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 چکیده
 1392 پاییز در آلمانی ۀبابون بر زیستی کودهای و اسیدسولفوریک تأثیر بررسی برای است. پرشمار کاربردهای با دارویی گیاهی بابونه

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه در تکرار سه در تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی

 زیستی کود و کاربرد( و کاربرد بدون) نیتروژنی زیستی کود هکتار(، در لیتر 6 و 5 ،4 ،0) سورلفوریک اسید شامل تیمارها .شد اجرا

 برای نتیجه باالترین بود. هکتار در لیتر 5 صفات، همۀ در اسیدسولفوریک اربردک سطح بهترین بود. کاربرد( و کاربرد بدون) فسفری

 شاخص ،(هکتار در لوگرمیک 741) گل خشک و (هکتار در لوگرمیک 3705) گل تر وزن ،(805) مترمربع در گل شمار شامل صفات

 10/65) گیاه ارتفاع (،مترمربع در ترلی میلی 50/4) اسانس عملکرد درصد(، 88/0) اسانس وزنی درصد درصد(، 6/27) برداشت

 هکتار در اسیدسولفوریک لیتر 5 کاربرد از (06/14) اسانس کامازولن درصد و هکتار( در کیلوگرم 17/147) دانه عملکرد متر(، سانتی

 گل تر وزن ،(503) مترمربع در گل شمار صفات برای میزان کمترین .شد  ناشی یفسفر و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد بر افزون

 07/2) اسانس عملکرد درصد(، 47/0) اسانس وزنی درصد ،(هکتار در لوگرمیک 620) گل خشک و (هکتار در لوگرمیک 3104)

 از (61/13) اسانس کامازولن درصد و هکتار( در کیلوگرم 43/120) دانه عملکرد متر(، سانتی 60/40) گیاه ارتفاع (،مترمربع در لیتر میلی

 کاربرد از کیفی و کمی عملکرد بهترین آمد. دست به فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد بدون و اسیدسولفوریک لیتر 6 کاربرد

   آمد. دست به فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای همراه به هکتار در اسیدسولفوریک لیتر 5

 

 .ثانویه متابولیت دارویی، گیاه گل، عملکرد برداشت، شاخص کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
Chamomile is a valuable medicinal plant, with several therapeutic applications. To investigate the effects of sulfuric 
acid (0, 4, 5 and 6 L.ha-1), biological nitrogen fertilizer (non application and application) and biological phosphorous 
fertilizer (non application and application) with three replications an experiment was conducted in Ramin Agriculture 
and Natural Resources University of Khuzestan (2013-2014). The best level of sulfuric acid in all traits was five L.ha-

1 and beyond it were obvious negative effects of sulfuric acid. Also, nitrogen and phosphorus biological fertilizers 
application increased traits. The most quantity of all investigated traits included the number of flowers per square 
meter (805), flower fresh weight (3705 Kg.ha-1) and dried flowers (741 Kg.ha-1), harvest index (% 27.6), essential oil 
percentage (% 0.88), essential oil yield (4.50 ml.m-2), plant height (65.10 cm), seed yield (147.17 Kg.ha-1) and 
chamazulene percentage (14.06) observed in application of nitrogen and phosphorus biological fertilizers + sulfuric 
acid (5 L.ha-1). The lowest quantity of number of flowers per square meter (503), flower fresh weight (3104 Kg.ha-1), 
dried flowers weight (620 Kg.ha-1), essential oil percentage (% 0.47), essential oil yield (2.07 ml.m-2), plant height 
(40.60 cm), seed yield (120.43 Kg.ha-1) and essential oil chamazulene percentage (13.61) obtained in non-application 
of nitrogen and phosphorus biological fertilizers plus + sulfuric acid (6 L.ha-1). In general, the best qualitative and 
quantitative yield showed in application of nitrogen and phosphorus bio-fertilizers plus + sulfuric acid (5 L.ha-1). 
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 مقدمه

