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 یده چک
در سال تابستانه، آزمایشی  ۀرشدی و عملکرد مرز های نیتروژن بر ویژگی ۀکنند تثبیت های کمپوست و باکتری ورمی ریبررسی تأث منظور به

 بدونسطح ) سهدر  تروژنهینزیستی شامل کود  عامل دوبا  یکامل تصادف های بلوک ۀیدر قالب طرح پا لیفاکتور صورت به 1394

 سهتن در هکتار( و در  15و  10، 5، 0سطح ) چهاردر  کمپوست ی( و ورمبا نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپالستلقیح بذر  ،تلقیح

کمپوست و کود زیستی قرار  ورمی ریتأثتحت  مورد بررسی صفات همۀ ،نتایج آزمایش نشان دادانجام شد.  روزکوهیف ۀمنطقتکرار در 

خشک کل،  ۀاز ماد گلدار ۀخشک، سهم سرشاخ ۀشاخه در بوته، عملکرد ماد شمارگیاه،  گرفتند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع

آمدند.  به دستکمپوست  تن ورمی 10 کاربردشاخه در بوته با  شماربیشترین  ،بودند. نتایج نشان داد گلدار ۀعملکرد خشک سرشاخ

تن  15با کاربرد  گلدار ۀک کل و عملکرد خشک سرشاخخش ۀاز ماد گلدار ۀخشک، سهم سرشاخ ۀبیشترین ارتفاع بوته، عملکرد ماد

بین  داری صفات داشت، هرچند تفاوت معنی همۀی بر دار معنی ریتأث. کاربرد کود زیستی نیتروژنه به دست آمدکمپوست در هکتار  ورمی

تن  10فیق سوپرنیتروپالس همراه با میانگین اثر متقابل تیمارها نیز نشان داد که تل ۀنیتروکسین و سوپرنیتروپالس مشاهده نشد. مقایس

های زیستی در تولید  کمپوست و کود دار ورمی معنی ریتأث ۀدهند . نتایج نشانشدخشک مرزه  ۀکمپوست باعث بیشترین عملکرد ماد ورمی

 . استهای تولید پایدار  نظاممرزه در 
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ABSTRACT 
In order to study the effects of vermicompost and biological nitrogen fertilizer on growth characteristics and yield of 

summer savory, an experiment was conducted at Firouzkuh, Iran in 2015. The factors were nitrogen biofertilizer 

(Control, Nitroxine and Supernitroplus) and vermicompost (0, 5, 10 and 15 t ha-1). The experimental design was 

factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications. Measured traits were 

consisted of plant height, number of lateral branches per plant, shoot fresh weight, shoot dry matter and flowering 

shoot dry matter. Results showed that all measured traits were affected by treatments, significantly. The highest 

number of branches per plant (15.4) and shoot fresh weight (11890.75 kg ha-1) was obtained by using 10 ton 

vermicompost per hectare. Applying 15 ton vermicompost per hectare caused maximum plant height (35.9 cm), dry 

matter yield (3484.19 kg ha-1), flowering shoot dry matter (1722.19 kg ha-1). Nitrogen biofertilizer had significant 

effects on all traits. But, there were not significant differences between Nitroxine and Supernitroplus application. 

Mean comparison of interaction effects showed that using supernitroplus and 10 ton vermicompost per hectare caused 

maximum fresh (13722.32 kg ha-1) and dry shoot yield (4064.23 kg ha-1). 
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 مقدمه

 و یعلف یاهی( گ.Satureja hortensis Lتابستانه ) ةمرز

 است (Lamiaceae) نعناعیان ةاز خانواد ساله کی

Mumivand et al., 2013))گلدار ۀها و سرشاخ . برگ 

، ضد درد دلضد نفخ، ضد  عنوان بهتابستانه  ةمرز

 آور خلطمعده، محرک و  یتشنج، ضد انگل، مقو

 یطورکل (. بهLeake et al., 2003) دشو یاستفاده م

 هنگاممعمول در طور بهمرزه که  اهیگ ییهوا یها قسمت

 ددار یمختلف یدرمان یاثرها شود، یم دهیچ یگلده

(Yazdanparast & Shahriyary, 2008; Alizadeh 

Sahzabi et al., 2007; Souvi et al., 2004) ۀواسط که به 

 ییو غذا یداروساز عیصنا آن در کاربردموضوع،  نیهم

 . یافته است یفراوان تیاهم

غذایی در تولید گیاهان  عنصرهای بهینۀکاربرد 

بر افزایش عملکرد، در کمیت و کیفیت  افزوندارویی 

کند  نیز نقش مهمی ایفا می ها آن ةمؤثر ةماد

(Rezvani Moghadam et al., 2013).  نیتروژن یکی

 استغذایی مهم در رشد مرزه  عنصرهایاز 

(Makkizadeh et al., 2012; Zare et al., 2013)  و

های رشدی، بر عملکرد  روی ویژگی ریتأثبر  افزون

 است مؤثرآن نیز  گلدار ۀرویشی و سرشاخ ةپیکر

(Alizadeh Sahzabi et al., 2007 البته با وجود .)

اهمیت نیتروژن در تولید محصوالت زراعی و دارویی، 

شیمیایی باعث کارگیری این عنصر غذایی از منابع  هب

 نظام بوم و آلودگی یطیمح ستیز های چالش

 Haj Seyed Hadi et) شده است جهانی (اکوسیستم)

al., 2011) .اعمال چالشراهکارهای رفع این از  یکی ،

در  شناختی بوم یبر اصول کشاورز یمبتن های روش

 ،نیب نیدراو  (Elsen, 2000است ) یزراع یها نظام بوم

 ۀیتغذ یاز جمله راهبردها ،یزیست یکاربرد کودها

است  داریپا یکشاورز های به هدف دستیابی یبرا اهیگ
(Kapoor et al., 2004; Shaalan, 2005.) 

