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 چکیده
 عناصربرخی  ميزان و اسانس عملکرد مورفولوژیک، یها ویژگی برای  تغذیه مختلف يمارهایتتأثير  بررسی منظور به ایشآزم این     
 تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک طرح صورت به (Satureja khuzistanica Jamzad) خوزستانی مرزه گياه های سرشاخه و خاک

 20 ،20 ،01 شيميایی کود) NPK-2 (،شاهد) C-1 لشام تيمارها شد. اجرا 1793 و 1791 زراعی سال دو طی ای تغذیه تيمار 10 و
  ،CM30+NPK، 1- CM60+NPK -0 ،هکتار( در تن 11 و 71 دامی کود: CM) CM30، 0- CM60 -7 ،هکتار( در کيلوگرم

3- V5 (در تن 01کمپوست  ورمی ،)8 هکتار- V5+NPK، 9- GM (Glomus mosseae،) 11- GI (Glomus intraradices،)  
11- S0+T، 12- S250+T، 17- S500+T (S: هکتار،در  کيلوگرم 011 و 201 ،1 سولفور T: Thiobacillus) 10و- V5+T .بودند 

 و اسانس عملکرد و بازده مورفولوژیک، یها ویژگی تمام برای  تغذیه تيمارهای در سال متقابل اثر داد، نشان ها داده واریانس تجزیه
 به مربوط ترتيب به دوم و اول هایسال در هبوت ارتفاع يشترینب شد. (P≤0.01) دار ینمع گياه های سرشاخه گوگرد و پتاسيم عناصر مقدار
 GM و CM30+NPKهای تيمار در ترتيب به دوم و اولهای  سال در شاخه تعداد يشترینب بود. CM60 و CM30+NPK هایتيمار

 خشک ماده ميزان بيشترین همچنين .داد اختصاص خود به سال دو هر در را انداز سایه پهنای ینيشترب CM30+NPK تيمار شد. مشاهده
 بازده بيشترین آزمایش، نتایج طبق آمد. بدست V5+T و CM30+NPK هایتيمار در ترتيب به دوم و اول هایسال در گلدار سرشاخه
 افزایش موجب V5+T و V5+NPK هایتيمار کاربرد شد. مشاهده S0+T و GMهای تيمار در ترتيب به دوم و اول هایسال در اسانس
 سال در ها سرشاخه پتاسيم مقدار بيشترین ،نتایج همچنين نشان داد .گردید دوم و اولهای  سال در ترتيب به اسانس عملکرد دار معنی
 دوم و اولهای  سال در ها سرشاخه گوگرد مقدار بيشترین همچنين، شد. مشاهده V5+NPK تيمار در دوم، سال در و GI تيمار، در اول
 افزایش موجب زیستی کودهای از استفادهپژوهش حاضر نشان داد که طور کلی،  به آمد. بدست S500+T و V5های تيمار در ترتيب به

 زیستی و شيميایی کودهای همراه بهکمپوست  ورمی از استفاده همچنين، شود. می گياه این درای  تغذیه عناصر ميزان و اسانس بازده
 گردد. می توصيه خوزستانی مرزه ییدارو گياه اسانس عملکرد شیافزا جهت

 

 .اسانس عملکرد ،شيميایی کود ،کمپوست ورمی ،(Satureja khuzistanica Jamzad) خوزستانی مرزه کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 خانواده از (Satureja khuzistanica) خوزستانی مرزه
 در گسترده طور به که است ایران بومی انگياه از نعناعيان،
 دارای ،چندساله گياه این است. شده پراکنده جنوبی مناطق
 متر سانتی 10-01 به آن ارتفاع که است کوچک بوته
 حدود (.Jamzad, 2011؛ Khani et al., 2019) رسد می
 مونوترپنوئيد باالی مقادیری حاو ،گياه این اسانس 90%

 باکتری، ضد هایاثر دارای که است کارواکرول طبيعی
 عامل و دیابت ضد اکسيدان، آنتی ،انگل ضد قارچ، ضد
 Kaeidi et؛ Ahmadvand et al., 2012) است انعقاد ضد

al., 2013). بازده و وری بهره افزایش برای دليل همين به 
 برایای  تغذیه تيمارهای کاربرد خوزستانی، مرزه اقتصادی
 از ترکيبی استفاده .است شده بررسی هدف این به رسيدن
 در را گياهای  تغذیه نياز تواند می ،آلی و زیستی کودهای
 (.Zhang et al., 2016) کند تأمين آن رشد دوره طول

 کربن افزایش بر عالوه کودها که است شده مشخص همچنين،
 توجهی قابل اهميت از زين خاک تيفيک بهبود در ،خاک آلی

 ،نمونه عنوان به (.Blundell et al., 2020) هستند برخوردار
 ،گياهان پوسيده های سرشاخه شامل برگی کود از استفاده
 رشد و ها ميکروارگانسيم فعاليت خاک، حاصلخيزی توانست
 این، بر عالوه .(Li et al., 2018) دهد افزایش را گندم

 و مثبت تأثير برگی کود و کمپوست ورمی که شد مشخص
 و دنگذار می خاک شيميایی و فيزیکی سالمت بر داری معنی
 Cajanus cajan گياه در را مختلف فنلی های ترکيب توليد

(L.) Millsp. دنده می افزایش (Das et al., 2016). 
 افزایش دليل به خاک عملکرد بر دامی کود مثبت اثر همچنين
 و ای تغذیه عناصر محتوای ،(SOC) خاک آلی کربن ذخيره

pH عملکرد و رشد آن دنبال به که است شده گزارش خاک 
 و Bajeli (.Cai et al., 2019) یابد می افزایش نيز گياهان
 کودهای از استفاده که کردند گزارش هم (2111) همکاران

 افزایش موجب یمرغ کود و کمپوست ورمی مانند آلی
 شد. عنعنا دارویی گياه عملکرد
 کردند گزارش (2113) همکاران و Alori ،ای مطالعه در

 به منجر تواند می شيميایی کودهای از مداوم استفاده که
 بين از خاک، شيميایی و فيزیکی خسارت غذایی، مسموميت

 بازده و محيطی زیست شدید خطرات ،زیستی تنوع رفتن
 مدت طوالنی کاربرد همچنين .شود اقتصادی نامطلوب

 تخریب و شدن اسيدی تشدید موجب شيميایی هایکود
 الزم بنابراین .شود می گياه رشد کاهش نتيجه در و خاک
 جمعيت افزایش موجب تا گردد ایجاد مدیریتی تدابير است

 های هزینه کاهش و خاک در مفيد های ميکروارگانيسم
 .(Gu et al., 2019) دشو محيطی زیست
 های باکتری و ها قارچ) PGPR اخير، های دهه در
 دار دوست گزینه یک عنوان به گياه( درش محرک
 ظاهر شيميایی کودهای جایگزین عنوان به زیست محيط
 های فن و کشاورزی در آنها از استفاده بنابراین .است شده

 Kumari et) دشو می تلقی مهم زیست محيط اتیاصالح

al., 2019.) گياه رشد توانند می رشد محرک های باکتری 
 .کنند جلوگيری مضر های قارچ رشد از و داده افزایش را
 تثبيت راه از غذایی عناصر جذب تسهيل با ها باکتری این

 ها، سيتوکينين) ها هورمون توليد فسفر، شدن حل نيتروژن،
 جذب و (ایندول اسيداستيک و اکسين اتيلن، ها، جيبرلين
 ,.Singh et al) کنند می تقویت را گياه مستقيم رشد آهن،

 های سميميکروارگان با گياهان تلقيح مثبت هایاثر .(2019
 فرنگی گوجه مانند باغی توليدات در رشد کننده تحریک

(Bona et al., 2018)، فرنگی توت (Todeschini et al., 

 شده گزارش نيز (Khalid et al., 2017) اسفناج و (2018
 اثر بررسی در (2111) همکاران و Jahani همچنين .است
 یها ویژگی برخی و اسانس توليد بر بيولوژیکی کودها
ی کودها کاربرد که کردند گزارش ریحان دارویی گياه یکمّ

 گياه رشد صفات بيشتر دار معنی افزایش موجب بيولوژیک
 خشک عملکرد هوایی، اندام خشک و تر عملکرد ازجمله
 شد. بوته در برگ سطح شاخص و برگ
 مانند مختلف ای تعذیه تيمارهای اینکه بر فرض با

 و شيميایی کودهای (،کمپوست ورمی و )دامی آلی کودهای
  حاصلخيزی بر توجهی قابل طور به بتوانند زیستی کودهای
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 بگذارند؛ تأثير خوزستانی مرزه گياه اسانس عملکرد و خاک
 خشک ماده مورفولوژیک، یها ویژگی بررسی در مطالعهاین 
 و خاک پرمصرف عناصر مقدار نيز و اسانس عملکرد و

 قرار مطالعه مورد خوزستانی مرزه گياه هوایی های سرشاخه
 گرفت.