 های شچال با ایران در کشاورزی محصوالت تولید بستر

 است، رو روبه آب و خاک شوری و آب کمبود مانند بزرگی

 آورد روی کشاورزی از ای شیوه به دارد ضرورت بنابراین

 و ها چالش و سرزمین این اقلیمی شرایط به سازگار که

 توسعۀ زمینه این در باشد. آن در موجود کمبودهای

 کم کشاورزی های نهاده به اغلب که دارویی گیاهان کشت

 از دارند، باالیی افزودة ارزش دیگر جهت از و بوده نیاز

 از تر مناسب مندی بهره راستای در رو پیش راهکارهای

  .Lعلمی نام با بابونه است. سرزمین این وخاک آب

Matricaria chamomilla گیاهان نیتر شده شناخته از 

 کاربردهای درمانی، کاربرد بر افزون که است دارویی

 آن های ترکیب نیتر مهم از دارد. نیز آرایشی و بهداشتی

 خواص که برد نام (Chamazulene) کامازولن از توان می

 پاداکسندگی و (Lopez & Blazquez, 2016) یضدالتهاب

 اسیدیتۀ دارد. (Capuzzo et al., 2014) اکسیدانی آنتی یا

 است. رگذاریتأث فسفر مانند عنصرهایی فراهمی بر خاک

 یون کلسیم (7 از باالتر pH دارای) قلیایی های خاک در

 فسفر مانند عنصرهایی با سرعت به و است غالب مثبت

 گیاه برای عنصر این فراهمی از و داده انجام واکنش

 با فسفر به گیاه دسترسی افزایش احتمال لذا کاهد، می

 در کیدسولفوریاس کاربرد دارد. وجود pH کاهش

 و pH ردنک کم راه از سدیمی و شور آهکی، های خاک

 در را غذایی عنصرهای فراهمی تواند می کربنات بی کاهش

 دچار خاک نوع سه یرو یشیآزما در دهد. افزایش خاک

 افزودن با کایامر یزونایآر التیا در فسفر کمبود

 ها، خاک از نوع دو در کم دست خاک، به کیدسولفوریاس

 در فسفر جذب و عملکرد خشک، ةماد دار یمعن شیافزا

 فسفر زانیم نیهمچن .شد گزارش یفرنگ جهگو اهیگ

 طور به خاک در فسفر ۀعرض تیظرف و آب در محلول

 زانیم شیافزا با گرید یسو از .افتی شیافزا دار یمعن

 و آهن استخراج زانیم خاک در کیدسولفوریاس کاربرد

 ,Ryan & Stroehlein) افتی شیافزا زین ومینیآلوم

 کردن فهاضا تأثیر تحقیقی نتایج در (.1979

 و یابیارز یمیسد خاک بر گچ انواع و کیدسولفوریاس

 تیهدا  کاهش در کیدسولفوریاس تأثیر ،شد مشاهده

 داشت گچ به نسبت یشتریب ییکارا  میسد و یکیالکتر

(Amezketa et al., 2005.) نیز دیگر پژوهشی نتایج در 

 روی آبیاری آب کیفیت و گچ اسیدسولفوریک، تأثیر

 Sorghum) گراس سودان عملکرد و خاک های ویژگی

sudanese) شوری یدسولفوریک،اس کاربرد با شد. بررسی 

 یافت. کاهش خاک (ESP) تبادلی سدیم درصد و

 در بیشتری تأثیر مراتب به  گچ به نسبت یدسولفوریکاس

 Alawi et) داشت خاک اصالح و بهبود و محصول افزایش

al., 1980). های خاک در گندم روی یشیآزما نتایج در 

 یدام کود + گچ + کیدسولفوریاس بیترک سدیمی،

 باعث مارهایت دیگر و شاهد از شتریب یدار یمعن طور به

 نسبت تخلخل، شیافزا و یظاهر مخصوص وزن کاهش

 خاک در یکیدرولیه تیهدا و آب یرینفوذپذ تخلخل،

 کیدسولفوریاس یدارا یماریت یها بیترک نیهمچن .شد

 .دادند کاهش را یکیالکتر تیهدا یدار یمعن طور به گچ و

 بیترک در یدار یمعن طور به (ESP) یتبادل میسد درصد

 دیگر به نسبت یدام کود + گچ + کیدسولفوریاس یماریت

 یمارهایت همۀ در و افتی کاهش یماریت های ترکیب

 .شد مشاهده گندم عملکرد شیافزا کیدسولفوریاس یدارا

 کیدسولفوریاس یدارا یمارهایت همۀ در pH نیهمچن

 .(Hussain et al., 2001) کرد دایپ کاهش

 کودهای خوب تأثیر درزمینۀ چندی های گزارش

 وجود گیاهان کیفی و کمی عملکرد بر فسفری زیستی

 شاهد به نسبت فسفری زیستی کود آزمایشی، در دارد.

 عملکرد بذر، عملکرد خشک، مادة دار معنی افزایش باعث

 بارهنگ گیاه در دانه سفرف درصد و )موسیالژ( لعاب

(Plantago ovate Forsk) شد (Pouryousef et al., 

 یا ریزجانداران از ترکیبی همچنین. (2007

 ،Pantoea agglomerans strain P5 های میکروارگانیزم

Microbacterium laevaniformans strain P7 و 

Pseudomonas putida strain P13 افزایش باعث 

 شده زمینی سیب در عملکرد و ماس()بیو توده زیست

 تحقیقی نتایج در (.Malboobi et al., 2009) است

 از ای دانه سورگوم در دانه عملکرد بیشترین شد، مشخص

 از درصد 50 همراه به زیستی فسفر کود همزمان کاربرد

 آبیاری با آمونیوم فسفات کود صورت به نیاز مورد فسفر

 نتایج در .(Khalili et al., 2008) آمد دست به کافی

 باعث خاک فسفر آزادکنندة های باکتری کاربرد پژوهشی،

 شد گیاه چندین در رشدی های شاخص و عملکرد بهبود

(Baas et al., 2016). تأثیر به چندی های گزارش در 
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 شده اشاره نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد سودمند

 وژنینیتر زیستی کود مثبت تأثیر آزمایشی نتایج در است.