کاربرد کودهای زیستی در یک نظام کشاورزی 

پایدار، موجب بهبود کمیت و کیفیت گیاهان دارویی 

 ;Ratti et al., 2001; Sharma, 2002شود ) می

Kapoor et al., 2004; Darzi et al., 2013 .)Azizi et 

al. (2008) سطوح مختلف  ریتأث یبا بررس

شناختی  ریخت های ویژگیبر  یاریو آب کمپوست یورم

اسانس در بابونه گزارش کردند  زانیو م (کیمورفولوژ)

 دار یباعث بهبود معن کمپوست یسطح ورم شیکه افزا

و  عملکرد گل، طول ،گلدهیصفات ارتفاع بوته، زود 

که با استفاده از  گرید ی. در پژوهششود یقطر نهنج م

 حانیر ییدارو اهیدر گ کمپوست یمختلف ورم ریمقاد

(Ocimum basilicum L.) نشان  جیصورت گرفت، نتا

و  تیکم شیباعث افزا کمپوست یورم، کاربرد داد

 هتود زیستاسانس، عملکرد اسانس و عملکرد  تیفیک

 (. Anwar et al., 2005شاهد شد ) مارینسبت به ت

چهار سطح  تأثیر یبررس منظور بهکه  یقیدر تحق

انجام گرفت، مشاهده  یبادرشب اهیکمپوست بر گ یورم

 یدار یمعن طور بهکمپوست  یورم یمارهایشد که ت

 Husseinشدند ) اهیگ یرشد یها یژگیو شیباعث افزا

et al., 2006 .) 

 مرزه نشان یرو یمختلف کود یها تیریمدنتایج 

بر  یدار یمثبت و معن ریتأث زیستی یداد که کودها

را کاربرد  ریتأث نیشتریمرزه دارد. ب یرشد یها یژگیو

فسفات  ةکنند حل یها یو باکتر نیتروکسین یقیتلف

 در. (Rezvani Moghadam et al., 2014) داشتند

 اهیگ تودة زیستعملکرد  نیشتریب نیز گرید یقیتحق

شد  گزارشکمپوست  یمرزه از کاربرد ورم ییدارو
(Rezvani Moghadam et al., 2013). 

کمپوست بر  مثبت ورمی ریتأثی از همساننتایج 

 ,.Godara et al) گشنیز، (Kumari, 2014)شاهدانه 

 ةریزو  (Ansarifar et al., 2012)آلمانی  ۀ، بابون(2014

 نیز گزارش شده است. (Acimovic et al., 2015)سیاه 

 ریلومیآزوسپ مانندنیتروژن  ةکنند تثبیت یها یباکتر

(Azospirilumو ازتوباکتر ) (Azotobacter نه تنها )

بلکه قادر به تولید  شوند، باعث تثبیت نیتروژن می

بوده و سبب  (ها فیتوهورمونهای گیاهی ) هورمون

 نورساخت تحریک رشد گیاه و جذب مواد غذایی و

 ,Mahfouz & Sharaf-Eldin)شوند  یم (فتوسنتز)

 دیتوان به تول یها م یباکتر نیا دیفوا از(. 2007

و  نیاکس مانند اهیمحرک رشد گ یها هورمون

 نیتوکنی(، سBashan & Holguin, 1997) نیبرلیج

(Cacciari et al., 1989ترشح مواد زیستی فعال ،) 

 نیوتیو ب کیپنتوتن دی، اسB یها نیتامیمانند و

(Kader et al., 2002توسع ،)بهبود ،یا هشیر شبکۀ ۀ 



 123 ... و رشدی های ویژگی بر زیستی کودهای تأثیر ارزیابیحاج سید هادی و درزی:  

 

 تروژنین زیستی تیو تثب ییغذا عنصرهایجذب آب و 

(Ishizuka, 1992.اشاره کرد ) 

 زیستی یکودها سودمندمثبت و  تأثیر یقیدر تحق

عملکرد  یریلوم( بر عملکرد و اجزای)ازتوباکتر و آزوسپ

 ,.Ordookhani et al) گزارش شده است حانیر اهیگ

 ریلومیآزوسپ اکتر،کاربرد کودهای زیستی ازتوب (.2011

و باسیلیوس باعث افزایش رشد رویشی، افزایش وزن 

تر، وزن خشک و میزان اسانس در گیاه دارویی رازیانه 

(Foeniculum vulgare Mill( شد )Mahfouz & 

Sharaf- Eldin, 2007.)  

استفاده از  ،نشان داد Khalil   (2006)در پژوهشی

 Azotobacter charoococum، از جمله زیستیکودهای 

دار عملکرد کمی و مواد مؤثره در  سبب افزایش معنی

 در Sajadi Nik et al. (2011) گیاه دارویی اسفرزه شد.

 کمپوست ی)اوره(، ورم ییایمیش یکودها ریتأث یبررس

کنجد  یفیک و ی ( بر عملکرد کمنیتروکسی)ن یستیو ز

و  کمپوست یورم شیکه با افزا دندیرس جهینت نیبه ا

 ۀکپسول در بوت شمار ن،یتروکسین یستیکودز حیتلق

 شمار نیشتریب که یطور به ابدی یم شیکنجد افزا

تن در هکتار  10کپسول در بوته مربوط به کاربرد 

 یستیبا کودز حیهمراه تلقبه کمپوست یورم

 ماریکپسول در ت شمار نیبوده و کمتر نیتروکسین

 مدهآ دست بهح یتلق بدون و کمپوست یورم بدون کاربرد

 است.