 

 ها روش و وادم

 تیمارها اعمال و گیاهی مواد

 تحقيقات مؤسسه پژوهشی مزرعه در پژوهش این
 .شد اجرا و طراحی (کرج) کشور مراتع و ها جنگل

  با تصادفی املک های بلوک طرح قالب در آزمایش
  NPK -2 (،شاهد) C -1 ل:شامای  تغذیه تيمار 10
  هکتار((، در )کيلوگرم 20 ،20 ،01 شيميایی )کود
7- CM30، 0- CM60 (CM ،در )تن 11 و 71 دامی کود 

 CM30+NPK، 1- CM60+NPK، 3- V5 -0 هکتار((،
  ،V5+NPK -8 هکتار((، در )تن 01 کمپوست ورمی)
9- GM (Glomus mosseae،) 11- GI (Glomus 

Intra،) 11- S0+T، 12- S250+T، 17- S500+T  
(S: هکتار(، بر )کيلوگرم 011 و 201 ،صفر سولفور  

T: Thiobacillus) 10 و- V5+T، روی رتکرا سه در 
 و 1791 زراعی سال دو طی خوزستانی مرزه دارویی گياه

 کرت 02 برابری شیآزمای ها واحد تعداد شد. نجاما 1793
 ها بوته فاصله و متر سانتی 01 ،کشت خطوط فواصل بود.
 و متر 7×7 ها، کرت ابعاد بود. متر سانتی 01 ،خط روی
 با ها فاصله .شد گرفته نظر در متر یک ،ها کرت فاصله
 بررسی و خوزستانی مرزه رویشی رشد حجم به توجه
 تعيين شده، انجام آزمایش پيش در گياهی گونه این تراکم
 انجام نشاء طریق از غيرمستقيم صورت به کشت .شدند
 و تهيه لرستان -آباد خرم در آن رویشگاه از گياه بذر .شد
 پژوهشی گلخانه در ءنشا سينی در ،1790 اسفند در

 شد. کاشته کشور مراتع و ها جنگلتحقيقات  مؤسسه

 در اصلی زمين به نشاء انتقال از پس بالفاصله
 آبياری روش .شد اقدام آن آبياری به نسبت ، ماه فروردین

 دو ها، گياهچه رشد ابتدای در که بود ای قطره صورت به
 در نوبت یک به گياه، استقرار از پس و هفته در نوبت
 انجام دستی روش به هم هرز های علف کنترل .رسيد هفته
 مزرعه خاک آناليز براساسای  تغذیه یتيمارها .شد
 یک در تنها ،تيمارها اعمال .شدند انتخاب و بندی دسته
  .بود اصلی زمين در کاشت مرحله در نوبت
 

 خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات تعیین

 اواخر در ها بوته برداشت از بعد زراعی سال دو هر در
 مزرعااه خاااک شاايميایی و فيزیکاای خصوصاايات پااایيز،
 .اساات شااده هئااارا 1 جاادول در کااه شااد گيااری اناادازه
 و خارد  شدن، خشک از پس خاک یها نمونه منظور بدین
 بافات  يينتع ند.شد داده عبور یمتر يلیم دو غربال ازبعد 
 از اسااتفاده بااا آن ذرات اناادازه ياالوتحل یااهتجز و خاااک

 pH .(Tandon, 1996) شاد  مانجاا  اساتاندارد  يدرومتره
 احتارا   باا  ،یآلا  کاربن  و متار  pH يریگ اندازه با خاک

 (.Nelson & Sommers, 1982) شاد  مشاخص  خشاک 
 ياين تع کجلادال  استاندارد روش از استفاده با کل نيتروژن

 باا  فسافر  مقادیر يریگ اندازه (.Anonymous, 2002) شد
 و Fox روش با گوگرد ،Zhang (2118) و Huang روش

  Lilleland و Brown روش با پتاسيم و (1910) همکاران
 جانس  هاای  بااکتری  هياف  و اساپور  .شد انجام (1901)

Thiobacillus و Glomus (Glomus Intra و Glomus 

mosseae) خاک، بيولوژی تحقيقات بخش روش براساس 
 پانج  شادند.  تهيه (تهران) آب و خاک تحقيقات انستيتوی

  حادود  حااوی  ميکاوریزا  اساپور  سوسپانسايون  ليتر ميلی
 اساپور  01 حاداقل  کاه  بود ليتر ميلی یک در اسپور 121
 شاد  اساتفاده  اساتاندارد  تلقيح عنوان به ليتر ميلی در زنده
(Attarzadeh et al., 2019.) 
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 1371-79 های سال در آزمایش مزرعه خاک شیمیایی و فیزیکی یها ویژگی آنالیز -1 جدول

 های سال

 برداری نمونه

 شده گیری اندازه یها ویژگی

 برداری نمونه عمق

(cm) 

 بافت

 خاک

 الکتریکی هدایت

(dS/m) 

 واکنش

 اشباع گل

 آلی کربن

(%) 

 نیتروژن

(mg/g) 

 فسفر

(mg/g) 

 پتاسیم

(mg/g) 

 گوگرد

(mg/g) 

 (1371) اول سال
71-1 

 سيلتی

 رسی

21/1 32/3 91/3 113 20/71 3/110 2/20 

 8/22 8/93 81/23 010 11/3 01/3 78/1 (1379) دوم سال

 

 اداره از ،1791-93 های سال در هواشناسی های داده
 تهيه و ثبت کرجی کشاورز دانشکده هواشناسی تحقيقات

  ،Koppen ییهوا و آب یبند طبقه براساس و شد
 یهوا و آب عنوان به مطالعه مورد منطقه یهوا و آب

 یپارامترها از تعدادی .گردید یبند طبقه سرد خشک يمهن
 شده هئارا 1 شکل در آزمایش یاجرا طول در یهواشناس
  .است

 

 

 1371-79 یها سال در نسبی رطوبت و ماهانه یدما -1 شکل
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 مورفولوژیک یها ویژگی تعیین

 به توجه با گياه مورفولوژیک یها ویژگی گيری اندازه
 ها،ءنشا انتقال زمان بذرکاری، زمان جملهازی زمان میتقو
 دری گلده اتمام و %01 شروع ها، اهچهيگ استقرار زمان
 اواخار  در گلادهی  %01 زمان در .انجام شد سال دو هر
 کمورفولوژیا  یهاا  ویژگی يریگ اندازه از پس ،مهر ماه
 پهنااای و یفرعاا شاااخه تعااداد ه،بوتاا ارتفاااع جملااهاز
 پنج از متر( با بوته اطراف محيط گيری )اندازه انداز هیسا
 برداشات  ،ساال  دو هار  در تيماار  هار  باه  مرباوط  بوته

 انجاام ی شا یآزمای ها واحد  همه گياهان گلدار سرشاخه
 درجه 71±2 دمای در گياهان شدن شکخ از پس و شد

 و تاوزین  ياهاان گ خشاک  مااده  عملکارد  ،گاراد  سانتی
  شد.  محاسبه

 

 اسانس عملکرد و بازده تعیین ،گیری اسانس

 شاخسااره  شاده  خشک های نمونه از گرم 111-81
 درجاه  71±2 دماای  در خشک و سایه محيط )در گياه

 به کلونجر دستگاه توسط ،شدن پودر از پس گراد( سانتی
 احتماالی  رطوبات  و گياری  اساانس  بآ باا  ريتقط روش
 جااذب  مااده  عناوان  به میسد سولفات پودر با ها اسانس
 خشاک  وزن براسااس  اسانس بازده .شد حذف رطوبت،
 اسانس بازده ضرب حاصل از اسانس عملکرد و سرشاخه

 شد. محاسبه سرشاخه عملکرد در
 

 ها سرشاخه پرمصرف عناصر تعیین

 شااده آسااياب و خشااک هااای نمونااه از قساامتی
 و ارساال  تهران دانشگاه خاک آزمایشگاه به ها سرشاخه
 گيری اندازه گياه شاخساره بافت در NPK عناصر مقدار
 ,.Wahing et al) هضم عمل با عناصری گير اندازه شد.

