدین (.3 )جدول
 با شيميایی کود تلفيقی ،%81/81 دامی کود ،%7/87 شيميایی
 بيولوژیک و دامی با شيميایی کود تلفيقی و% 28/81 دامی
 داد. نشان شاهد به نسبت افاایش 20/07%

 
 نیتروژن

 گياهی تذذیه های روش که داد نشان واریانس تجایه نتایج
 داشت دار معنی تأثير %1 احتمال سطح در نيتروژن مقدار بر

 به گياه تذذیه با است، مشهود نتایج از که طور همان (.1 )جدول
 بيشترین که طوری به ،شد افاوده شاهد به نسبت نيتروژن
 کاربرد به مربوط %11/2 مياان به شيميایی تذذیه در نيتروژن
 و فسفر هکتار در کيلوگرم 10 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 31
 دامی کود حضور در بود. پتاسيم هکتار در کيلوگرم 31

 هکتار در تن 71 مصرف در %13/2 مياان به نيتروژن بارترین
 دامی با شيميایی کود تلفيقی روش در گردید. مشاهده دامی کود
 72 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 01 تيمار از نيتروژن حداکثر
 همراه پتاسيم هکتار در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم
 در آمد. بدست %37/2 مياان به دامی کود هکتار در تن 71 با

 بيشترین بيولوژیک و دامی با شيميایی کود تلفيقی روش
 ميکوریاا با همراه دامی کود هکتار در تن 71 کاربرد را نيتروژن

 به %18/2 مياان به شيميایی کود حضور عدم در آربوسکورر
  (.3 )جدول داد ابتصا  بود
 

 پتاسیم

 تذذیه های روش که داد نشان واریانس تجایه نتایج
 روی داری معنی تأثير %1 احتمال سطح در پتاسيم بر گياهی
 غلظت به گياه تذذیه با (.1 )جدول داشت پتاسيم جذب
 بيشترین که طوری به گردید، افاوده شاهد به نسبت پتاسيم
 31 کاربرد به مربوط %2 مياان به شيميایی تذذیه در پتاسيم
 و فسفر هکتار در کيلوگرم 10 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم
 دامی کود حضور در بود. پتاسيم هکتار در کيلوگرم 31

 در تن 71 مصرف در %17/2 مياان به پتاسيم بارترین
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 شيميایی کود تلفيقی روش در .شد مشاهده دامی کود هکتار
 هکتار در کيلوگرم 01 تيمار از پتاسيم حداکثر دامی با

 در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم 72 نيتروژن،
 مياان به دامی کود هکتار در تن 71 با همراه پتاسيم هکتار
 و دامی با شيميایی کود تلفيقی روش در آمد. بدست 27/2%

 کود هکتار در تن 71 تيمار در پتاسيم بيشترین بيولوژیک
 کود حضور عدم در آربوسکورر ميکوریاا با همراه دامی

 (.3 )جدول شد مشاهده 11/2 مياان به شيميایی
 
 فسفر

 بر گياهی تذذیه های روش اثر تجایه، نتایج براساس
 (.1 )جدول شد دار معنی %8 احتمال سطح در فسفر جذب
 با که بود آن بيانگر (3 )جدول فسفر ميانگين مقایسه نتایج

 که طوری به گردید، افاوده شاهد به نسبت فسفر به گياه تذذیه
  به مربوط %287/1 مياان به شيميایی تذذیه در فسفر بيشترین
 هکتار در کيلوگرم 10 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 31 کاربرد
 کود حضور در بود. پتاسيم هکتار در کيلوگرم 31 و فسفر
 در تن 71 مصرف در %217/1 مياان به فسفر بارترین دامی
 شيميایی کود تلفيقی روش در .شد مشاهده دامی کود هکتار
 نيتروژن، هکتار در کيلوگرم 01 تيمار از فسفر حداکثر دامی با
 پتاسيم هکتار در کيلوگرم 01 و فسفر هکتار در کيلوگرم 72
 بدست %733/1 مياان به دامی کود هکتار در تن 71 با همراه
 بيولوژیک و دامی با شيميایی کود تلفيقی روش در آمد.