بر رشد،  یستیز یکودها تأثیر بررسی نتایج

نشان زوفا  ییدارو اهیگ یفیک های ویژگیعملکرد و 

ارتفاع،  شیمنجر به افزا یستیز یکاربرد کودها ،داد

قطر بوته، وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس 

 تروپالسیسوپرن نیب نیدراو  شدنسبت به شاهد 

نشان  بررسیات مورد صف شیدر افزا را ریتأث نیشتریب

 .(Koocheki et al., 2008) داد

 Rosemarinus) یرزمار پژوهشی روی در

officinalis L. ،) کاربرد ازتوباکتر باعث افزایش

شاخه در بوته، وزن تر و  شمار اه،یارتفاع گ دار معنی

 شدبا شاهد  سهیو درصد اسانس در مقا اهیخشک گ

(Kartikeyan et al., 2008.) قاتیدیگر تحق در نتایج 

 یازتوباکتر رو یکترو با نیتروکسیمثبت ن ریتأثبه  زین

 (.Azzaz et al., 2009اند ) اشاره کرده انهیراز

شده، هدف از انجام این یادبا توجه به موارد 

های  کمپوست و باکتری تأثیر ورمی ارزیابیپژوهش، 

های رشدی و  نیتروژن بر برخی ویژگی ةکنند تثبیت

فیروزکوه  ۀتابستانه در منطق ةارویی مرزعملکرد گیاه د

 .است
 

  ها روشمواد و   

شرکت  یقاتیتحق ۀدر مزرع 1394در سال  شیآزما

مستضعفان  ادیران وابسته به بن یو دامپرور یکشاورز

با طول  روزکوهیشهرستان ف یلومتریک 10واقع در 

و عرض  یشرق ۀقیدق 44درجه و  52 ییایجغراف

 1930و ارتفاع  یشمال ۀقیدق 45درجه و  35 ییایجغراف

 ۀدرج 8 انهیسال یدما نیانگیاجرا شد. م ایمتر از سطح در

 است متر یلیم 296 انهیسال یسلسیوس و مجموع بارندگ

(Tehran Meteorological Organization, 2014).  پیش

از نقاط مختلف خاک مزرعه از اعمال تیمارها و کاشت، 

صورت گرفت و  یردارب نمونه یمتر یسانت 0-30در عمق 

برای یک نمونه ترکیبی ها،  پس از مخلوط کردن نمونه

 شگاهیبه آزما ییایمیو ش یکیزیف های ویژگی نییتع

ورامین واقع در شهر  شاهنگیخاک آزمون پ یخاکشناس

ارائه شده  1 خاک در جدول  شیآزما جیمنتقل شد که نتا

نشان داد که بافت خاک محل آزمون خاک  جینتا. است

و فسفر  تروژنیبوده و از نظر ن سیلتی لومی شیماآز

 ن،یوکسرتیموضوع کاربرد ن نیاست که ا فیضع

همچنین  کرد. هیکمپوست را توج یو ورم تروپالسیسوپرن

کمپوست مورد استفاده در این تحقیق  یک نمونه از ورمی

نیز به آزمایشگاه انتقال یافت که وضعیت شیمیایی آن در 

 ست.  قابل مشاهده ا 2جدول 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش .1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of experimental soil 

Texture pH 
EC  

(dS/m) 

Saturation  

Percentage (%) 

Organic  

Carbon (%)  
Organic  

matter (%) 

Nitrogen 

(%) 

Avaiable P  

(ppm) 

Avaiable K  

(ppm) 

Silty-Loam 8.02 1.13 42 0.87 1.50 0.07 8.8 304 
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 کمپوست مورد استفاده در آزمایش  مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورمی .2جدول 

Table 2. Physical and chemical properties of vermicompost used in the experiment 
Total P (%) Avaiable P (mg/kg)  EC (dS/m) pH C/N (%) Organic Carbon (%)  Organic matter (%) Total N (%) 

2.95 330 3.31 6.8 13.6 41 70.9 3 
P2O5 (%) Total K (%) K2O (%) Total mn (%) Total Fe (%) Total Zn (%) Total cu (%) Total S (%) 

6.75 2.5 3.01 155 3120 410 47 3 
 

 هیدر قالب طرح پا لیفاکتور صورت بهاین آزمایش 

زیستی شامل کود  عامل دوبا  یکامل تصادف های بلوک

تلقیح بذر با  ،تلقیح بدونسطح ) سهدر  تروژنهین

( و نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپالس

تن در  15و  10، 5، 0سطح ) چهاردر  کمپوست یورم

 تکرار انجام شد. سه باهکتار( 

 یشیآزما یها ابعاد کرت ش،یآزما نیا یاجرا یبرا

 نیب ۀمتر و  فاصل 2تکرارها  نیب ۀمتر، فاصل 5/2×3

متر، در نظر گرفته شدند. هر  1 گریکدیها از  کرت

که  داشت متر یسانت 75 ۀکرت سه پشته با فاصل

در  نیکشت انجام شده بود. بنابرا فهیدو رد صورت به

 5/37 فیرد ۀخط کاشت با فاصل ششهر کرت 

 وجود داشت. متر یسانت

از  (.Satureja hortensis L)ه تابستان ةمرز بذر

 ،واحد تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 جادیو ا سکید، شد. پس از شخم هیته اصفهان

کشت به کمک فاروئر، نسبت به اعمال  یارهایش

طرح در  ۀنقش پایۀکمپوست بر  یاقدام شد. ورم مارهایت

 یها اریش یطه قرار گرفت و رومربو یها کرت

 5شد و تا عمق  ختهیر ها پشته یرو جادشدهیا

مخلوط شد  یخوب هها ب پشته یخاک رو یمتر یسانت

(Rezvani Moghadam et al., 2013) . سپس با

 ماه بهشتیارد 25در  یمیاقل طیمساعد شدن شرا

 ۀنقش پایۀاز کاشت، بذرها بر  پیش. شدکشت انجام 

به  تروپالسیسوپر ن ای نیتروکسین یها طرح با محلول

شدند و پس از  حیتلق هیدر محل سا قهیدق 10مدت 

 منظور به هیدر محل سا قهیدق 30قرار گرفتن به مدت 

. اقدام شد ها آننسبت به کاشت  کاهش رطوبت،

لیتر در  2 میزاننیتروکسین و سوپر نیتروپالس به 

 Koocheki et al., 2008; Gholami) هکتار مصرف شد

Sharafkhane et al., 2015) .یحاو نیتروکسین 

و  Azotobacter chroococcum یها یباکتر

Azospirillum lipoferum 107که در هر گرم آن  بود 

 تروپالسی. سوپر نداشتزنده و فعال وجود  یعدد باکتر

 ،.Azospirillum sppهای  باکتری یحاو زین

Pseudomonas fluorescens  وBacillus subtilis بود .