 عملکرد افزایش بر کمپوست ورمی با همزمان ازتوباکتر

 Pimpinella anisum) انیسون دارویی گیاه کیفی و کمی

L.) است شده گزارش (Behzadi et al., 2016). نتایج 

 گلرنگ کیفی و کمی عملکرد داد، نشان تحقیق یک

 و ازتوباکتر زیستی کود همزمان کاربرد تأثیر تحت

 بیشتر ها آن ۀجداگان کاربرد به بتنس ، دامی کودهای

 نتایج .(Shahraki et al., 2016) یابد می افزایش

 زیستی کود کاربرد داد، نشان پژوهش یک از آمده دست به

 نسبت هیومیک( )اسید آلی کود و ریزوبیوم( و )ازتوباکتر

 در یرتأث بیشترین شیمیایی کودهای تنهای کاربرد به

 غلظت با آبیاری در گندم عملکرد افزایش و رشد ارتقاء

 .(Al-Erwy et al., 2016) داشت را دریا آب از باالیی

 افزایش که است بوده آن گویای دیگر تحقیق یک نتایج

 های حامل وجود صورت در گندم در زیستی کود کاربرد

 این از و دهد افزایش زیستی کود کارایی تواند می مناسب

 زیست یطمح با رسازگا های یفناور عنوان به کودها نوع

 ,.Kumaret al) کرد استفاده ییایمیش یکودها یجا به

 های خاک از ای گسترده سطح اینکه به توجه با .(2016

 که یدسولفوریکاس کاربرد هستند سدیمی و شور کشور

 در جانبی فرآورده صورت به ارزان قیمت و زیاد میزان به

 از تواند یم شود می تولید ها کارخانه و نفت های ه پاالیشگا

 همچنین بکاهد. گیاهان بر ها خاک نوع این زیانبار تأثیر

 کاربرد درزمینۀ پایدار کشاورزی های هدف توجه با

 شیمیایی کودهای کاربرد کاهش نیز و زیستی کودهای

 کودهای یدسولفوریک،اس  تأثیر بررسی برای آزمایش این

 با گیاه یک که بابونه روی فسفری و نیتروژنی زیستی

    شد. اجرا است دارویی زشار
 

 ها روش و مواد

 ایستگاه در 1392-93 زراعی سال در تحقیق این

 رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه پژوهشی

 دقیقۀ 36 و درجه 31 جغرافیایی )عرض خوزستان

 شرقی( دقیقۀ 53 و درجه 48 جغرافیایی طول و شمالی

 بارندگی میانگین با دریا سطح از متر24 ارتفاع در و

 میانگین ،5/9 کمینه دمای میانگین متر میلی250 سالیانۀ

 در فاکتوریل صورت به سلسیوس درجۀ 36 بیشینه و 23

 شد. اجرا تکرار سه با تصادفی کامل های بلوک طرح قالب

 نیتروژنی زیستی کود شامل آزمایش این تیمارهای

 تهفسفا ،(کاربرد و کاربرد )بدون سطح دو با بارور باکترازتو

 و (کاربرد و کاربرد )بدون سطح دو در 2-بارور

 در لیتر 6 و 5 ،4 ،0) حسط چهار با کیدسولفوریاس

 آزمایش اجرای از پیش سال دو طی در زمین .بود (هکتار

 به خاک های ویژگی و هواشناسی آمار بود. آیش صورت به

 است. شده داده نشان 2 و 1 هایجدول در ترتیب

 
 (1392-93 )سال آزمایش اجرای مدت طی سیهواشنا آمار .1 جدول

Table 1. Statistics weather during experiment (2013-2014) 

Month 
The average 

minimum 
temperature (C) 

The average 
maximum 

temperature (C) 
Rainfall 
(mm) 

Total 
Evaporation 

(mm) 

Minimum 
Moisture 

)%( 

Maximum 
Moisture 

)%( 

21 Nov - 20 Dec 10.5 20.5 9 65.5 46 89 
21 Dec - 19 Jan 6.9 16.3 88 43.7 56 93 
20 Jan - 18 Feb 8.6 19.4 47 77.9 44 90 
19 Feb - 20 Mar 13.4 26.2 35.3 139.6 32 83 
21 Mar - 20 Apr 16.7 30.4 32.5 239 23 72 
21 Apr - 21 May 24.2 38.7 1 362.4 17 51 

 
 آزمایشی مزرعۀ خاک شیمیایی و فیزیکی های ژگیوی .2 جدول

Table 2. Soil physic-chemical properties of experimental site 

Soil physic-chemical properties 
Depth of soil (cm) 

0-30 30-60 
EC (ds m-1) 3.6 2.8 
 pH 7.4 7.7 
Absorbable Nitrogen (%) 0.05 0.04 
Absorbable Phosphorus (Mg.kg-1) 7.2 6.4 
Absorbable Potassium (Mg.kg-1) 214 167 
O.M (%) 0.76 0.52 
Bulk density (Mg.m-3) 1.21 1.31 
Soil texture: Silt clay 