 با همراه دامی کود هکتار در تن 71 کاربرد را فسفر بيشترین
 مياان به شيميایی کود حضور عدم در آربوسکورر ميکوریاا
  داد. ابتصا  بود به 21/1%

 

 مختلف های چین در زوفا دارویی گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر خاک حاصلخیزی های روش ریثأت واریانس تجزیه نتایج -3 جدول

 کلروفیل
 شاخص

 برگ سطح

 محیط

 کانوپی

 خشک وزن

 بوته

شاخه  تعداد

 فرعی
 گیاه ارتفاع

 درجه

 آزادی
 تغییرات منابع

ns21/1 ns17/1 **07/771 **28/211 **12/27 *71/03 2 بلوک 

**37/122 **13/7 ns73/71 *11/137 **0/880 **12/777 1 چین 

 چین ×بلوک 2 73/11 17/3 72/08 87/33 12/1 13/1

ns7/1 ns11/1 ns23/17 *27/17 *13/11 **18/71 18 خاک حاصلخیزی های روش 

ns27/1 ns12/1 ns11/07 ns03/22 ns7/7 ns13/18 18 خاک حاصلخیزی های روش ×چین 

 خطا 11 70/12 20/8 17/71 20/08 11/1 17/1

87/20 73/17 8/7 11/13 70/10 31/3  % CV 

ns، * دهند می نشان را %1 و %8 احتمال سطح در دار معنیو  دار معنی غير ترتيب به :** و. 

 

 زوفا دارویی گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر چین ریثأت های میانگین مقایسه -4 جدول

 چین
  بوته ارتفاع

(cm) 
 شاخه فرعی تعداد

  بوته خشک وزن

(g) 

  برگ سطح شاخص

(cm2) 
 کلروفیل

 a17/07 a37/13 b13/71 a33/1 b1/2 اول

 b12/77 b72/12 a0/77 b03/1 a71/0 دوم

 ندارند.با هم  دارى معنى تفاوت %8 سطح در دانکن آزمون براساس مشابه حروف داراى هاى ميانگين
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 زوفا دارویی گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر خاک حاصلخیزی ایه روش ریثأت های میانگین مقایسه -5 جدول

های  روش

حاصلخیزی 

 خاک

شماره 

 تیمار

 کودهای شیمیایی

(kg/ha) 
 کود دامی

(ton/ha) 
 کود بیولوژیک

 ارتفاع بوته

(cm) 

تعداد شاخه 

 فرعی

وزن خشک 

 بوته

(g) N P K 

 c83/73 c12/17 d21 1 1 1 1 1 1 شاهد

 شیمیایی

2 01 72 01 1 1 c83/77 abc17/11 abcd28/77 

7 31 10 31 1 1 c73/77 abc17/10 cd10/27 

0 121 71 121 1 1 a18/01 a3/13 ab17/73 

8 111 123 111 1 1 c33/73 bc1/10 abcd17/71 

 تلفیق

 و شیمیایی

 دامی

1 121 71 121 11 1 c13/77 bc73/10 bcd27/71 

3 31 10 31 21 1 ab17/00 ab13/13 a2/73 

3 01 72 01 71 1 ab13/08 ab13/13 abc02/78 

 دامی

7 1 1 1 01 1 abc23/02 abc77/18 abc38/78 

11 1 1 1 71 1 c33/77 abc73/10 abcd8/71 

11 1 1 1 21 1 abc8/01 abc37/10 bcd17/71 

12 1 1 1 11 1 c1/73 abc33/10 bcd30/27 

 بیولوژیکی

17 1 1 1 1 Mycorrhizae Arbuscular c3/77 c17/17 cd27 

10 01 72 01 1 Mycorrhizae Arbuscular abc8/01 abc27/11 abcd13/71 

18 01 72 01 71 Mycorrhizae Arbuscular abc83/01 abc3/10 abcd77/71 

11 1 1 1 71 Mycorrhizae Arbuscular abc33/01 abc13/18 abcd1/72 

 ندارند.با هم  دارى معنى تفاوت %8 سطح در دانکن آزمون براساس مشابه حروف داراى هاى ميانگين

 

 زوفا دارویی گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر خاک حاصلخیزی های روش ریثأت واریانس تجزیه نتایج -6 جدول

 نیتروژن پتاسیم فسفر
 عملکرد

 اسانس

 درصد

 اسانس

 وزن

 هزاردانه

 درجه

 آزادی
 تغییرات منابع

ns11111/1 ns11/1 ns17/1 ns12/1 ns12/1 ns12/1 2 بلوک 

*112/1 **17/1 **18/1 *80/1 ns18/1 ns11/1 18 خاک حاصلخیزی های روش 

 خطا 71 17/1 18/1 11/1 18/1 18/1 111/1

22/17 73/11 2/7 31/18 12/11 32/21  % CV 

ns، * دهند می نشان را %1 و %8 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غير ترتيب به: ** و. 