محرک  نیتروژن و ةکنند تیگروه تثب یها یغلظت باکتر

در هر گرم  108 تروپالسیسوپرن زیستیرشد در کود 

 B. subtilisزنده  ۀیاختاسپور و  108و  تریل یلیم ای

ر د .(Mohammadpour Vashvaei et al., 2015) است

در خاک  مستقیم طور بهبذرها  زین حیتلقبدون  ماریت

 یمتر یسانت 1تا  5/0ذرها در عمق کشت شدند. ب

 ,.Rezvani Moghadam et al) خاک قرار گرفتند

در  یکاف ۀاز وجود بوت نانیاطم منظور به و (2014

 ۀانجام گرفت و در مرحل شتریمزرعه، کاشت با تراکم ب

 ۀاقدام شد تا فاصل ها آننسبت به تنک  یبرگ 5تا  4

به ( ترمربعمدر  بوته 27)تراکم  متر یسانت 5/37×  10

 .(Hasanzadeh Aval et al., 2010) دست آید

پس از کاشت انجام گرفت و  درنگ یب یاریآب نخستین

 نی، دومها بوته کنواختیو  عیسبز شدن سر منظور به

با توجه به  ازآن پسروز بعد تکرار شد.  سه یاریآب

 بار کیروز  7تا  5هر  ارییآب ۀمنطق یمیاقل طیشرا

هرز موجود در  یها علفرشد،   ةورتکرار شد. در طول د

 .ندشد نیوج یدست صورت بهمزرعه 

 نیو همچن یکنار فیدو رد یشیدر هر کرت آزما

در نظر  هیحاش عنوان بهمتر از دو سر هر کرت  5/0

شامل  شیآزما نیدر ا یگرفته شد. صفات مورد بررس

 ةمادشاخه در هر بوته، عملکرد  شمار اه،یارتفاع گ

خشک کل و  ةاز ماد گلدار ۀسهم سرشاخ ،خشک

 . بودند گلدار ۀعملکرد خشک سرشاخ

شاخه در هر بوته،  شمارارتفاع و  یریگ اندازه یبرا

درصد  50در زمان ند. شدبوته استفاده  پنج نیانگیم

 Makkizadeh et) شد، برداشت انجام ها بوته گلدهی

al., 2012). 1 برداشت و به  یانیاز دو خط م مترمربع

 یبراسپس شدند.  نیتوز تالیجید یکمک ترازو
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 پس) گلدار ۀو سرشاخ ها اندامی، وزن خشک ریگ اندازه

 48به مدت  ها انداماین  ،از جدا کردن این قسمت(

قرار داده  سلسیوس ۀدرج 70 یساعت در آون با دما

 آمد به دست ها نمونهوزن خشک  ازآن پسشدند و 

(Hasanzadeh Aval et al., 2012)  سطح پایۀو بر 

 Haj) شدبرداشت، عملکرد در واحد سطح محاسبه 

Seyed Hadi et al., 2011.) 

از  آمده دست به یها داده لیوتحل هیتجز منظور به

 ۀیاز تجز پیش. شداستفاده  SAS 9.1 ۀبرناماز  شیآزما

 منظور به (تهینرمالعادی بودن ) آزمونها،  داده انسیوار

و  شدنجام ا شیآزما یها بودن داده عادیاز  نانیاطم

 یا به کمک آزمون چند دامنه مارهایت نیانگیم ۀسیمقا

 .انجام شد درصد 5در سطح  دانکن

 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

کود  تأثیر ،نشان داد انسیوار ۀیجدول تجز جینتا

(. 3 )جدول  است دار یمعنبسیار  اهیبر ارتفاع گ زیستی

میانگین تیمارها گویای آن است که  ۀنتایج مقایس

مثبتی بر ارتفاع  ریتأثکمپوست  فزایش کاربرد ورمیا

 9/35مرزه داشت. بیشترین ارتفاع بوته ) ۀبوت

 به دستکمپوست  تن ورمی 15( با کاربرد متر یسانت

تن  15و  10 کاربردآمد، هرچند که بین 

داری مشاهده  کمپوست در هکتار تفاوت معنی ورمی

ر تیمار ( نیز دمتر یسانت 2/29نشد. کمترین ارتفاع )

آمد  به دستکمپوست(  ورمی بدون کاربردشاهد )

جذب آب و با افزایش کمپوست  یورم(. 4)جدول 

و  پرمصرف ییغذا عنصرهایمطلوب  یفراهم

و  هشدواقع  مؤثر نورساخت زانیم یرو مصرف کم

 ,.Gardezi et al) شود یها م ارتفاع بوته شیباعث افزا

2000; Hameeda et al., 2006 اهیگ یرو  یبررس(. در 

 یکنندگ کیرحت تیقابل به دلیلکه  شد صمشخ ریس

خاک توسط  سودمند یها کروبیم تیفعال

جذب مواد  شیآن در افزا ییکمپوست و توانا یورم

 یافته است یدار یمعنسیر افزایش  ۀیی، ارتفاع بوتغذا

(Arguello et al., 2006.) 

غذایی توسط کودهای  عنصرهایدر دسترس بودن 

در نتیجه تحریک رشد رویشی، باعث افزایش زیستی و 

نیز با  Zare et al. (2013)ارتفاع مرزه شده است. 

کاربرد کمپوست روی گیاه دارویی مرزه  بررسی

در  یدار یمعن ریتأثمشاهده کردند که کمپوست 

 .Rezvani Moghadam et alافزایش ارتفاع بوته دارد. 

 ۀفاع بوتکمپوست بر ارت مثبت ورمی ریتأثبه  (2014)

 اند. مرزه اشاره کرده

Azizi et al. (2008) ریخود به تأث قیدر تحق زین 

 بابونه اشاره کردند. ۀکمپوست بر ارتفاع بوت یمثبت ورم

کمپوست  مثبت ورمی ریتأثتحقیقات نیز به  دیگرنتایج 

 ,.Haj Seyed Hadi et al) بر افزایش ارتفاع بابونه

اشاره  Befrozfar et al., 2013))و ریحان  (2015

 اند. کرده

سطوح مختلف  نیانگیم ۀسیمقابا توجه به جدول 

( متر یسانت 53/38) اهیارتفاع گ نیشتریبکود زیستی، 

آمد، اما از  به دست کاربرد سوپرنیتروپالس ماریت در

نیتروکسین کاربرد  نیب یدار یمعن الفاخت ینظر آمار

ر یک و این دو تیمار د مشاهده نشد و سوپر نیتروپالس

 91/27) مرزهارتفاع  نیکمتر گروه آماری قرار گرفتند،

 بود تلقیح بدون ماریمربوط به ت( نیز متر یسانت

 (.5)جدول

 تیتثب تیبر قابل افزون و ازتوباکتر ریلومیآزوسپ

مواد محرک رشد، سبب بهبود رشد  دیبا تول تروژن،ین

سرعت جذب آب و  شیآن افزا یدر پو  شهیر

عملکرد  شیدر افزا راه نیو از ا هشد ییغذا عنصرهای

 (.Anal, 1992; Tilak et al., 2005) است رگذاریتأث

 شیافزا راهاز  نیفسفات همچن ةکنند حل یها یباکتر

 یو برخ تروژنیفسفر، ن مانند ییغذا عنصرهایجذب 

، سبب بهبود در رشد و عملکرد مصرف کم عنصرهای

 Sharma, 2002; Salehشوند ) یم زبانیم اهانیگ

Rastin, 2001.) Makkizadeh et al. (2012) 