ی متر کالری عمل با برگ فسفر صددر شد. جامان (1989
 ,Chapman & Pratt) (واناادات  موليبادات  زرد رنگ)

 روش باه  پتاسيمی گير اندازه .گردیدی گير ندازها (1961

 311 ماوج  طاول  در فتومتر فليم دستگاه بای ا شعله نشر
 (.Wahing et al., 1989) شاد  بياان  و خواناده  نانومتر
 روش از اساتفاده  باا  گيااه  کال  گاوگرد  مقادار  همچنين

Cottenie آمد. بدست (1982) همکاران و 
 

 ها داده آماری وتحلیل تجزیه

 و SAS افازار  نارم  از هاا،  داده آمااری  تجزیاه  برای
GenStat آزمون با تيمارها، ميانگين مقایسه شد. استفاده  
 باا  نمودارهاا،  رسام  و (LSD) دار یمعن اختالف حداقل
 شد. انجام Excel و SigmaPlot افزار نرم
 

 نتایج

 بوته ارتفاع

 متقاباال اثاار کااه داد نشااان واریااانس تجزیااه نتااایج
 احتمال سطح در بوته ارتفاع برای  تغذیه تيمارهای×سال
 در هبوتا  ارتفااع  بيشاترین  .(2 )جدول بود دار معنی 1%

 ترتيب به (متر سانتی 73) دوم و (متر سانتی 21) اول سال
 ارتفاع کمترین و CM60 و CM30+NPK تيمار به مربوط
  دوم و (متاااار سااااانتی 1/10) اول سااااال در بوتااااه

 شاد  ثبات  و مشااهده  V5+T تيماار  در (متر سانتی 20)
 دارد آن از حکایات  گروهی مقایسات نتایج .(7 )جدول

 یکودهاا  ،شايميایی ی کودهاا  مقابل در آلیی کودها که
 بين متقابل اثر همچنين و آلیی کودها مقابل در زیستی
 ساطح  در بااکتری(  مقابال  در )قاارچ  زیساتی  کودهای
 (.0 جدول) ددادن نشان رای دار معنی تفاوت %1 احتمال
 باين  اخاتالف  بياان  در گروهای  مقایساات  جدول نتایج

 باا  بوتاه  ارتفااع  ميزان که داد نشانای  تغذیه تيمارهای
 آلاای کودهااای مقاباال در زیسااتی کودهااای از اسااتفاده
 .(0 )جدول است داده نشان را ارتفاع مقدار بيشترین

 

 فرعی شاخه تعداد

 اثر کنش برهم ،واریانس تجزیه جدول نتایج براساس
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 در فرعای  های شاخه تعداد برای  تغذیه تيمارهای و سال
 باه  توجاه  باا  (.2 )جدول بود دار معنی %1 احتمال سطح
 يشاترین ب ،(7 )جادول  هاا  مياانگين  مقایسه جدول نتایج
 ترتياب  باه  (17) دوم و (78) اول ساال  در شااخه  تعداد
 تعاداد  کمتارین  و GM و CM30+NPK تيمار به مربوط
 تيمار به مربوط (8/20) دوم و (3/9) اول سال در شاخه
S0+T .تيمار همچنين بود CM30+NPK و GM توانستند 

 را فرعی شاخه تعداد افزایش %3/01 و %0/00 ترتيب به
 باا  دهند. نشان دوم و اول سال در شاهد تيمار به نسبت
ی تيمارهاا  کاه  شاد  مشخص گروهی مقایسات به توجه

ی کودهااا مقاباال در زیسااتی هااایکود کننااده دریافاات
 کودهاای  مقابال  در زیساتی  و آلای  کودهاای  ،شيميایی
 و آلای  کودهاای  مقابال  در زیساتی  کودهاای  شيميایی،
 مقابال  در )دامای  آلای  کودهای بين متقابل اثر همچنين
ی بارا  %1 ساطح  در دار معنی افزایش به منجر کمپوست(

ی تيمارهاا  ،ساویی  از .شادند  فرعای  هاای  شاخه تعداد
 ميازان  از شايميایی  کودهاای  مقابل در زیستی کودهای
 یگردی تيمارها به نسبتی يشترب فرعی های شاخه تعداد

 (.0 )جدول دندبو برخوردار
 

 زاندا سایه پهنای

 تيمارهاای ×ساال  متقابال  اثار  واریانس تجزیه نتایج
 در خوزساتانی  مارزه  گيااه  انداز سایه پهنای برای  تغذیه
 باا  ارتباط در (.2 )جدول بود دار معنی %0 احتمال سطح
 بيشاترین  CM30+NPK تلفياق  تيماار  انداز، سایه پهنای
 دوم و متار(  سانتی 112) اول سال در را انداز سایه ميزان

 باه  نسابت  کاه  داد اختصااص  خود به متر( سانتی 113)
 دوم و (متار  ساانتی  08) اول ساال  در آن مقدار کمترین

 باه  توجه با .(7 )جدول داشتی برتر (متر سانتی 7/07)
 ندتوانسااات CM30+NPK و S0+T تيمارهاااای نتاااایج،

 را اناداز  سایه پهنای افزایش %2/70 و %7/73 ترتيب به

 د.نا ده نشاان  دوم و اول ساال  در شاهد رتيما به نسبت
ی ها کرت اختالف ،شده انجام گروهی مقایسات براساس
 شيمياییی کودها با مقایسه در زیستی کود کننده دریافت

 ساطح  در دار معنای  افزایش موجب ،انداز سایه پهنای بر
 است این نشانگر شده انجام مقایسات ،سویی از شد. 1%
 کاود  ،یآلا ی کودهاا  بلمقا در زیستی کودی تيمارها که

 همچنين و شيمياییی کودها بلمقا در آلی کود و زیستی
 بااا مقایسااه در )داماای آلاای کودهااای بااين متقاباال اثاار
 اناداز  ساایه  پهناای  ميزان افزایش با نيز (کمپوست ورمی
 .(0 )جدول دبو روبرو

 

 گلدار سرشاخه خشک ماده

 مااده  هاای  داده (2 )جادول  واریاانس  تجزیاه  نتایج
 و ساال  متقابال  اثر که داد نشان گلدار سرشاخه خشک

 باود.  دار معنای  %1 احتمال سطح درای  تغذیه تيمارهای
 هاای  سرشااخه  خشک وزن بيشترین که داد نشان نتایج
 ساال  و هکتاار(  در کيلوگرم 1111) اول سال در گلدار
 هاای تيمار باه  مرباوط  هکتار( در کيلوگرم 1908) دوم

CM30+NPK و V5+T در خشاک  وزن کمترین و است 
  دوم ساااال و هکتاااار( در کيلاااوگرم 191) اول ساااال

 .شاد  مشاهده  S0+Tتيمار در (هکتار در کيلوگرم 128)
 کاه  داد نشان بوته در گرم واحد سطح در نتایج همچنين
 (بوته در گرم 17/22) اول سال در خشک وزن بيشترین

 تيمااار بااه مربااوط (بوتااه در گاارم 9/78) دوم سااال و
CM30+NPK و V5+T در خشاک  وزن کمتارین  و بود 

 در گرم 0/12) دوم سال و (بوته در گرم 8/7) اول سال
 به توجه با .(0 )جدول شد مشاهده S0+T تيمار در (بوته
 در زیساتی  کودهای ،(0 جدول) یگروه مقایسات نتایج
 تيمارهاای  سایر متقابل اثر به نسبت آلی هایدکو مقابل
 گلادار  سرشاخه خشک ماده ميزان افزایش در ای تغذیه
 .ندشتدا برتری
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 1371-79 های سال در خوزستانی مرزه عملکرد و مورفولوژیک صفات برای  تغذیه مختلف تیمارهای تأثیر واریانس تجزیه -2 جدول

 منابع تغییر
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 انداز پهنای سایه تعداد شاخه بوته ارتفاع
 ماده خشک