  



 

 زوفا دارویی گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر خاک حاصلخیزی های روش ریثأت های میانگین مقایسه -7 جدول

های  روش

 حاصلخیزی خاک

شماره 

 تیمار

 کودهای شیمیایی  

(kg/ha) 
 کود دامی

(ton/ha) 
 کود بیولوژیک

 عملکرد اسانس

(kg/ha) 

 نیتروژن

)%( 

 پتاسیم

)%( 

 فسفر

)%( 
N P K 

 c03/7 e11/2 e88/1 d177/1 1 1 1 1 1 1 شاهد

 شیمیایی

2 01 72 01 1 1 abc80/0 de27/2 cde31/1 bcd213/1 

7 31 10 31 1 1 abc03/0 abcd11/2 abcd2 abcd287/1 

0 121 71 121 1 1 a10/1 bcde77/2 bcde31/1 bcd207/1 

8 111 123 111 1 1 ab78/8 cde23/2 bcde31/1 bcd22/1 

 و شیمیایی تلفیق

 دامی

1 121 71 121 11 1 abc33/0 bcde08/2 bcde38/1 bcd27/1 

3 31 10 31 21 1 ab32/8 ab38/2 a27/2 ab233/1 

3 01 72 01 71 1 a72/8 a37/2 ab18/2 a713/1 

 دامی

7 1 1 1 01 1 a77/8 cde7/2 bcde33/1 bcd223/1 

11 1 1 1 71 1 ab17/8 abc13/2 abc17/2 abc217/1 

11 1 1 1 21 1 ab10/8 bcde77/2 bcde32/1 bcd227/1 

12 1 1 1 11 1 ab17/8 bcde00/2 abcde71/1 bcd277/1 

 بیولوژیکی

17 1 1 1 1 Mycorrhizae Arbuscular bc28/0 cde27/2 bcde33/1 bcd20/1 

10 01 72 01 1 Mycorrhizae Arbuscular abc11/8 de22/2 de18/1 bcd273/1 

18 01 72 01 71 Mycorrhizae Arbuscular ab03/8 cde7/2 de18/1 cd217/1 

11 1 1 1 71 Mycorrhizae Arbuscular a33/8 abcd18/2 abcd11/2 abc21/1 

 ندارند.با هم  دارى معنى تفاوت %8 سطح در دانکن آزمون براساس مشابه حروف داراى هاى ميانگين
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 بحث
 بصوصيات بام حاصلخيای با نتایج براساس

 که کردند بيان محققان. کرد پيدا بهبود زوفا ورفولوژیکم
 مانند بام بصوصيات بهبود باعث زیستی کودهای حضور
 فسفر و نيتروژن عناصر دسترسی افاایش و آلی ماده محتوای
 و آب جذبموجب  ریشه رشد افاایش با نتيجه در .شود می
 گياهان در بوته ارتفاع افاایش گردد. می بوته ارتفاع بهبود
 دار نيتروژن کود ثيرأت هاست.  ميانگره طول و تراکم به وابسته
 بوته ارتفاع افاایش باعث که است ها ميانگره شدن طویل بر
 در فسفر بودن بهينه (.Wortman et al., 2011) گردد می
 جذب تواند می این که شده بيشتر گسترش سبب ریشه محيط
 بام، پایينی های ریه از آب و غذایی  مواد بهينه و بيشتر
 ماده توليد و فتوسنتا افاایش هوایی، های اندام بيشتر رشد
 و رشد افاایش در آن اثر که باشد داشته دنبال به را بشک
 انتقال پتاسيم (.Tariq et al., 2011) بود مشهود گياه ارتفاع
 رشد به منجر که کند می تسریع را فتوسنتا از حاصل مواد
 (.Philippar et al., 2007) شود می گياهان بهتر