 ،نشان دادند Rezvani Moghadam et al. (2014)و

 ةکنند و حل تروژنین ةکنند تیتثب یها یباکترکاربرد 

بر ارتفاع مرزه  یدار یمثبت و معن ریتأثفسفات 

 . اند داشته

 ,Shaalan) دانه اهیستحقیقات روی  دیگرنتایج 

2005; Khorramdel et al., 2008)، گلی  مریم

(Youssef et al., 2004) و زوفا (Koocheki et al., 

آزوسپیریلوم،  یها یمثبت باکتر ریتأث بهیز ن (2008
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 اند بر ارتفاع بوته اشاره کردهازتوباکتر و سودوموناس 

که علت اصلی این امر افزایش جذب مواد غذایی 

 توسط گیاه بوده است. 

 

 شاخه در بوته شمار

نشان داد که  ها دادهنس ایوار ۀیزتج جینتا

 نیتروژن ةکنند های تثبیت و باکتری کمپوست یورم

 اند داشته شاخه در بوته شماربر داری  معنی ریتأث

 عدد( در 4/15شاخه ) شمار نیشتری(. ب3 )جدول 

 به دستکمپوست در هکتار  تن ورمی 10کاربرد  ماریت

ز کمپوست نی تن ورمی 15و  10و بین کاربرد  آمد

 شاخه شمار نیکمتر داری مشاهده نشد. تفاوت معنی

 نکردن مصرف ماریمربوط به تعدد(  7/12)

 (.4)جدول  بود کمپوست ورمی

 یبه خاک نه تنها فراهم کمپوست ورمیافزودن 

 دهد یم شیرا افزا اهیگ ازیمورد ن ییغذا عنصرهای

 یاتیح یندهایو فرآ یکیزیف طیبلکه با بهبود شرا

 شه،یرشد ر یبستر مناسب برا کی جادیخاک، ضمن ا

و در  کانی عنصرهایدسترسی به  شیموجبات افزا

 ,.Anwar et al) آورد یمفراهم رشد را بهبود  تینها

 که این موضوع در افزایش شمار شاخه در بوتۀ (2005

 (.4مرزه نیز قابل مشاهده است )جدول 
Rezvani Moghadam et al. (2014)  با بررسی

لف کودی نشان دادند که کاربرد مخت یها تیریمد

و نیتروکسین و همچنین  کمپوست ورمیتلفیقی 

فسفات باعث  ةکنند حل یها یباکترنیتروکسین و 

 Zare et. اند شدهفرعی در مرزه  ۀشاخ شماربیشترین 

al. (2013)  ر دتن کمپوست  30نشان دادند که کاربرد

فرعی در مرزه شده  ۀهکتار باعث تولید بیشترین شاخ

نیتروژن کافی برای گیاه  نیتأماین موضوع را با  ست وا

 دیگری نیز توسط همسان. نتایج اند دانستهمرتبط 

 Rezvani Moghadam et) ن ارائه شده استامحقق

al., 2013). 

( 5میانگین تیمارها )جدول  ۀهمچنین مقایس

عدد(  75/14این صفت ) میزاننشان داد که بیشترین 

شاخه  شمارو کمترین با مصرف سوپرنیتروپالس 

 به دستعدد( نیز در تیمار عدم تلقیح بذر  67/13)

 آمد.

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم با توجه به  یها یباکتر

بهبود جذب آب  ،یا شهیر شبکۀ ۀتوسعمثبت بر  ریتأث

 تروژنین زیستی تیو تثب ییغذا عنصرهایو 

(Ishizuka, 1992)نقش مهمی در افزایش رشد ، 

 یها یباکتردارویی دارند. همچنین  گیاهان زراعی و

 ( نیزBacillusو  Pseudomonasفسفات ) ةکنند حل

کنندگی فسفر و جذب  در حل یدار یمعن ریتأث

که  (Chen et al., 2006) غذایی دارند عنصرهای

 ۀشاخه در بوت شمار، افزایش ها اثرگذاریمجموع این 

 د.کن مرزه به دلیل کاربرد سوپرنیتروپالس را توجیه می
Saburi et al. (2014) کاربرد  ،نشان داند

مثبت و  ریتأثنیتروژن  ةکنند تثبیت یها یباکتر

فرعی در ریحان سبز دارد.  ۀشاخ شماربر  یدار یمعن

نشان داد که کاربرد  Fallahi et al. (2008)ولی نتایج 

 یآلمان ۀشاخه در بابون شماربر  یریتأث زیستی یکودها

 .نداشته است

 

 خشک ۀدعملکرد ما

، کمپوست یورم ،شان دادن ها دادهنس ایوار ۀیتجز جینتا

 نیتروژن و اثر متقابل تیمارها ةکنند تثبیت یها یباکتر

 اند داشته خشک مرزه ةعملکرد مادبر  یدار یمعن ریتأث

 (. 3 )جدول 

اثر متقابل تیمارها  ها میانگین سۀنتایج مقای

رد عملک میزان( نیز نشان داد که بیشترین 1)شکل

و  کمپوست ورمیتن  10خشک از کاربرد تلفیقی  ةماد

این صفت در  میزانمصرف سوپرنیتروپالس و کمترین 

به تلقیح بذر  بدونو  کمپوست ورمی بدون کاربرد

 آمد. دست

آب،  ینگهدار تیظرف شیافزا با کمپوست یورم

 یاهیگ یها هورمون دیو تول ییغذا عنصرهای نیتأم

 ،ستفاده از آنو ا بخشد یمد را بهبو اهانیرشد و نمو گ

ریزموجود  تیو فعال تیجمع شیبر کمک به افزا افزون

 یفراهمخاک در جهت  سودمند یها( سمیکروارگانیم)

فسفر و  تروژن،یمانند ن اهیگ ازیمورد ن ییغذا یعنصرها

ه و سبب بهبود رشد و کردمحلول عمل  میپتاس

 (.Arancon et al., 2004) دشو یم اهانیعملکرد گ

مختلف نیز نشان داده است که  های بررسیتایج ن

 دیگرفسفات با  ةکنند حل یها یباکترهمزمان  ةاستفاد
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 (یزوسفریر) گاهی ریشهسودمند  (کروفلوریمریزگیاهان )