 

 

 

 

 



 .. .و اسانس کامازولن، زانیم بر یستیز یکودها و کیدسولفوریاس ریتأثابدالی مشهدی و همکاران:  858

 
 

 

 

 آزمایش نقشۀ پایۀ بر ورزی، خاک عملیات از پس

 هر درون و ایجاد متر 3 طول و 2 عرض با هایی کرت

 )فاصلۀ شد گرفته نظر در کاشت ردیف هشت کرت

 و هشت و یک خطوط و متر( سانتی 25 کشت خطوط

 کاشت خط هر پایان و آغاز در متری سانتی 40 نیز

 1 ها کرت بین ما شد. گرفته نظر در حاشیه عنوان به

 گرفته نظر در فاصله متر 2 تکرارها حدفاصل و متر

 بذر میزان و تهیه اصفهان دشتیار شرکت از بذر شد.

 به دستیابی برای هکتار( در بذر کیلوگرم 4) نیاز مورد

 وزن به توجه با مترمربع( در بوته 35) بمطلو تراکم

 برای بذرها زنی جوانه درصد و خلوص درصد هزاردانه،

 آذر پنج کاشت زمان شد. محاسبه کاشت خط هر

 سنگین نیز و بذر بودن ریز به توجه با بود. 1393

 یکنواخت سبز به دستیابی برای مزرعه خاک بودن

 3 عمق در و مخلوط ماسه با پنج به یک نسبت به بذرها

 این در زیستی کودهای شدند. کشت متری میلی

 (2-)بارور فسفاته و (1-)بارور ازتوباکتر شامل آزمایش

 کاربرد و کاربرد بدون سطح دو در کود دو هر که بود

 ازتوباکتر یها یباکتر 1-بارور شدند. برده کار به

 هوا نیتروژن تثبیت توانایی و دارد O4 یۀسو ینلندیو

 کود این از .دارد را گیاهان برای جذب قابل شکل به

 استفاده (اوره) نیتروژنی شیمیایی کودهای جای به

 کار به یاریآب با همراه و بذرمال شکل به و شود می

 تا 70 معادل 1 -بارور باکترازتو گرم 100 هر .رود می

 ۀفسفات زیستی کود .است اوره کود کیلوگرم 100

 باسیلوس فسفات ةکنند حل باکتری نوع دو 2-بارور

 P13 سویۀ پوتیدا سودوموناس و (P5 )سویۀ لنتوس

(Pseudomonas putida)  ترشح راه از که داردرا 

 های ترکیب یۀتجز باعث فسفاتاز آنزیم و آلی های اسید

 را فسفر عرضۀ امکان و شده خاک در نامحلول ةفسفر

 شرکت ادعای به بنا .کند می فراهم گیاهان برای

 هر خاک، جذب قابل فسفات میزان به بسته سازنده

 تا 50 جایگزین تواند یم زیستی کود این از گرم 100

 کاربرد میزان .شود فسفاته شیمیایی کود درصد 100

 100 سازنده کارخانۀ توصیۀ پایۀ بر کود نوع دو این

 چهار زمان در زیستی کودهای بود. هکتار در گرم

 هر برای نیاز مورد میزان تعیین از پس گیاهان برگی

 های کرت به آبیاری هنگام به و شده حل آب در کرت

 از آزمایش این در شدند. اضافه سرک صورت به مربوطه

 شد. استفاده درصد 98 مِرک شرکت اسیدسولفوریک

 در لیتر 6 و 5 ،4 ،0 سطح چهار در اسیدسولفوریک

 کاشت از پیش روز سه کاربرد خاک صورت به هکتار

 از کردن )کالیبره( واسنجی منظور به شد. استفاده

 از پیش که طوری به شد استفاده لیتری 10 پاش آب

 شاهد کرت در نیاز مورد آب میزان آغاز در بذر کاشت

 گذاری عالمت پاش آب روی و گیری اندازه تکرار هر در

 هر برای ازنی مورد اسیدسولفوریک میزان گاه آن شد،

 نهایت در و شده اضافه پیپت با و محاسبه کرت

 کرت سطح همۀ در کاربرد خاک صورت به اسیدسولفوریک

 که هنگامی در آلمانی بابونۀ برداشت شد. پاشی آب

 پذیرفت. صورت بودند شده باز ها گل شمار بیشترین

 و آفات و گرفت صورت دست با هرز های علف وجین

 نیاز پایۀ بر نیز آبیاری نشد. همشاهد نیز خاصی بیماری

 حاشیه، حذف از پس برداری نمونه برای شد. انجام مزرعه

 قسمت یک و شد تقسیم مساوی قسمت دو به کرت هر

 اختصاص دانه برداشت به دیگر قسمت و گل برداشت به

 گل و تر گل عملکرد شامل بررسی مورد صفات یافت.