 در فرعی ساقه تعداد افاایش که رسد می نظر  بهبنابراین 
 ریشه، رشد بهبود نتيجه در تواند  می کود تلفيقی کاربرد اثر
 توليد و فتوسنتا افاایش آن تبع به و غذایی عناصر جذب
 تعداد افاایش (.Miri & Darzi, 2017) باشد پرورده  مواد

 روی بهتر گذاری اثر دليل به رسد می نظر  به شابه فرعی
 باشد اهيگ در ییغذا مواد شتريب جذب و ليکلروف اانيم
(Diwan et al., 2018.)  ماده بشک در  شیافااالبته
جذب  شیافاا ليدل به تواند یم اایکوريشده با م حيتلق اهانيگ

و  یاهيمواد در اندام گ نیو انتقال بهتر ا ییآب و مواد غذا
که منجر به سابته شدن مواد  اهيفتوسنتا گ شیافاا نيهمچن
 ریسا دیيموضوع مورد تأ نیباشد که ا شود، یم شتريب ییغذا

با  اایکوريم (.Auge et al., 2015) باشد یم ايمحققان ن
و  یشیصفات رو شیباعث افاا ییجذب عناصر غذا شیافاا

توسط  یمشابه جینتاکه  نحوی به شود، یم اهيعملکرد در گ
 ,.Talaei et alبدست آمده است ) رهیدر ز گریمحققان د

 این از ناشی بوته وزن بر نيتروژن کود کاربرد تأثير .(2018
 افاایش رویشی بصوصيات نيتروژن مصرف با که است

 افاایش بوته وزن گردد می باعث موضوع همين که یابد می
 رسد می نظر  بهرو  ازاین (.Ghobadi et al., 2010) کند پيدا

 به را گياه نياز مورد عناصر غذاییبيشتر  دامی کودهای
 عناصر بودن دارا با و هستند دارا کند می جذب که نسبتی
 در را بام ها، ریامذذی کمتری مقدار به و مصرف پر

 در مشابهی نتایج برد. بواهد پيش تعادل جهت در درازمدت
 در بوته بشک وزن افاایش بر دامی کود مثبت اثر با رابطه
 ,.Pandey et al) است شده گاارش ریحان دارویی گياه

از عناصر پرمصرف و  یمنبع غن یدام یکودها (.2016
و ب آ ینگهدار تيظرف شافاای سبب که هستند مصرف کم
 ییايميو ش یکیايف اتيبهبود بصوص ،یونيتبادل کات تيظرف

 تيفيو ک تيکمّ شیمنجر به افاا تیبام و در نها
 بارتر علت (.Schlegel et al., 2015) شوندیمحصورت م

 این تواند می تلفيقی کود تيمار در بوته بشک وزن بودن
 شرایط بهبود سبب زیستی کودهای اینکه بر عالوه که باشد
 شيميایی کودهای بلکه شوند، می بام شيميایی و فيایکی
 نياز مورد پتاسيم و فسفر نيتروژن، عناصر تأمين موجب نيا
 باعث نتيجه در که شده گياه رشد دوره اوایل در ویژه به هگيا
 نیا. شوند می گياه توليد و رشد برای تر مناسب شرایط ایجاد

 برتری بر یمبن محققان از اریيبس جینتا با دستاوردها
 های روش به نسبت بشک وزن نظر از یقيتلف های روش
 (.Dadrasan et al., 2015) دارد مطابقت یآل و ییايميش

بام،  یايحاصلخ یمارهاينشان داد که با اعمال ت جینتا
پژوهشگران گاارش کردند که  .به عملکرد اسانس افاوده شد

 برای تروژنيقرار دادن ن اريبا در ابت یستیکاربرد کودهای ز
 شده، ديتول اهيتوسط گ یشتريب NADPH و ATP اهان،يگ

سازنده  یواحدها ديتول یبرا یشتريب یانرژ جهيدر نت
 اياسانس نقش دارند مه ليکه در تشک یديترپنوئ های بيترک