را  اهانیرشد گ تروژنین ةکنند تیتثب یها یباکتر مانند

استفاده  ییبه تنها ها آنکه  هنگامیبا  سهیدر مقا

 ی. همکارکند یم کیرتح شتری، بشوند یم

 تواند یم اهانیگ گاه ریشهموجود در  یها زسازوارهیر

در دسترس و  یها فسفاتبهبود جذب  وجبم

 یشده برا تیفراهم ساختن منابع فسفات تثب نیهمچن

 ,.Zaidi et al., 2003; Perveen et al) شود اهانیگ

2002; Belimov et al., 1995.) آمده از دست نتایج به 

خشک نیز در  ةق در مورد صفت عملکرد ماداین تحقی

شده است. به عبارتی کاربرد همزمان یاد مطالب دیتائ

بر  ریتأثکمپوست و سوپرنیتروپالس توانست با  ورمی

خشک تولیدی در این  ةبهبود رشد مرزه، افزایش ماد

 گیاه را افزایش دهد. 

Darzi et al. (2013)  در آزمایشی روی گیاه

جه رسیدند که بیشترین عملکرد انیسون به این نتی

 به دست کمپوست ورمیتن  10از مصرف  تودة زیست

 Sainz etکه توسط  یا گلخانه. نتایج یک پژوهش آمد

al. (1998) روی گیاهان شبدر قرمز (Trifolium 

pretense)  که  شدو خیار صورت گرفت، مشخص

 یا مالحظهموجب افزایش قابل  کمپوست ورمیمصرف 

 دیگردر مقایسه با شاهد شد. نتایج  زیستیعملکرد 

مثبت  ریتأث گویایشده نیز  انجام های بررسی

در گیاه جو  توده زیستدر افزایش عملکرد  کمپوست ورمی

(Kumawat et al., 2006) و ارزن مرواریدی (Hameeda 

et al., 2006) در تحقیقی . ستاKhorramdel et al. 

هدانه با ند که تلقیح بذر سیاکردمشاهده  (2008)

 قارچریشهو ریلومیآزوسپازتوباکتر،  زیستیکودهای 

 توده زیستعملکرد  دار یمعنباعث افزایش  (میکوریزا)

 . شد

 

 
 کمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد مادة خشک مرزه اثر متقابل ورمی .1شکل 

Figure 1. Interaction between vermicompost and nitrogen biofertilizer on dry matter yield of summer savory 

 

 خشک کل ۀگلدار از ماد ۀسهم سرشاخ

 کمپوست یورمنشان داد،  ها دادهنس ایوار یۀتجز جینتا

بر ی دار یمعن ریتأثة نیتروژن کنند تیتثبی ها یباکترو 

اند  داشتهسهم سرشاخۀ گلدار از مادة خشک کل 

لدار بیشترین سهم مادة خشک سرشاخۀ گ(. 3 )جدول

به کمپوست در هکتار  تن ورمی 15( با مصرف 28/49)

تن در  10ی با کاربرد دار یمعنآمد که تفاوت  دست

 26/44هکتار نشان نداد. کمترین میزان این صفت )

 بهکمپوست  درصد( نیز در تیمار بدون کاربرد ورمی

 (.4آمد )جدول دست

در  زین ها شهیربهبود ساختمان خاک و رشد بهتر 

 مؤثر کمپوست ورمیدر اثر کاربرد  اهانیرشد گ شیافزا

 شیافزا ن،ی(. افزون بر اAndre et al., 2003هستند )

در  میرمستقیغ طور به زیخاک ن یکروبیم تیجمع

 یکروبیم تودة زیست شی. افزااست مؤثررشد  شیافزا

با عملکرد فلفل  یدار یمعنمثبت و  یخاک همبستگ

 (.Arancon et al., 2005نشان داده است )

Khorshidi et al. (2013)  ریتأث بررسیدر 

روی گیاه دارویی آویشن  قارچریشهو  کمپوست ورمی

در  کمپوست ورمیتن  10کاربرد  ،مشاهده کردند
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هکتار باعث بیشترین وزن تر و خشک بوته و همچنین 

آویشن شد. نتایج تحقیقات  تودة زیستعملکرد 

Befrozfar et al. (2013) کاربرد  ،نیز نشان داد

مثبتی بر وزن تر و خشک  ریتأث کمپوست ورمی

  .هوایی در گیاه ریحان داشته است های اندام

( 5میانگین تیمارها )جدول  ۀهمچنین مقایس

گلدار  ۀنشان داد که بیشترین و کمترین سهم سرشاخ

درصد( به ترتیب  92/36و  48/52خشک کل ) ةاز ماد

. ه دست آمدبتلقیح  بدوندر تیمار سوپرنیتروپالس و 

بین تیمارهای نیتروکسین و سوپرنیتروپالس نیز 

 مشاهده نشد.  یدار یمعنتفاوت 

 مانندنیتروژن  ةکنند تیآزادزی تثب یها یباکتر

( Azotobacter) ( و ازتوباکترAzospirilum) آزوسپریلیوم

، بلکه قادر به شوند یم  نه تنها باعث تثبیت نیتروژن

و سبب تحریک رشد  بوده ی گیاهیها تولید هورمون

 شوند یم نورساختگیاه و جذب مواد غذایی و 

(Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007  .) 

کودهای زیستی بر رشد، عملکرد و  تأثیر بررسیدر 

 کیفی گیاه دارویی زوفا مشاهده شد  های ویژگی

 کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش ارتفاع، 

و در این  شدوزن تر و خشک بوته نسبت به شاهد 

را در افزایش  ریتأثمیان کود سوپرنیتروپالس بیشترین 

 ,.Koocheki et al) نشان داد بررسیصفات مورد 

2008). Shaalan (2005)  در گیاه دارویی گاوزبان

 ةنشان داد که ماد (Borago officinalis)اروپایی 

گلدار با کاربرد باسیلوس و  ۀخشک سرشاخ

تلف کمپوست افزایش و نیز سطوح مخ ریلومیآزوسپ

 یافت.