 سرشاخه گلدار

 بازده

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 8/8113** 8/7** 0/7809** 0/7133** 7/11711** 1/2011** 1 سال

 9/18 1/1 7/70 8/11 0/80 0/12 0 )سال( تکرار

 2/079** 1/2** 0/229** 1/1083** 7/317** 0/01** 17 تیمار

 1/213** 0/2** 8/87** 1/88* 0/82** 1/00** 17 تیمار× سال 

 1/18 1/1 8/9 8/07 0/71 3/0 02 خطا

 1/11 3/2 0/11 0/9 9/11 2/9 )%( ضریب تغییرات

  %1 و %0 احتمال سطح در دار معنی ترتيب به: ** و* 

 

 اسانس عملکرد و بازده

ای در دو  نتایج تجزیه واریانس اثر تيمارهای تغذیه
دار عوامل مورد بررسی و  دهنده تفاوت معنی سال نشان

(. 2کنش آنها بر تغييرات مقدار اسانس بود )جدول  برهم
 بازدهبيشترین ( نشان داد که 2نتایج آزمایش )شکل 

ترتيب  %( به9/7%( و دوم )3/7سال اول ) اسانس در
 اسانس در و کمترین بازده S0+T و GM تيمار مربوط به
 تيمارترتيب مربوط به  %( به9/1%( و دوم )9/1سال اول )

NPK  وGM  .های تيماربودGM  وS0+T  توانستند
% افزایش بازده اسانس را نسبت 0/00% و 2/10ترتيب  به

به تيمار شاهد در سال اول و دوم نشان دهند. با توجه به 
نتایج در بيشتر تيمارها در دو سال کشت زراعی، بازده 
اسانس در سال دوم باالتر از سال اول بوده است. 

توان بيان کرد که  ، می0همچنين با توجه به نتایج جدول 
ای بجز اثر متقابل بين  ل بين تيمارهای تغذیهاثر متقاب

کمپوست( در  کودهای آلی )مقایسه بين دامی با ورمی
 داری را نشان داد.  مقدار بازده اسانس افزایش معنی

تأثير  همچنين در این آزمایش، عملکرد اسانس تحت 

ای در سطح  تيمارهای تغذیه×کنش اثر سال دار برهم معنی
و  V5+NPKتيمارهای  کاربرد(. 2% قرار گرفت )جدول 1

V5+T ترتيب  عملکرد اسانس بهدار  باعث افزایش معنی
کيلوگرم بر هکتار( و سال دوم  0/71در سال اول )

کمترین  S0+Tو تيمار  گردیدکيلوگرم بر هکتار(  7/10)
کيلوگرم بر هکتار(  9/0سال اول ) درا راسانس  عملکرد

کيلوگرم بر هکتار( نشان داد )شکل  0/20و سال دوم )
% 2/03توانست  V5+NPK (. با توجه به نتایج، تيمار7

افزایش عملکرد اسانس را نسبت به تيمار شاهد در سال 
آمده از جدول مقایسات  اول نشان دهد. طبق نتایج بدست

ستی در مقایسه با کودهای (، کودهای زی0گروهی )جدول 
آلی، اثر متقابل بين کودهای آلی )دامی در مقایسه با 

کمپوست( و اثر متقابل بين کودهای زیستی )قارچ  ورمی
دار عملکرد اسانس  در مقابل باکتری( موجب افزایش معنی

% شدند. همچنين بيشترین عملکرد اسانس 1در سطح 
قارچ در مقابل مربوط به اثر متقابل بين کودهای زیستی )

 (.0باکتری( بود )جدول 
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  خوزستانی مرزه عملکرد و مورفولوژیک صفات برای  تغذیه مختلف تیمارهای متقابل اثر میانگین مقایسه -3 جدول

 1371-79 های سال در

 .است LSD آزمونی مبنا بر دار معنی آماری اختالف عدم بيانگر یکسان حروف

 شده گیری اندازه صفات
 تغییرات منابع

 گلدار سرشاخه خشک ماده

 هکتار( در )کیلوگرم

 سرشاخه خشک ماده

 بوته( در )گرم گلدار

 انداز سایه پهنای

 متر( )سانتی
 شاخه تعداد

 بوته ارتفاع

 تغذیه تیمارهای سال متر( )سانتی

h-k3/11±7/317 

def8/03±7/1207 

h-k2/1±7/10 

def9/1±9/20 

e-j9/1±0/30 

d-h0/1±3/87 

ijk9/1±0/20 

def0/7±1/07 

gh0/1±3/22 

c-f3/1±7/28 

1371 

1379 
NPK 

jkl0/11±1/111 

e-h8/09±3/1101 

jkl2/1±1/12 

e-h1/1±8/21 

f-k1/2±2/30 

d-i8/1±1/39 

ijk9/1±0/20 

efg3/0±0/01 

gh1/2±1/22 

ab8/1±0/77 

1371 

1379 
C 

ijk3/00±1/311 

f-i8/71±7/937 

ijk1/1±2/10 

f-i1/1±0/19 

e-j1/0±8/30 

d-g0/1±9/80 

ijk1/1±1/21 

efg8/0±0/01 

fg9/1±2/20 

c-f9/1±2/28 

1371 

1379 
CM30 

i-l1/111±3/191 

def3/00±7/1207 

i-l7/7±9/17 

def9/1±9/20 

f-j0/0±1/30 

c-g0/2±1/81 

ijk9/1±3/27 

a-d8/0±1/07 

gh1/1±1/27 

efg0/1±0/20 

1371 

1379 
NPK+CM60 

lm7/9±7/797 

a8/38±7/1908 

lm2/1±9/3 

a1/1±1/79 

f-k1/1±1/30 

ab7/0±2/112 

kl1/7±1/10 

ef9/7±1/02 

j3/1±3/10 

fg3/1±1/20 

1371 

1379 
V5+T 

kl7/01±3/071 

cde3/73±3/1771 

kl1/1±1/11 

cde3/1±1/21 

klm1/0±1/11 

h-k9/8±0/31 

kl0/2±2/10 

hi3/2±2/71 

ij8/1±1/11 

bc0/1±1/20 

1371 

1379 
S250+T 

ijk8/30±7/317 

g-h2/07±7/917 

ijk0/1±7/10 

g-j9/1±7/18 

ijk7/1±1/18 

b-e1/0±0/89 

ij3/7±9/21 

b-e0/2±1/08 

gh1/1±1/27 

b-e7/2±1/71 

1371 

1379 
GI 

ijk9/130±7/328 

ab1/38±3/1191 

ijk0/7±1/10 

ab1/1±1/77 

bcd2/7±7/91 

abc0/7±1/111 

ghi0/7±1/71 

a2/0±8/12 

fg1/1±8/20 

ab3/1±1/77 

1371 

1379 
GM 

g-k1/111±7/817 

a1/119±3/1921 

g-k7/2±7/11 

a0/7±0/78 

d-i0/1±1/82 

c-f0/2±1/88 

fi7/7±8/72 

abc0/1±1/00 

fg9/1±3/20 

a3/1±1/73 

1371 

1379 
CM60 

d-g8/03±3/1111 

cd2/201±1/1711 

d-g2/1±1/22 

cd8/0±2/23 

ab1/3±9/111 

a7/8±3/113 

e-h0/1±2/78 

ab7/1±0/03 

d-g1/2±2/21 

bcd0/1±2/71 

1371 

1379 
CM30+NPK 

d-g1/11±1/1181 

ab1/30±1/1320 

d-g2/1±1/21 

ab0/1±0/70 

c-f2/2±2/83 

c-f2/0±1/83 

hij1/1±1/29 

a8/7±8/11 

d-g3/1±1/21 

b-f1/1±8/28 

1371 

1379 
V5+NPK 

kl9/177±7/077 

bc1/09±1/1110 

kl3/2±3/11 

bc2/1±7/72 

jkl7/0±1/10 

d-h7/2±1/87 

jkl0/7±1/18 

cde2/0±9/00 

hi9/1±1/19 

bc3/1±1/72 

1371 

1379 
S500+T 

g-j9/273±3/911 

de2/10±3/1711 

g-j8/0±2/18 

de7/1±7/21 

g-k8/1±8/32 

bcd9/0±7/92 

hij8/1±0/28 

b-e1/2±1/09 

gh0/1±0/22 

b-e1/1±1/71 

1371 

1379 
V5 

m1/11±1/191 

jkl0/01±7/128 

m7/1±8/7 

jkl8/1±1/12 

m8/7±1/08 

lm1/1±7/07 

l1/1±3/9 

ijk2/7±8/20 

ij3/1±9/10 

bcd2/1±7/71 

1371 

1379 
S0+T 
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  اسانس و خشک ماده عملکرد و مورفولوژیک یها ویژگی ایبر F آزمون از استفاده با گروهی مقایسه -4 جدول