 ،کامازولن درصد ،اسانس عملکرد و درصد ،خشک

 عملکرد و بوته در گل شمار بوته، ارتفاع برداشت، شاخص

 خشک گل عملکرد تقسیم از برداشت شاخص بود.  دانه

 های گل آمد. دست به تودة زیست عملکرد بر گیاه

 72 مدت به و شد نگهداری کاغذی پاکت در شده برداشت

 سلسیوس درجۀ 38 دمای در و تاریکی شرایط در ساعت

 هگزان حالل و کلونجر دستگاه از استفاده با شد. خشک

 هر به مربوط خشک گل گرم 50 شد. انجام گیری اسانس

 پس و داده قرار کلونجر درون ساعت سه مدت به را تیمار

 وندر را گیاه های گل از استخراجی های اسانس آن زا

 ورق با شده پوشانده و تاریک ای شیشه های ظرف

 نوری جسن طیف دستگاه از شد. ریخته آلومینیومی

 در مازولناک میزان گیری اندازه برای (اسپیکتروفتومتر)

 نانومتر 603 موج طول با دستگاه .شد استفاده اسانس

 از استفاده با و تنظیم (کامازولن جذبی موج )طول

 درصد زیر رابطۀ و دستگاه از آمده دست به های داده

 .شد گیری اندازه مختلف تیمارهای در کامازولن
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 برحسب اسانس در کامازولن محتوای C بطه،را این در

 ثابت ε و نوری سنج طیف از شده خوانده عدد E درصد،

 Galal) است نانومتر( 420 )برابر کامازولن موالر جذب

et al., 1999; Stahi & Schild, 1981). 

 پژوهش این از آمده دست به های داده وتحلیل تجزیه

 مقایسۀ و تگرف صورت SAS افزار نرم از استفاده با

 5 خطای احتمال سطح در دانکن روش به ها میانگین

  شد. انجام درصد

 

 بحث و نتایج

 دهندة نشان آزمایش این های داده واریانس تجزیۀ نتایج

 گانه سه و دوگانه متقابل و ساده اثر شدن دار معنی

 لذا (،3 )جدول بود شده گیری اندازه صفات همۀ برای

 همۀ برای گانه سه متقابل اثر شدن دار معنی به توجه با

 اثر میانگین مقایسۀ به تنها بخش این در صفات،

 شد. پرداخته گانه سه متقابل

 

   گل شمار

 تیمارها گانۀ سه متقابل اثر میانگین مقایسۀ نتایج

 کاربرد در گل شمار بیشترین داد، نشان (4)جدول

 در لیتر 5 و 2بارور فسفاتۀ ، 1بارور ازتوباکتر همزمان

 مترمربع در گل 73/805 شمار به کیدسولفوریاس تارهک

 در مهمی نقش غذایی عنصرهای فراهمی آمد. دست به

 آزمایشی در که یطور به باشد داشته تواند می گل شمار

 40 کاربرد با سطح واحد در بابونه گل شمار بیشترین

 دست به هکتار در فسفر کیلوگرم 60 و نیتروژن کیلوگرم

 تیمار در سطح واحد در گل شمار رینکمت که یدرحال آمد

 شمار کمترین (.Alijani et al., 2010) شد مشاهده شاهد

 هکتار در لیتر 6 کاربرد با (مترمربع در گل 05/503) گل

 فسفاتۀ و بارور ازتوباکتر کاربرد بدون و کیدسولفوریاس

 به نخست کاهش، این ادیز احتمال به آمد. دست به 2بارور

 رخ فسفر و نیتروژن مانند غذایی عنصرهای کمی علت

 کاربرد باالی مقادیر تأثیرگذاری همچنین است، داده

 گیاهان و )فون( جانوران مجموعۀ بر کیدسولفوریاس

 برخی نابودی طریق از خاک زندة موجودهای )فلور(

 به رسیدن آسیب نیز و خاک سودمند موجودهای

 لدالی از بذر زنی جوانه هنگام گیاه اولیۀ های ریشه

 است. بوده گل شمار کاهش احتمالی

 

 تر گل عملکرد

 داد، نشان تیمارها گانۀ سه متقابل اثر میانگین مقایسۀ

 بر افزون بارور ازتوباکتر کودی تیمار همزمان کاربرد

 با کیدسولفوریاس لیتر 5 با همراه 2بارور فسفاتۀ این

 لیتر 6 کاربرد و هکتار در کیلوگرم 67/3705 عملکرد

 با کودی تیمار دو کاربرد بدون ریکاسیدسولفو

 بیشترین ترتیب به هکتار در کیلوگرم 3104  عملکرد

 رسد می نظر به داشتند. را تر گل عملکرد کمترین و

 حد کیدسولفوریاس هکتار در لیتر 5 کاربرد که

 شرایط در بابونه گیاه زراعت در استفاده برای ای آستانه

 کاهش عملکرد آن از پس و باشد بوده آزمایش اجرای

 مورد صفات دیگر در روندی چنین (،1 )شکل یافت

  شد. مشاهده آزمایش این در دیگر بررسی

 

 
 . مقایسه میانگین وزن خشک و تر گل در سطوح مختلف اسید سولفوریک1شکل 

Figure 1. Mean comparison of flower dry and fresh weight under different levels of sulfuric acid 

 



 .. .و اسانس کامازولن، زانیم بر یستیز یکودها و کیدسولفوریاس ریتأثابدالی مشهدی و همکاران:  860

 
 

 

هایی مبنی بر  های محققان، گزارشدر نتایج بررسی

کودهای زیستی  ریتأثافزایش عملکرد وزن تر گل تحت 

در گیاهان مختلف وجود دارد. در گیاه بنفشۀ معطر 

(Viola odorata L. کاربرد تلفیقی کود زیستی و کود )

داری وزن تر گل در بوته را نسبت  طور معنی شیمیایی به

کاربرد تنهای کود شیمیایی افزایش داد به شاهد و 

(Mohamed  & Ghatas, 2016 در آزمایشی روی گیاه .)