عملکرد  شیموجب افاا توانند یم قیطر نیشده و از ا
 گرید یاز سو (.Rydlova et al., 2016) اسانس شوند
 ریکه بر سا یبا نقش مثبت یستیز یکاربرد کودها

بهتر  یامکان دسترس گذارند، یدر بام م ديمف اجاندارانیر
 اهگي وسيله هب را مصرف و کم رمصرفپ ییبه عناصر غذا
در بهبود عملکرد اسانس مؤثر واقع  جهيدر نت ،فراهم نموده
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 ییايميش یکودها نکاربردب(. Singh et al., 2011) شوندیم
در گياهان دارویی و معطر با افاایش فتوسنتا، مياان 

رشد و توسعه  ،کلروفيل، فعاليت آنایم رابيسکو، ماده بشک
 Ozguven et) دهد افاایش می اعملکرد اسانس ر و برگ

al., 2006 .)یعالوه بر بهبود عملکرد کمّ یکاربرد کود دام، 
 یمثبت دارد و کودهای دام ريتأث اين اهيگ یفيبر عملکرد ک

مانند نگهداری آب در  ادیز اییبا توجه به داشتن ماا اين
را از  اهياسانس گ اانيمقوی، م ییبام و داشتن مواد غذا

را بر اسانس  ريتأث نیشتريکه ب یشیرشد رو شیافاا قیطر
 (.Schlegel et al., 2015) شوند یدارد، موجب م
بام  یايحاصلخ یمارهايبا اعمال ت که شد مشاهده

در  اایکوريم نقش .افتی شیافاا ییجذب عناصر غذا
 میآنا نايب کیبا تحر اهانيدر گ تروژنيمقدار ن شیافاا
 ای تراتيبه فرم ن تروژنيجذب ن شیرداکتاز )افاا تراتين

 تراتيقارچ با مصرف ن یهای بارج وميسليتوسط م وميآمون
 میسطوح آنا شیتراترداکتاز( و افااين میتوسط آنا

( یاهگي های پاتوژناز رشد  ریي)جهت جلوگ نازگلوکانيکید
 ,Darzi & Sadeghinekoo) مشخص شده است یبه بوب

 تروژنيو ن یکربن آل شیسبب افاا یمصرف مواد آل(. 2016
 Carvalho) شود یبام م ییعناصر غذا یفراهم جهيو در نت

et al., 2016.) افاایش جذب مواد  در ميکوریاا های قارچ
ویژه فسفر و تجمع ماده بشک بسياری از  معدنی به

 .دارند مثبت تأثير کم، فسفر با های محصورت در بام
 سطح افاایش طریق از ميکوریاا با گياهان ریشه تلقيح
 های هيف وسيله به فسفر تخليه ناحيه افاایش با و جذب
 دده می قرار گياه ابتيار در را عنصر این بارجی،

(Perramon et al., 2016.) بر بهبود  عالوه یکود دام
مانند نگهداری  ادیز اییبا توجه به داشتن ماا ،یعملکرد کم

 شیمقوی، موجب افاا ییآب در بام و داشتن مواد غذا
 جینتا (.Schlegel et al., 2015) شود یجذب فسفر م

 شیموجب افاا اایکوريکه کاربرد م کندیمآشکار  قاتيتحق
 شود یم اهيو فسفر توسط گ تروژنين همانند یجذب عناصر

(Yadav & Aggarwal, 2015 .) قیاز طر یدامکودهای 
 شیبارآوری بام، افاا ءاياصالح سابتمان بام، اح

 بام وری بهره شیبام، باعث افاا یستیتنوع زو  ییایپو
 دنکن یمفراهم منبع را  نیاز ا داریو استفاده پا شده
(Ahmadian, 2011.) 