 1371-79 های سال درای  تغذیه مختلف تیمارهای در خوزستانی مرزه

 شاخه تعداد بوته ارتفاع تیمار
 پهنای

 انداز سایه
 خشک ماده

 گلدار سرشاخه
 بازده

 اسانس
 عملکرد
 اسانس

 ns 2 ns 0/118 ns 0/10 ns 0/19877 **1 ns 1/1 مختلف ای تغذیه تیمارهای مقابل در شاهد
 ns 3/00 ns 7/98 **0/218000 **0/1 ns 0/01 0/00** شیمیایی کود مقابل در آلی کود

 ns 1/1 **9/008 **0/1012 ns 1/13038 *1/1 ns 0/08 شیمیایی کود مقابل در زیستی کود
 ns 9/3 **3/729 **0/390 ns 1/10091 **2/1 ns 3/2 شیمیایی کود مقابل در زیستی کود +آلی کود

 1/732** 0/1** 1/119110** 1132** 9/780** 1/118** آلی کود مقابل در زیستی کود
 ns 8/1 **2/012 **0/011 *1/110130 ns 1/1 **2/100 (کمپوست ورمی مقابل در ی)دام آلی کود

 ns 1/1 ns 3/09 **2/219711 **1/1 **027 9/18** (باکتری مقابل در )قارچ زیستی کود
ns :1 و %0 احتمال سطح در دار معنی ترتيب به: ** و * دار، معنی تفاوت عدم% 

 

 

 
 

 1371-79 های سال در خوزستانی مرزه اسانس بازده بر سال وای  تغذیه مختلف تیمارهای متقابل راث -2 شکل

 

 1371-79 های سال در خوزستانی مرزه اسانس عملکرد بر سال وای  تغذیه مختلف تیمارهای متقابل اثر -3 شکل
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 خاک و گیاه ریزمغذی و درشت عناصر

 ساده هایثرا (0 )جدول واریانس تجزیه جدول نتایج
 تيمارهای×سال متقابل هایاثر وای  تغذیه تيمارهای سال،
 مرزه گياه های سرشاخه و خاک عناصر روی راای  تغذیه

 مقایسه جدول در همچنين دهد. می نشان خوزستانی
 شيميایی رعناص اجزای در تغييرات ،(1 )جدول ميانگين
 تيمارهای و سال ساده اثر طی گياه های سرشاخه و خاک
 .است شده هددا نشان مختلف ای تغذیه

(، 0جدول تجزیه واریانس )جدول  نتایجبا توجه به 
 شيمياییای بر تمامی عناصر  اثر ساده تيمارهای تغذیه
دار شد. نتایج نشان داد  % معنی1خاک در سطح احتمال 

تيمار  طی استفاده ازغلظت نيتروژن و پتاسيم خاک که 
V5+NPK ترتيب  هب آن، باالترین ميزان که افزایش یافت

گرم بر گرم بود  ميلی 1/111و  گرم بر گرم ميلی 831
 بيشترین ميزان فسفر قابل دسترس (. 1)جدول 

 CM60+NPK تيمار مربوط به، (گرم بر گرم ميلی 9/01)
افزایش  موجب S500+T تيمار استفاده از . همچنينبود
شد ( گرم گرم بر ميلی 9/78) گوگرد مقدار داری در معنی

ای بر عناصر  . نتایج اثر ساده تيمارهای تغذیه(1)جدول 
خاک نشان داد که تيمار شاهد دارای کمترین مقدار 

گرم  ميلی 1/29)فسفر  گرم بر گرم(، ميلی 001)نيتروژن 
 تيمارگرم بر گرم( و  ميلی 2/111)پتاسيم  بر گرم( و

GM ( گرم بر  ميلی 1/21دارای کمترین غلظت گوگرد
 بودند. همچنين با توجه به نتایج جدول  گرم(

(، اثر ساده سال بر مقدار 0تجزیه واریانس )جدول 
 ها  دار شد. مقایسه ميانگين داده عناصر خاک معنی

 ترتيب  نشان داد که غلظت فسفر، پتاسيم و گوگرد به
گرم  ميلی 8/101گرم بر گرم(، ) ميلی 2/79در سال اول )
بر گرم( و در سال دوم گرم  ميلی 17/29بر گرم( و )

گرم بر گرم( و  ميلی 11/122گرم بر گرم(، ) ميلی 7/71)
(. نتایج 1گرم بر گرم( بدست آمد )جدول  ميلی 1/21)

( بيانگر این بود که 1جدول مقایسات گروهی )جدول 

بيشترین مقدار نيتروژن مربوط به اثر متقابل بين کودهای 
نصر پتاسيم و آلی بوده است، همچنين باالترین ميزان ع

فسفر در اثر متقابل کودهای زیستی با کودهای شيميایی 
بدست آمد. بيشترین ميزان عنصر گوگرد در ترکيب 
کودهای زیستی با کودهای آلی و اثر متقابل آن با 

 (. 1کودهای شيميایی مشاهده شد )جدول 
 (0تجزیه واریانس )جدول  نتایج جدولنين چهم

 قداربر مای  های تغذیهتيمار اثر ساده نشان داد که
مرزه خوزستانی گياه  های سرشاخهنيتروژن و فسفر 

توانست باالترین  V5+NPKتيمار  است. هبود دار معنی
فسفر گرم بر گرم( و  ميلی 1100)نيتروژن مقدار عناصر 

گرم بر گرم( را در جدول مقایسه ميانگين  ميلی 089)
گرم  ميلی 0/388نشان دهد. کمترین ميزان این عناصر، 

 S0+Tای  گرم بر گرم در تيمار تغذیه ميلی 707بر گرم و 
(. با توجه به جدول تجزیه 1مشاهده شد )جدول 

ای بر مقدار  واریانس، اثر متقابل سال و تيمارهای تغذیه
دار  % معنی0عناصر پتاسيم و گوگرد در سطح احتمال 

نشان داده  0و  0طور که در شکل  (. همان1شد )جدول 
گرم بر  ميلی 119است، بيشترین مقدار پتاسيم )  شده

گرم بر گرم( در سال اول  ميلی 210گرم( و گوگرد )
و  V5و  GIای  ترتيب مربوط به تيمارهای تغذیه به

 گرم بر گرم و  ميلی 108باالترین مقدار آنها، 
ترتيب در  گرم بر گرم در سال دوم به ميلی 211

مشاهده شده  S500+Tو  V5+NPKای  تيمارهای تغذیه
 است. 

 S0+T و S250+Tای  تغذیه تيمارهای تلفيق از استفاده
 و گرم( بر گرم ميلی 019) پتاسيم مقدار کمترین ترتيب به

 دادند. نشان اول سال در را گرم( بر گرم ميلی 177) گوگرد
  گوگرد و گرم( بر گرم ميلی 028) پتاسيم مقدار کمترین

 بدست شاهد تيمار در دوم سال در گرم( بر گرم ميلی 102)
 (.0 و 0 )شکل آمد

  



 

 

 

 

 1371-79 های سال در خوزستانی مرزه گلدار  سرشاخه و خاک عناصر برای  تغذیه مختلف تیمارهای تأثیر واریانس تجزیه -5 جدول

 منابع تغییر
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 ها عناصر سرشاخه عناصر خاک

N P K S N P K S 

 ns1/1701 *0/210 **0/9113 **0/210 ns 7/20330 ns1/1873 **1/07070 ns3/81 1 سال

 7/19 0/11017 0/730 1/13170 0/27 1/9 1/12 1/2111 0 تکرار )سال(

 ns 7/1013 8/21111** 2/9390* 9/29801** 7/112** 7/1810** 0/219** 2/01930** 17 تیمار

 ns 1008 ns 0/17 ns 1/28 ns 9/11 ns 7/9981 ns 0/0278 *7/9811 *1/2122 17 تیمار× سال 