( نیز با کاربرد Silybum marianum L. Gaerthخارمریم )

کود زیستی فسفری وزن تر گل نسبت به تیمار شاهد 

 (.Valaii et al., 2015افزایش یافت )

 

 خشک گل عملکرد

 در کیلوگرم 13/741) خشک گل عملکرد بیشترین

 هکتار در کیدسولفوریاس لیتر 5 کاربرد تیمار در هکتار(

 به فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد همراه به

 خشک گل عملکرد کمترین که یدرحال آمد، دست

 6 کاربرد تیماری ترکیب از هکتار( در کیلوگرم 80/620)

 کودهای کاربرد بدون و هکتار در کیدسولفوریاس لیتر

  (.4 )جدول آمد دست به فسفری و نیتروژنی ستیزی

 

 عنصرهای از گروهی دارند باال pH که هایی خاک در

 وجود رغم به بُر و آهن مانند )میکرو( مصرفکم غذایی

 توسط جذب قابلیت باال  pH علت به خاک در داشتن

 خاک pH کاهش راه از کیدسولفوریاس لذا ندارند را گیاه

 بیشتری دسترسی گیاه ریشۀ تا ندک می ایجاد را شرایطی

 گیاه ای تغذیه شرایط و باشد داشته عنصرهایی چنین به

 زیستی کودهای شود. بهتر آن رشد و یافته بهبود

 پرمصرف غذایی عنصر دو فراهمی فسفری و نیتروژنی

 توجه با دهند می افزایش را فسفر و نیتروژن مانند )ماکرو(

 انتظار گیاه نمو و رشد در عنصر دو این اساسی نقش به

 چندی های گزارش است. بینی پیش قابل عملکرد افزایش

 اجزای بهبود در زیستی کودهای مثبت تأثیر ۀنیدرزم

 زیستی کودهای کاربرد دارد. وجود گیاهان عملکردی

 وزن سطح، واحد در خشک گل عملکرد افزایش باعث

 Tagetes) جعفری گل در گل شمار و گل تک خشک

erecta L.) است هشد (Kabariel et al., 2016.) در 

 عملکرد بر زیستی کودهای دار معنی تأثیر به نیز گزارشی

 Chrysanthemum morifolium) داوودی گل گیاه در گل

Ramat.) است شده اشاره (Kumari et al., 2016.)  

 ونۀ آلمانیصفات مورد بررسی در گیاه باب . خالصۀ نتایج تجزیۀ واریانس میانگین مربعات3جدول 
Table 3. Mean square of analysis of variance of traits of Matricaria chamomilla L. 

S. O. V df 
Mean square 

Flower 
numbers 

Flower fresh 
weight 

 Flower dry 
weight 

Essential 
oil  

Essential 
oil yield 

Chamazulene 
Harvest 
index 

Bush 
height 

Seed yield 

Replication 2 20.67 ns 36.02* 1.44* 0.004 ns 0.03ns 0.002ns 0.16ns 0.16ns 0.48** 
Nitrogen Bio-fertilizer 1 6688.4** 511500.52** 20460.02** 0.006** 5.80** 0.34** 68.16** 1287.54** 1920.27** 
Phosphorus Bio-fertilizer 1 23355.36** 266859.19** 10674.37** 0.071** 4.61** 0.19** 18.50** 544.05** 722.30** 
Sulfuric acid 3 62340.24** 123717.74** 4948.71** 0.065** 1.94** 0.03* 18.21** 112.36** 199.10** 
Nitrogen Bio-fertilizer × Phosphorus Bio-fertilizer 1 71348.34** 62568.52** 2502.74** 0.007** 2.47** 0.27** 17.76** 27.30** 106.21** 
Sulfuric acid × Nitrogen Bio-fertilizer 3 4103.35** 11396.02** 455.84** 0.062** 0.05** 0.08* 6.78** 1.76** 10.79** 
Sulfuric acid × Phosphorus Bio-fertilizer 3 12502.23** 1462.80** 58.51** 0.068** 0.01* 0.04* 6.79** 3.48** 8.66** 
Sulfuric acid × Nitrogen Bio-fertilizer× Phosphorus Bio-fertilizer 3 3919.89** 5952.24** 238.09** 0.072** 0.15** 0.06* 1.18** 0.78** 27.13** 
Accessory error 30 11.94 7.64 0.31 0.005 0.006 0.008 0.06 0.13 0.08 
Coefficient of variation (%)  12.47 14.84 11.27 10.11 10.61 9.21 11.54 11.74 9.62 

 دار نبودن است. درصد و معنی5درصد و 1دار بودن در سطح احتمال خطای  دهندة معنی نشان به ترتیب nsو **، * 
**, *, ns: Significantly differences at 1 and 5% of probability levels and non-significant, respectively. 