در روش  یفيو ک یکمّ اتيبصوص نیبارتر یطور کل به
 تروژن،يدر هکتار ن لوگرميک 31مربوط به کاربرد  ییايميش هیتذذ
 ميدر هکتار پتاس لوگرميک  31در هکتار فسفر و  لوگرميک 10
تن در هکتار  71از کاربرد  یبا کود دام یاهيگ هیدر تذذ .بود

کود  یقيتلف وشبه ر اهيگ هیدر تذذ بدست آمد. یکود دام
  تروژن،يدر هکتار ن لوگرميک 01 ماريت یو دام ییايميش
تن در  71همراه با  ميپتاس لوگرميک 01فسفر و  لوگرميک 72

به روش  یاهيگ هیدر تذذ .بود ماريت نیبهتر یهکتار کود دام
تن در هکتار کود  71 ماريت یستیو ز یدام ،ییايميش یقيتلف
 یدر عدم حضور کودها وررآربوسک اایکوريهمراه با م یدام
 یبرد کودهار. کادیمشاهده گرد ماريت نتری مناسب ییايميش
 ییعناصر غذا یجیتدر نيبا تأم یستیو ز یکود آل یمارهايت

به نظر بنابراین عملکرد شدند.  یعملکرد و اجاا شیباعث افاا
احتمارً  ،ییايميش یدر صورت استفاده کمتر از کودها رسد یم
مورد نظر فراهم  های سميکروارگانيت ميفعال شیافاا یبرا نهيزم

جذب  و متعاقباً ای شهیر ستميامر منجر به بهبود س نیشده و ا
به دنبال داشته و در را  اهيگ یبرا ازيمورد ن ییبهتر عناصر غذا

 .شده است اهيگ یفيو ک یعملکرد کمّ شیمنجر به افاا تینها
 تيبلل و فرج و بهبود ظرف شیافاا قیاز طر یکود آل نيهمچن
در  اهانيگ شهیر شتريآب، موجب رشد و گسترش ب یهدارنگ

بهبود  اهيرا در گ ییبام شده و جذب آب و عناصر غذا
 یفيو ک یعملکرد کمّ شیموجب افاا قیطر نیو از ا بخشد یم

 یکودها قيتلف ذکر شده، جیبا توجه به نتا نیبنابرا شده است.
 یامدهايضمن کاهش پ ییايميش یبا کودها یستیو ز یآل
 یکودها هروی یاز مصرف ب یناش یطيمح ستیو ز یصاداقت
و  یو عملکرد یشیرو اتيبصوص شیموجب افاا ییايميش
در  گردد یم شنهاديپرو  ازاین .شود یاسانس زوفا م اانيم
به صورت  یستیو ز یآل یکودها ریسا ريتأث آینده قاتيتحق
زوفا  ویژه به ییدارو اهانيبر گ ییايميش یبا کودها یقيتلف
 .رديگ سهیپژوهش مورد مقا نیا جیو با نتا یبررس
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Abstract 
    To investigate the effects of soil fertility methods on the yield and yield components of 

hyssop (Hyssopus officinalis L.) in the different harvests, an experiment was conducted as a 

factorial in a randomized complete block design with three replications in Karaj (Alborz 

province) in 2017. The experimental treatments included the harvest time and soil fertility 

methods. The results showed that the first harvest had higher plant height, number of sub-

branches, and leaf area index and the second harvest had higher plant dry matter weight and 

chlorophyll content. With the soil fertility, the plant height, number of sub-branches, plant dry 

matter weight, leaf area index, chlorophyll content, essential oil yield, and nutrients uptake 

increased significantly. The highest plant height and number of sub-branches was obtained from 

the application of 120 kg ha
-1

 nitrogen+ 96 kg ha
-1

 phosphorus+ 120 kg ha
-1

 potassium 

treatment. The maximum dry matter weight of the plant was allocated to the combination of  

20 t ha
-1

 manure with 80 kg ha
-1

 nitrogen+ 64 kg ha
-1

 phosphorus+ 80 kg ha
-1

 potassium. The 

highest essential oil yield was obtained from the 120 kg ha
-1

 nitrogen+ 96 kg ha
-1

 phosphorus+ 

120 kg ha
-1

 potassium treatment which was statistically in the same group as the treatments 

including 40 t ha
-1

 manure, combination of 30 t ha
-1

 manure with mycorrhiza, and combination 

of 40 kg ha
-1

 nitrogen+ 32 kg ha
-1

 phosphorus+ 40 kg ha
-1

 potassium with 30 t ha
-1

 manure. 

Based on the results, the desired quantitative and qualitative yield in hyssop could be achieved 

with the integrated feeding method and use of biological and organic fertilizers. 
 

Keywords: Essential oil, potassium, hyssop (Hyssopus officinallis L.), phosphorus, nitrogen, 

mycorrhiza.  

 