 2/902 0/0701 7/0100 8/12030 1/10 0/732 2/01 9/3011 02 خطا

 9/18 8/12 1/13 7/12 1/10 3/10 13 2/12 ضریب تغییرات )%(

N: ؛ نيتروژنP: ؛ فسفرK: و پتاسيم S: .گوگرد ns: 1 و %0 احتمال سطح در دار معنی ترتيب به :** و * دار، معنی تفاوت عدم% 

 

  



 

 

 خوزستانی مرزه های سرشاخه و خاک عناصر برای  تغذیه مختلف تیمارهای و سال ساده اثر میانگین مقایسه -1 جدول

 تیمار
 ها سرشاخه عناصر خاک عناصر

 P K S K 

 سال
71  a 1/1±7/79 a 0/7± 0/101 a 8/1±1/29 a 0/11±8/071 
79  b 1/1±7/71 b 7/7±1/122 b 3/1± 1/21 a1/10±7/090 

 ای تغذیه هایتیمار

 N P K S N P K 

NPK 
abcd 3/77± 1/387 abc7/7±1/07 abc 7/1±7/109 defg 0/2±0/20 abcd 3/29±1/973 abcd 1/20±0/027 bcde 0/09±0/071 

C h 7/01±1/001 g 7/2±1/29 g 3/1±2/111 efg 0/1±0/27 cde 3/01±0/811 bcd 8/71±1/791 gh 1/08±1/009 

CM30 efg 3/77±0/101 defg 0/2±0/77 efg 8/8±1/113 defg 1/1±1/21 bcde 1/03±7/893 abcd 8/20±1/010 defgh 3/73±1/010 

NPK+CM60 ab 3/28± 3/873 a 8/2±9/01 ab 7/3±8/100 bc 9/1±1/71 ab 2/29±0/1113 ab 7/77±1/008 ab 1/72±0/097 

V5+T cde 1/71±1/370 abcd 7/2±0/01 bcde 0/9±0/170 cd 2/2±0/28 abcd 8/11±1/912 abc 3/22±1/028 efgh 1/10±7/091 

S250+T fgh 1/71±0/120 efg 7/2±0/71 fg 2/8±1/118 b 8/1±1/70 de 0/29±1/871 cd 2/29±1/711 h 0/28±1/028 

GI efg 0/71±1/130 cde 3/2±2/73 bcde 7/11±9/173 defg 1/1±1/20 abcd 2/01±0/901 abc 9/79±1/001 abc 7/20±1/089 

GM efg 8/20±0/130 cdef 2/2±1/71 abcd 8/3±3/107 g 0/1±1/21 de 8/81±0/802 cd 0/10±1/710 efgh 9/02±1/093 

CM60 
def 3/21±0/311 bcd 8/1±2/79 defg 3/8±0/121 cd 3/1±0/28 abcd 1/21±7/901 abc 1/19±1/070 bcdef 8/23±0/029 

CM30+NPK abc 1/23± 1/810 ab 2/2±9/00 ab 0/8±0/107 cde 2/2±8/23 abc 0/10±8/988 ab 3/71±1/010 abcd 3/71±1/039 

V5+NPK a 8/28±1/831 ab 0/2±8/00 a 1/3±1/111 cde 1/1±1/23 a 0/79±1/1100 a 7/71±1/089 a 1/21±1/119 

S500+T fgh 1/01±0/172 efg 1/2±9/71 fg 2/9±0/111 a 1/1±9/78 de 3/70±0/801 cd 0/78±0/730 fgh 1/23±1/011 

V5 bcde 1/21±1/302 abcd 8/1±2/01 cdefg 7/8±9/123 def 0/1±0/21 bcde 2/01±1/897 bcd 1/21±1/799 cdefg 1/01±1/011 

S0+T 
gh 7/20±0/099 g 1/2±1/29 efg 7/9±3/110 cd 1/1±8/28 e 9/71±0/388 d 3/28±1/707 h 0/11±0/072 

N: ؛ نيتروژنP: ؛ فسفرK: و پتاسيم S: .آزمونی مبنا بر دار معنی آماری اختالف عدم بيانگر یکسان روفح گوگرد LSD است. 



 

 

 

 

 

 1371-79 های سال درای  تغذیه مختلف تیمارهای در خوزستانی مرزه گلدار سرشاخه و خاک عناصر ایبر F آزمون از استفاده با گروهی مقایسه -9 جدول

 تغییر منابع

 مربعات میانگین

 ها سرشاخه عناصر خاک عناصر

N P K S N P K S 

 9/07182* مختلف ای تغذیه تیمارهای مقابل در شاهد
*7/211 **7/7111 **7/00 ns 0/1312 ns 7/382 ns 0/9192 ns 9/1832 

 ns 2/1811 ns 0/08 ns 1/733 **037 *11780 ns 0120 ns 2/3101 ns 2/021 شیمیایی کود مقابل در آلی کود

 ns 32 7/03998** 0/21110* 18119* 2/173** 8/7002** 0/001** 1/12198** شیمیایی کود مقابل در زیستی کود

 1/71271* شیمیایی کود مقابل در زیستی کود +آلی کود
*3/238 *1/2112 **1/297 ns 3/09718 ns 2/10188 **3/71030 ns 0/10 

 ns 20111 ns 8/8111 *1/20017 ns 1012 7/211** 0/2728* 2/210* 3/11397** آلی کود مقابل در زیستی کود

 ns 0/1 ns 13383 ns 1211 ns 3/1211 ns 3/71 3/1110* 1/711** 3/98821** (کمپوست ورمی مقابل در ی)دام آلی کود

 ns 0/70117 ns 7171 ns 3/1191 ns 2/111 8/07** 8/7120** 0/013** 1/13000** (باکتری مقابل در )قارچ زیستی کود

N: ؛ نيتروژنP: ؛ فسفرK: و پتاسيم S: گوگرد .ns :1 و %0 احتمال سطح در دار معنی ترتيب به: ** و * دار، معنی تفاوت عدم% 
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  خوزستانی مرزه های سرشاخه پتاسیم صرعن برای  تغذیه مختلف تیمارهای و سال متقابل اثر -4 شکل

 1371-79 های سال در

 

 
  خوزستانی مرزه های سرشاخه گوگرد نصرع برای  تغذیه مختلف تیمارهای و سال متقابل اثر -5 شکل

 1371-79 های سال در

 
 حثب

 بوته ارتفاع

 و CM30+NPK تيمارهای ،آزمایش نتایج به توجه با
CM60 هاتيمار سایر بين در را گياه ارتفاع بيشترین توانستند 
 ه،بوت ارتفاع کننده تعيين اصلی عوامل از یکی دهند. نشان
 کودی تيمارها است. گياه نياز مورد غذایی  عناصر تأمين
 خوبی به را عمل این غذایی  عناصر تدریجی تأمين با ،یدام

 البته شوند. می گياه ارتفاع افزایش موجب و داده انجام
 با يتروژنن ویژه به کافی غذایی  عناصر و آب به گياه یدسترس
 بزرگ و تقسيمی رو تأثير راه از شيميایی، های کود کاربرد
 باشد می مؤثر بسيار بوته ارتفاع افزایش در اه سلول شدن

(Shani et al., 2016 ؛Razipur et al., 2016.) 
Janmohammadi که  کردند بيان (2118) همکاران و

 ارتفاع توجه قابل افزایش موجب شيميایی، کود از استفاده
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 213   2، شماره 73ه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنام

 

 Carthamus tinctorius گياه فرعی های شاخه تعداد و گياه
 اثر بررسی با (2121) همکاران و Ostadi همچنين .شود می

 مایکوریزا قارچ شيميایی، )کود گوناگونای  تغذیه تيمارهای
  گياه بر مایکوریزا( قارچ با شيميایی کود ترکيب و

Mentha ×piperita بوته ارتفاع بيشترین که ددادن نشان 
 .است بوده مایکوریزا قارچ با اییشيمي کود ترکيب به مربوط

 

 فرعی شاخه تعداد

 که بود این بيانگر دوم سال و اول سال در آزمایش نتایج
 GM تيمار از استفاده همچنين و CM30+NPK تلفيق