 

 کیدسولفوریاس× کود زیستی فسفات × ۀ کود زیستی نیتروژن گان سه. مقایسۀ میانگین برهمکنش 4جدول

Table 4. Mean comparison of Nitrogen Bio-fertilizer × Phosphorus Bio-fertilizer ×Sulfuric acid interactions 
Nitrogen 

Bio- 
fertilizer 

Phosphorus Bio- 
fertilizer 

Sulfuric  
acid 

Flower  
numbers  

(m2) 

Flower  
fresh weight  

(kg/ha) 

Flower dry  
weight (kg/ha) 

Essential  
oil  

(%Weight) 

Essential  
oil yield  
(ml/m2) 

Chamazulene  
(%) 

Harvest  
index  
(%) 

Bush  
height  
(cm) 

Seed  
yield 

kg/ha) 

Non application 

Non application 
0 

4 liters 
5 liters 
6 liters 

513.98 
710.07 
742.40 
503.05 

j 
c 
b 
k 

3153.33 
3203.33 
3252.00 
3104.00 

o 
k 
i 
p 

630.67 
640.67 
650.40 
620.80 

o 
k 
i 
p 

0.51 
0.56 
0.59 
0.47 

ef 
d 
d 
f 

2.37 
2.70 
3.03 
2.07 

i 
fg 
e 
j 

13.70 cd 20.43 i 42 n 121.40 n 
13.80 c 21.07 h 44.07 m 125.27 k 
13.84 bc 22.33 g 45.47 l 127.10 i 
13.61 d 23.13 f 40.60 o 120.43 o 

Application 
0 

4 liters 
5 liters 
6 liters 

561.40 
607.33 
612.33 
556.47 

gh 
f 
f 
h 

3177.33 
3302.33 
3348.33 
3192.33 

n 
h 
g 
l 

635.47 
660.47 
669.67 
638.47 

n 
h 
g 
l 

0.52 
0.57 
0.64 
0.49 

e 
d 
c 
ef 

2.50 
2.73 
3.10 
2.50 

hi 
fg 
de 
hi 

14.02 a 21.07 h 47.53 k 124.10 l 
14.03 a 22.67 g 49.23 i 130.33 h 
14.05 a 23.27 ef 52.13 g 135.37 f 
13.96 ab 20.07 i 44.13 m 123.53 m 

Application 

Non application 
0 

4 liters 
5 liters 
6 liters 

564.43 
611.43 
742.4 

541.43 

g 
f 
b 
i 

3217.33 
3402.67 
3447.33 
3182.33 

j 
e 
d 
m 

643.47 
680.53 
689.47 
636.47 

j 
e 
d 
m 

0.52 
0.58 
0.63 
0.49 

e 
d 
c 
ef 

2.63 
3.23 
2.83 
3.23 

gh 
d 
g 
d 

14.08 a 22.33 g 50.50 h 126.10 j 
14.05 a 23.63 e 53.37 f 133.17 g 
14.07 a 24.47 d 55.27 e 140.13 e 
14.02 a 21.20 h 48.40 j 133.50 g 

Application 
0 

4 liters 
5 liters 
6 liters 

701.83 
745.1 

805.73 
691.93 

d 
b 
a 
e 

3501.67 
3555.33 
3705.67 
3372.33 

c 
b 
a 
f 

700.33 
711.07 
741.13 
674.47 

c 
b 
a 
f 

0.76 
0.85 
0.88 
0.69 

bc 
a 
a 
b 

3.59 
4.17 
4.50 
2.18 

c 
b 
a 
d 

14.00 a 25.20 c 58.23 c 142.10 c 
14.06 a 26.33 b 60.83 b 145.30 b 
14.06 a 27.67 a 65.10 a 147.17 a 
14.02 a 22.27 g 56.33 d 141.27 d 

 درصد با هم ندارند. 5داری در سطح  همسان در هر ستون اختالف آماری معنی های های با حرف میانگین
Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% level. 
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 اسانس عملکرد

 کردعمل باالترین ،داد نشان تیمارها ۀگان سه متقابل اثر

 باکترازتو کاربرد با مترمربع( در لیتر میلی 5/4) اسانس

 لیتر 5 با همراه 2بارور فسفاته با و بارور

 اسانس میزان کمترین و هکتار در کیدسولفوریاس

 ازتوباکتر کاربرد بدون با مترمربع( در لیتر میلی 07/2)