 
کمپوست و کود زیستی  های رشدی مرزه تابستانه تحت تأثیر ورمی نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( برخی ویژگی .3جدول 

 نیتروژنه
Table 3. Analysis of variance (mean square) of measured traits of savory affected by vermicompost and nitrogen bioferilizer 

Flowering  

shoot dry  
matter yield 

 Flowering shoot  

dry matter/Total  
dry matter 

 
Dry matter  

yield 
Letheral  

branches Height  df  S.O.V 

10004.286  35.676053**  2526.83 1.75025212** 7.1452528 2 Rep 
1393465.369**  46.438329**  4632650.79** 13.92592593** 5.4841296 3 Vermicompost 
2310721.580**  918.019286**  2021410.52** 4.08324586** 430.2435861** 2 Biofertilizer 

145026.930  2.730923  4085546.31** 1.00925926 1.7325157 6 V × B 
78601.01  4.297401  345317.80 1.47727273 2.5158952 22 Error 

18.86  3.91  19.01 8.48 4.55 - CV% 
ns،  *  باشد دار در سطح احتمال پنج و یک درصد می دار بودن و تفاوت معنی به ترتیب نمایانگر غیر معنی **:و. 

ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 
 کمپوست بر صفات مورد بررسی در گیاه دارویی مرزه سطوح مختلف ورمی نمیانگی ۀمقایس. 4جدول 

Table 4. Mean comparison of various levels of vermicompost on measured traits in summer savory 
Flowering shoot  
Dry matter yield  

(kg/ha) 

Flowerings shoot  
Dry matter/Total  

dry matter (%) 
 

Dry matter  
yield 

(kg/ha) 
 

Letheral  
branches 

(number per plant) 
 

Height  

(cm)  
Treatment 
(ton/ha)  

901.32 c 44.26 b  2017.73 b  12.71 b  29.18 c  0  
1472.61 b 43.25 b  3404.51 a  13.56 b  32.95 b  5  

1714.75 a 48.39 a  3464.36 a  15.44 a  34.59 ab  10  

1722.19 a 49.28 a  3484.19 a  15.27 a  35.96 a  15  

 (.p ≤ 05/0دار ندارند ) های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری با یکدیگر اختالف معنی برای هر گروه تیماری در هر ستون میانگین *
* In each column, means which followed by the same letter(s) are not significantly different (p ≤ 0.05). 

 
 طوح مختلف کود زیستی بر صفات مورد بررسی در گیاه دارویی مرزهن سمیانگی ۀمقایس. 5جدول 

Table 5. Mean comparison of various levels of nitrogen biofertilizer on measured traits in summer savory 
Flowering  

Shoot dry matter  

yield (kg/ha) 

Flowerings shoot  

dry matter/Total  

dry matter (%) 

 Dry matter  

yield  

(kg/ha) 

 Letheral  

branches  

(number per plant) 

 
Height  
(cm)  

 

Treatment 

979.80 b 36.92 b  2618.74 b  13.67 b  27.91 b  Control 
1685.17 a 50.62 a  3328.51 a  14.28 ab  38.03 a  Nitroxin 
1713.69 a 51.45 a  3330.69 a  14.75 a  38.53 a  Supernitroplus 

 (.p ≤ 05/0دار ندارند ) های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری با یکدیگر اختالف معنی برای هر گروه تیماری در هر ستون میانگین *
* In each column, means which followed by the same letter(s) are not significantly different (p ≤ 0.05). 
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 کمپوست و کود زیستی تیمارهای مختلف ورمی ریتأثشده در مرزه تحت  گیری ة صفات اندازه. ضرایب همبستگی ساد6جدول 

Table 6. Correlation coefficients for measured traits of summer savory under vermicompost and biofertilizer treatments 
Flowering shoot  

dry matter yield 
Flowerings shoot dry  

matter/Total dry matter  
Dry matter  

yield  
Letheral  

branches  Height  

    1.00 Height 
   1.00 0.229 Letheral branches  
  1.00 0.392* 0.720** Dry matter yield  
 1.00 0.512** 0.473** 0.441** Flowerings shoot dry matter/Total dry matter  

1.00 0.938** 0.671** 0.572** 0.651** Flowering shoot dry matter yield 
 باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصد می دار بودن و تفاوت معنی : به ترتیب نمایانگر غیر معنی**و  *

* and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 گلدار ۀشک سرشاخعملکرد خ

 کمپوست ورمی ،نشان داد ها دادهنس ایوار ۀیتجز جینتا

بر  یدار یمعن ریتأث نیتروژن ةکنند تیتثب یها یباکترو 

 اند داشته مرزه گلدار ۀعملکرد خشک سرشاخ

 گلدار ۀعملکرد خشک سرشاخ نی(. کمتر3 )جدول

 مصرف ماریمربوط به تکیلوگرم در هکتار(  32/901)

عملکرد خشک  نیشتریب و مپوستک ورمی نکردن

 کیلوگرم در هکتار( در 22/1719) گلدار ۀسرشاخ

 به دستدر هکتار  کمپوست ورمیتن  15کاربرد  ماریت

(. همچنین بین کاربرد نیتروکسین و 4)جدول آمد

مشاهده نشد، ولی  یدار یمعنسوپرنیتروپالس تفاوت 

کیلوگرم در  69/1713این صفت ) میزانبیشترین 

ا مصرف سوپرنیتروپالس و کمترین عملکرد هکتار( ب

کیلوگرم در هکتار(  80/979) گلدار ۀخشک سرشاخ

 (.5)جدول  به دست آمدتلقیح بذر  بدوننیز در تیمار 
 pHبا  یآل یا ماده ،یفیاز لحاظ ک کمپوست ورمی

 ییغذا عنصرهایو  کیسرشار از مواد هوم ،شده میتنظ

، ها نیتامیوانواع  اه،یگ یقابل جذب برا حالتبه 

مختلف  یها میآنزو  اهیمحرک رشد گ یها هورمون

 مثبت ریتأث نی(. همچنPramanik et al., 2007) دارد

 Hidlago etاست ) یونیتتبادل کا تیآن باال بودن ظرف

al., 2006باال و ةژیسطح و لیکود به دل نی(. ذرات ا 

در سطح خود، با  یمختلف آل های بین ترکشتدا

 عنصرهای ژهیجود در خاک به ومو ییغذا عنصرهای

 آسانی بهکه  دهند یمرا  ییها کمپلکس لیتشک یفلز

 (.Anwar et al., 2005قابل جذب هستند ) اهیگ یبرا

Rezvani Moghadam et al. (2013) در بررسی 
و آلی بر برخی صفات گیاه  زیستیکودهای  تأثیر