 مرزه دارویی گياه در را فرعی شاخه تعداد بيشترین توانست
 و ها باکتری با گياهان ریشه همکاری کند. ایجاد خوزستانی
 مواد جذب گياه، رشد تقویت موجب ریزوسفر در ميکوریزا
 ,Kothe & Turnau) شود می گياهان از محافظت و مغذی

2018.) Razipur که نددکر گزارش نيز (2111) همکاران و 
 تواند می گياهی برا غذایی  عناصر کردن فراهم بای دام کود

 گياه فرعی شاخه تعداد آن دنبال به و رشد افزایش موجب
Melissa officinalis همچنين .شود Ashnavar همکاران و 

 دامی کود هکتار در تن 71 کاربرد که کردند گزارش (2112)
 ساقه قطر و فرعی شاخه تعداد افزایش در را تأثير بيشترین
 تيمارها سایر به نسبت Echinacea purpurea گياه اصلی
 توسعه و حجم افزایش با نيز رشد محرکی ها یباکتر .داشت
 صيتخص ،آب وی غذای  عناصر جذب بهبود سبب ریشه،
 و ریشه دازيپراکس تيفعال کاهش ریشه، به ها دراتيکربوه
 تحریک موجب جهينت در و شده جدیدی ها نيپروتئ سنتز
 و Khaosaad (.Saghafi et al., 2013) شوند یم اهيگ رشد

 Glomus تيمار که کردند گزارش هم (2111) همکاران

mosseae گياه در دهی شاخه افزایش موجب وانستت 
vulgare Origanum .شود Ostadi با (2121) همکاران و 
 قارچ شيميایی، )کود گوناگونای  تغذیه تيمارهای اثر بررسی

 گياه بر مایکوریزا( قارچ با شيميایی کود ترکيب و مایکوریزا
Mentha piperita با شيميایی کود ترکيب که کردند بيان 

 یشافزا سبب شيميایی کود از استفاده و مایکوریزا قارچ

 .شد فرعی شاخه تعداد دار معنی
 

 انداز سایه پهنای

 بيشترین توانست CM30+NPK تيمار ،مطالعه این در
 با مقایسه در کشت زراعی سال دو هر در را انداز سایه پهنای
 نصرع دهد. شانن خوزستانی مرزه گياه در تيمارها سایر

ی یندهاافر بری اثرگذار با اییيشيم کود در موجود نيتروژن
 رویشی، رشد افزایش سبب کلروفيل ساخت و سلولی تقسيم
 افزایش به منجر نهایت در و جانبیی ها شاخه تعداد و ارتفاع
 بيشتر جذب گردد. می گياه در انداز سایه پهنای و برگ تعداد
 افزایش آن نتيجه که داده افزایش را فتوسنتز ميزان نيز فسفر
 (.Saikia et al., 2010) است انداز سایه پهنای و شاخه تعداد

 در انداز سایه پهنای افزایش نتيجه در و برگ سطح افزایش
 دليل به تواند می زیاد احتمال به Melissa officinalis گياه
 در خاک بيولوژیک و شيميایی فيزیکی، یها ویژگی بهبود
 آب گياه شود می جبوم که باشد نيز دامی کود کاربرد نتيجه

 مصرف به و کرده جذب خاک از راحتی به را غذایی امالح و
 (.Razipur et al., 2016) برساند خود حياتیی فرایندها
 تواند می ،فسفر و نيتروژن ویژه به شيميایی، کود از استفاده
 عملکرد و رشد یها ویژگی فتوسنتز، سرعت افزایش سبب
 .(Iqbal et al., 2019) شود گياه
 

 گلدار سرشاخه خشک ماده

 V5+Tتلفيق همچنين و CM30+NPK تيمار از استفاده
 خشک ماده زایشاف باعث توانست خوزستانی مرزه گياه در

 ميزان همچنين .شود آزمایش این در گلدار سرشاخه
 سال به نسبت داری معنی طور به دوم سال در خشک ماده
یندهای افر در نيتروژن بود. کرده پيدا افزایش اول

 روی مستقيمی تأثير و دارد نقش گياه متابوليکی مختلف
 ,.Tasdighi et al) گذارد می گياهان رویشی مراحل

 و Khaghani ،آزمایش این نتایج با ارتباط در (.2015
 شيميایی کود از استفاده که کردند بيان (2112) همکاران

(NPK) خشک وزن بر توجهی قابل طور به  
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Cichorium intybus همچنين .داشت مثبت تأثير 
Alizadeh ترکيب که دندکر گزارش (2111) همکاران و 

 خشک و تر وزن یشافزا موجب شيميایی کود با خاک
 .دش شاهد يمارت با یسهمقا در Satureja hortensis گياه

 بهبود راه از دامی دکو مناسب مقادیر همچنين
 بيشتر جذب فراهمی نيز و خاک ميکروبیی ها فعاليت
 ماده و فتوسنتز ميزان افزایش سبب غذایی، عناصر
 (.Razipur et al., 2016) شود می گياهی خشک
 در تن 11 و 0 کاربردکه  داد نشان دیگری پژوهش
 عملکرد دار معنی افزایش سبب کمپوست ورمی هکتار

 & Khalesro) گردید زنيان گياه در بيولوژیک

Malekian, 2017.) کاربرد آزمایشی در ،براین عالوه  
 افزایش موجب ،کمپوست ورمی کود هکتار در تن 1

 تيمار به نسبت قناری علف خشک ماده عملکرد دار معنی
 (.Varnaseri Ghandali et al., 2016) دش شاهد

Ostadi تيمارهای اثر بررسی با (2121) همکاران و 
 و مایکوریزا قارچ شيميایی، )کود گوناگونای  تغذیه
 نعناع گياه بر مایکوریزا( قارچ با شيميایی کود ترکيب

Mentha ×piperita عملکرد بيشترین که کردند بيان 
 با راههم شيميایی کود تيمار به مربوط گياه خشک ماده
 و Aswani که پژوهشی در .است بوده مایکوریزا قارچ

 انجام arvensis Mentha گياه روی (2121) همکاران
 زیستی کود مختلف سطوح که داد نشان نتایج ،دادند
 خشک و تر وزن بر فسفات کننده حل باکتری حاوی
 است. بوده دار معنی برگ سطح و هوایی اندام

 

 اسانس عملکرد و بازده
 S0+T تيمار و GM قارچ از استفاده ،آزمایش این در

 سال در را اسانس بازده ميزان بيشترین توانستند ترتيب به
 از استفاده دهند. نشان تيمارها سایر با مقایسه در دوم و اول

 رييتغی دار یمعن طور به را سناسا بازده ،ای تغذیه تيمارهای
 ءیفاا اسانس و کيفيت يتکمّ يينتع در یاساس نقش و دده می
 در که نکته این به توجه با .(Pandey et al., 2015) دکن یم

 ایزوپنتنيل مانند هایی ماده پيش اسانس،ی اجزا ساخت مسير

 پيروفسفات، ژرانيل و پيروفسفات آليل متيل ید پيروفسفات،
 تيمار که رسد می نظر به ؛دندار حياتی وی ساختار نقشی
 افزایش به منجر فسفات کننده حل زیستی کود با گياهان
 های ماده پيش مقدار افزایش و گياه توسط فسفر جذب
؛ Boveiri Dehsheikh et al., 2017) شود می شده برده نام

Dhifi et al., 2016.) مطالعه با پژوهش این نتایج همچنين 
Boveiri Dehsheikh که دارد مطابقت (2121) همکاران و 

 با شده تيمار گياهان در (%8/2) اسانس درصد باالترین به
 از بسياری نتایج یافتند. دست فسفات کننده حل های باکتری
 ،رشد محرک های باکتری از استفاده داد نشان هم مطالعات
 & Amanifar) دهد می افزایش گياهان در را اسانس درصد

Toghranegar, 2020 ؛Bączek et al., 2019 ؛Cruz et 

al., 2019 ؛Fokom et al., 2019.) زیستی کودهای کاربرد 
 گياه اسانس درصد افزایش بر داری معنی تأثير نيز

Calendula officinalis داشت (Rahimi et al., 2020.) 
Zolfaghari درصد که کردند بيان (2117) همکاران و 

 از استفاده در Ocimum great basilicum گياه اسانس
 طور به G. intraradices و G. mosseaeای  تغذیه تيمارهای

 .یافت افزایش شاهد تيمار به نسبت داری معنی
ای  تغذیه تيمارهای از استفاده پژوهش، این در

V5+NPK تلفيق از استفاده همچنين و V5+T توانست 
 سال دو هر در را نیخوزستا مرزه گياه اسانس عملکرد
 کمپوست ورمی دهد. افزایش تيمارها سایر به نسبت زراعی
 و ها آنزیم ها، ویتامين ميکرو، ،ماکرو عناصر ازی غن منبع

 و زیاد رشد سبب که است گياه رشد محرک های هورمون
 قابليت همچنين ،(Marron, 2015) گردد یم گياهان سریع
 و نيتروژن تثبيت افزایش با را فسفر و نيتروژن بهی دسترس
 ییک فسفر که آنجا از و دهد یم افزایش فسفر کردن  ولمحل
 این بنابراین باشد، یم اسانس دهنده تشکيلی اصل اجزاء از
 شودب نيز اسانس عملکرد بيشتر بهبود به منجر تواند یم کود
(Khalesro & Malekian, 2017.) نتایج طبق Keshavarz 
 شيميایی کود با کمپوست ورمی تلفيق ،(2118) همکاران و

  نعناع گياه در اسانس عملکرد افزایش موجب
(M. piperita و M. arvensis) .این نتایج با ارتباط در شد 
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 باالترین که کرد گزارش Sharafzadeh (2111) ،آزمایش
 تيمار به مربوط ،Thymus vulgaris گياه در اسانس عملکرد

 همکاران و Ostadi مطالعات نتایج است. بوده شيميایی کود
 )کودای  تغذیه مختلف تيمارهای اثر بررسی در (2121)

 قارچ با شيميایی کود ترکيب و مایکوریزا قارچ شيميایی،
 کود که داد نشان ،Mentha×piperita گياه بر مایکوریزا(
 تيمارها سایر به بتنس را اسانس عملکرد بيشترین شيميایی

که  داد نشان (2118) همکاران و Rostaei مطالعات .دارد
 گياه اسانس عملکرد بهبود موجب ،آلی کودهای کاربرد

Anethum graveolens .همچنين شد Fallah همکاران و 
 Dracocephalum گياه اسانس عملکرد افزایش ،(2118)

moldavica  کردند. گزارش آلی کودهای از استفاده دررا 

 
 خاک و گیاه پرمصرف عناصر

 ،(3)جدول  پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با
 موجب یتوجه قابل طور به ای تغذیه تيمارهای کاربرد
 تيفيک بهبود .شد گياه های سرشاخه و اکخ عناصر یشافزا

 حضور ليدل به تواند یمی کود تيمارهای کاربرد اثر در خاک
ی انرژ منبع یک عنوان به که باشد آب در محلولی آل کربن
 Pandey et) کند یم عمل خاک یها سميکروارگانيمی برا

al., 2015.) کمپوست ورمی و شيميایی کود های ترکيب 
 یساز فعال راه از را نيتروژن عنصر مقدار توانند یم
 کننده يمتنظ یها هورمون مقدار یشافزا ها، يکروارگانيسمم

 یشافزا یمغذ مواد ینگهدار جذب يتظرف یشافزا و رشد
 کمپوست ورمی دامی، کود که شد مشخص آزمایشی در .دهند
 ای تغذیه عناصر روی مثبتیاثرهای  جنگلی هوموس و

 Kiczorowski et) دندار سيب درخت های برگ در موجود

al., 2018.) رشد آغازکننده های ماده پيش ،ها يکروارگانيسمم 
 یاجزا ،عناصر يشترب جذب موجب که کنند یم يدتول را
 یمحتوا یشافزا يجهنت در و یفتوسنتز یها رنگدانه یاصل
 با مطابقت رد (.Arancon et al., 2004) شوند می يلکلروف
 (2113) همکاران و Kahil مطالعات آزمایش، این نتایج
 گياه یها برگ در NPK عناصر قدارم که داد نشان

Hibiscus sabdariffa تيمار تأثير  تحت یتوجه قابل طور به 
 هدف با آزمایشی در همچنين .یافت افزایش زیستی هایکود

 از ،chilly گياه روی شيميایی کود مصرف کاهش
 Bacillus و Funneliformis GMe های باکتری

sonorensis فعاليت افزایش آزمایش، نتایج. شد استفاده 
 با همراه ها باکتری این تلقيح با را خاک آلی کربن و ها آنزیم
 ,.Thilagar et al) داد نشان شيميایی کود تيمار از نيمی

 اثر که هم (2121) همکاران و Ostadi مطالعه در .(2016
 قرار بررسی مورد نعناع گياه بر گوناگونای  تغذیه تيمارهای
 مربوط گياه پتاسيم و نيتروژن عنصر ميزان بيشترین ،گرفت

  .بود شيميایی کود تيمار به
 همه افزایش به آزمایش، این نتایج از توان  می مجموع در
 ترکيبی تيمار از استفاده با مطالعه مورد مورفولوژیک صفات
 )کود آلی کود و اول سال در دامی کود با همراه اییيشيم کود
 قارچ( و )باکتری زیستی کود با همراه (کمپوست ورمی و دامی
 در خوزستانی مرزه گياه اسانس درصد افزایش دوم، سال در
 ترکيب مثبت تأثير زیستی، تيمارهای از استفاده در سال دو هر

 اسانس عملکرد بر زیستی و شيميایی کود با کمپوست ورمی
 و خاک NPK غلظت توجه قابل افزایش سال، دو هر در گياه

 کود با ترکيب در شيميایی کود تيمار از استفاده در ها سرشاخه
 استفاده با ها سرشاخه و خاک در موجود گوگرد غلظت و آلی
 طور به کرد. اشاره زراعی سال دو هر در زیستی های کود از

 موجب زیستی کودهای از استفاده که گفت توان می کلی
 مرزه گياه درای  تغذیه عناصر ميزان و اسانس بازده افزایش

 همراه به کمپوست ورمی از استفاده همچنين، شود. می خوزستانی
 این اسانس عملکرد شیافزابرای  زیستی و شيميایی کودهای

 گردد. می توصيه گياه
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Abstract 
     To investigate the effects of different nutritional treatments on morphological characteristics, 

essential oil yield, and the amount of some elements in the soil and plant branches of Satureja 

khuzistanica Jamzad, an experiment was conducted as a randomized complete block design with 

three replications and 14 nutritional treatments during two growing seasons (2017-2018,  

2018-2019). Treatments included 1- C (control), 2- NPK (Chemical fertilizer 50-25-25 kg.ha
-1

), 

3- CM30, 4- CM60 (CM: Cattle manure 30 and 60 ton.ha
-1

), 5- CM30+NPK, 6- CM60+NPK,  

7- V5 (Vermicompost 50 ton.ha
-1

), 8- V5+NPK, 9- GM (Glomus mosseae), 10- GI (Glomus 

intraradices), 11- S0+T, 12- S250+T, 13- S500+T (S: Sulfur 0, 250, and 500 kg.ha
-1

, T: 

Thiobacillus), and 14- V5+T. The analysis of variance showed the significant effect (P≤0.01) of 

year×fertilizer treatments on the all morphological characteristics, percentage and essential oil 

yield, and the amount of potassium and sulfur of plant branches. The highest plant height in the 

first and second years was related to the CM30+NPK and CM60 treatments, respectively. The 

highest number of branches in the first and second years was observed in the CM30+NPK and 

GM treatments, respectively. The CM30+NPK treatment had the highest shade width in both 

years. Also, the highest amount of dry matter of flowering branches in the first and second years 

was related to the CM30+NPK and V5+T treatments, respectively. According to the results, the 

highest essential oil percentage in the first and second years was observed in the GM and S0+T 

treatments, respectively. The application of V5+NPK and V5+T treatments significantly 

increased the essential oil yield in the first and second years, respectively. The results also 

showed that the highest potassium content of branches in the first and second years was related 

to the GI and V5+NPK treatments, respectively. Also, the highest sulfur content of branches in 

the first and second years was obtained in the V5 and S500+T treatments, respectively. In general, 

the present study showed that the use of biofertilizers increases the efficiency of essential oil 

percentage and the amount of nutrients in this plant. Also, it could be recommended to use 

vermicompost along with the chemical and biological fertilizers to increase the essential oil 

yield of Satureja khuzistanica. 
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