دارویی مرزه نشان دادند که فرآیند رشد گیاه به میزان 

ادی وابسته به محتوای رطوبتی گیاه است. بنابراین زی

با افزایش  کمپوست ورمی دارد احتمال رسد یمبه نظر 

ظرفیت نگهداری رطوبت موجود در خاک باعث ایجاد 

برای رشد مرزه و افزایش عملکرد  تر مناسبشرایط 

. بهبود ساختمان خاک و رشد بهتر باشدشده  زیستی

یاهان در اثر کاربرد نیز در افزایش رشد گ ها شهیر

 .(Andre et al., 2003) هستند مؤثر کمپوست ورمی

بر این، ظرفیت تبادل باالی کربن و مواد  افزون

، وجود (Albaenell et al., 1998)هیومیک 

 Candellas et) کمپوست ورمیرشد در  یها هورمون

al., 2002) افزایش جمعیت میکروبی خاک نیز  و

 هستند مؤثرود رشد غیرمستقیم در بهب طور به

(Arancon et al., 2005)  که این موضوع در افزایش

بوده  مؤثرگلدار مرزه  ۀوزن خشک کل گیاه و سرشاخ

 است.

فسفات و همچنین  ةکنند حل یها یباکتروجود 

در سوپرنیتروپالس در افزایش عملکرد  ریلومیآزوسپ

داشته است.  یدار یمعن ریتأث گلدار ۀسرشاخ

از  ای گستردهفسفات طیف  ةنندک حل یها یباکتر

صفات محرک رشد گیاهی مانند تولید سیانید 

تولید سیدروفور  ،(Schippers et al., 1990)هیدروژن 

(Meyer et al., 2000)، تولید اکسین (Patten & 

Glick, 2002)،  تولید آنزیمACC  ،دآمیناز

و تولید  (Rashid et al., 2004)فسفات  یکنندگ حل

که باعث افزایش  ارندد (Ajit et al., 2006) کیتیناز

بر قابلیت تثبیت  افزون ریلومیآزوسپ. شود یمرشد گیاه 

نیتروژن، با تولید مواد محرک رشد، سبب بهبود رشد 

آن افزایش سرعت جذب آب و  در پیریشه و 

در افزایش عملکرد  راهه و از این شدغذایی  عنصرهای

 .(Anal, 1992; Tilak et al., 2005) است رگذاریتأث

Gewaily et al. (2006) خود سطوح  قیدر تحق
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و  میفسفر و پتاس تروژن،ین ییایمیش یمختلف کودها

 یها یباکتر ریلوم،یشامل آزوسپ یستیز یکودها

 حانیر اهیگ یرو هقارچریشفسفات و  ةکنند حل

در  یشیعملکرد رو نیکردند که باالتر انیو ب یبررس

 تروژن،ین ییایمیش یدرصد کودها 75 قیتلف ماریت

 یها یو باکتر لومیریبه همراه آزوسپ میفسفر و پتاس

. در دآی یم به دست قارچریشهفسفات و  ةکنند حل

 زیستی یکودها سودمندمثبت و  تأثیر یقیتحق

 یشیرو ةکری( بر عملکرد پریلومی)ازتوباکتر و آزوسپ

 ,.Ordookhani et alگزارش شده است ) حانیر اهیگ

2011 .) 

از کاربرد کودهای زیستی ازتوباکتر،  یهمسان جینتا

آزوسپیریلوم و باسیلیوس در افزایش رشد رویشی، 

افزایش وزن تر و وزن خشک گیاه دارویی رازیانه 

(Foeniculum vulgare Millارائه شده است ) 

(Mahfouz & Sharaf- Eldin, 2007.) 

 

 ضرایب همبستگی

فات همبستگی ص های از ضریب آمده دست بهنتایج 

آن است که صفات همبستگی  گویای بررسیمورد 

در مورد ارتفاع و  تنها. دارندبا یکدیگر  یدار یمعن

وجود  یدار یمعنشاخه در بوته همبستگی  شمار

( r=938**(. بیشترین همبستگی )6نداشت )جدول 

 ۀخشک و عملکرد خشک سرشاخ ةبین عملکرد ماد

 دار یمعنهمبستگی  نیتر فیضعو  شودگلدار مشاهده 

(392=rبین شمار شاخه در بوته و سهم سرشاخۀ ) 

 Alizadehآمد.  به دستخشک کل  ةگلدار از ماد

Sahzabi et al. (2007)  روی مرزه  بررسینیز در

و عملکرد  توده زیستمشاهده کردند که بین عملکرد 

 یدار یمعنگلدار مرزه همبستگی قوی و  ۀسرشاخ

 .Gholami Sharafkhane et alوجود دارد. همچنین 

 دییتأخود  بررسی نتایج نیز این رابطه را در (2010)

 دارد.  همخوانیتحقیق  این اند که با نتایج دهکر
 

 یریگ جهینت

 ریتأثکمپوست و کود زیستی نیتروژنه  کاربرد ورمی

های رشدی و عملکرد  داری بر ویژگی مثبت و معنی

 ردکاربشده با  یریگ اندازهمرزه داشت. بیشترین صفات 

. در بین سطوح به دست آمدکمپوست  تن ورمی 15

 ریتأثنیتروپالس  سوپر کاربردمختلف کود زیستی، 

داشت، هرچند که  بررسیبیشتری روی صفات مورد 

نیتروکسین و سوپرنیتروپالس تفاوت  کاربردبین 

 کاربردبر نتایج آزمایش بنا داری مشاهده نشد.  معنی

یتروپالس باعث کمپوست همراه با سوپرن تن ورمی 10

 خشک گیاه دارویی مرزه شد.   ةبیشترین عملکرد ماد
 

 سپاسگزاری

 بررسی"طرح پژوهشی  اجرای از نوشتار برگرفتهاین 

 Satureja)مرزه  ییدارو اهیگ یفیو ک یکم یها جنبه

hortensis L.)  مصوب  "داریپا دیتول ستمیس کیدر

از  لهیوس نیبد. استدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 

معاونت محترم پژوهش و فناوری این واحد  همکاری

 ، تشکر واعتبار الزم برای اجرای طرح نیتأم ۀواسط به

  .دگرد یمقدردانی 
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