 کیدسولفوریاس لیتر 6 با همراه 2بارور ۀفسفات و بارور

 به اشاره نتیجه این (.4)جدول آمد دست به هکتار در

 عملکرد بر فسفری و نیتروژنی کودهای مهم نقش

 150 و 75 ،0 کاربرد آزمایشی در دارد. اسانس

 ،2/33 تولید ترتیب به هکتار در نیتروژن کیلوگرم

 گیاه در را اسانس هکتار در کیلوگرم 92 و 1/65

 که شد باعث (Coriandrum sativum) گشنیز

 اسانس تولید در نیتروژن کود مهم نقش ةندده نشان

 تأثیر نیز اینجا در (.Abdollahi et al., 2016) است

 منفی تأثیر و کیدسولفوریاس ةازانداز شیب کاربرد منفی

 در فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای وجود بدون

 عامل سه هر است. مشخص اسانس عملکرد کاهش

 فسفری و ینیتروژن زیستی کودهای و کیدسولفوریاس

 یها عامل نیز و خاک ةرزندیغ های عامل بر توانند می

 هایموجود فعالیت میزان و جمعیت مانند خاک ةزند

 فراهمی میزان و گذاشته ریتأث نیز خاک ةزند

 بدین و دهند تغییر را گیاه برای غذایی عنصرهای

 از گذارند. ریتأث گیاه نمو و رشد و فیزیولوژی بر ترتیب

 عامل عنوان به غذایی عنصرهای از یشمار دیگر سوی

 و بیوشیمیایی های واکنش در (کوفاکتور) کمکی

 در و دارند اساسی نقش گیاهی  مهم و حیاتی آنزیمی

 تحت نیز گیاه در ثانویه های متابولیت میزان زمینه این

  گیرند. می قرار عنصرها این ریتأث

 

  کامازولن درصد

 دار معنی کامازولن درزمینۀ گانه سه متقابل اثر هرچند

 )جدول میانگین ۀمقایس جدول ولی (3 )جدول شد

 علت به بیشتر شدن دار معنی این ،دهد می نشان چهار(

 کاربرد بدون) شاهد تیمار میان میانگین اختالف

 دیگر با  فسفری( و نیتروژنی زیستی کودهای

 کمترین که یطور به است بوده تیماری های ترکیب

 سطوح در درصد 84/13 تا 61/13 از کامازولن درصد

 به فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد بدون

 تیماری های ترکیب دیگر در که یدرحال ،آمد دست

 کاربرد زیستی+ نیتروژن عدم کاربرد) مورد یک جز به

 درصد هکتار( در کیدسولفوریاس لیتر 6 زیستی+ فسفر

 فاختال و بود درصد 14 از باالتر یا برابر کامازولن

 نتایج این نشد. مشاهده ها آن میان داری معنی

 در فسفر و نیتروژن عنصر دو مهم نقش روشنی به

 روی آزمایشی در دهد. می نشان را کامازولن تولید

 و )اوره( نیتروژن کود میزان افزایش با آلمانی ۀبابون

 کاهش اندکی بسیار میزان به کامازولن درصد فسفر،

 یخوب به خشک گل عملکرد مقابل در ولی یافت

  (.Naderidarbaghshahi et al., 2012) یافت افزایش

 

 اسانس درصد

 ترکیب در درصد( 88/0) اسانس درصد باالترین

 به فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد تیماری

 به هکتار در کیدسولفوریاس لیتر 5 کاربرد همراه

 زیستی کودهای کاربرد تیمار با که هرچند ،آمد دست

 لیتر 4 کاربرد همراه به فسفری و نیتروژنی

 نداشت داری معنی اختالف هکتار در کیدسولفوریاس

 در اول ۀدرج در اسانس درصد کمترین (.4 )جدول

 لیتر 6 ها آن در که شد مشاهده تیماری های ترکیب

 در البته بود، رفته کارهب هکتار در کیدسولفوریاس

 همراه کیفوردسولیاس لیتر 6 کاربرد تیماری ترکیب

 چنین فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد با

 مثبت تأثیر خاطر به شاید که نشد مشاهده حالتی

 باالی کاربرد منفی تأثیر کاهش در زیستی کودهای

 درصد کمترین دوم ۀدرج در باشد. کیدسولفوریاس

 در که شد مشاهده تیماری های ترکیب در اسانس

 نیز پژوهشی در بود. نرفته کارهب زیستی کودهای ها آن

 درصد فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد

 (.Satureja montana L) مرزه گیاه در را اسانس

 در (.Said-Al Ahl & Hussien, 2012) داد افزایش

 شوید گیاه روی زیستی کودهای کاربرد دیگر تحقیقی

(Anethum graveolens L.) اسانس درصد بر یریتأث 

 دانه عملکرد ،تودهتزیس دعملکر نیباالتر لیو ،نداشت

 دست به یستیز کود از استفاده با اسانس عملکرد و

 (.Shahmohammadi et al., 2014) آمد
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 برداشت شاخص

 نشان مارهایت ۀگان سه متقابل اثر نیانگیم ۀسیمقا جینتا

 67/27) برداشت شاخص نیشتریب (4 )جدول داد

 یفسفات و نیتروژنی زیستی کودهای کاربرد با (درصد

 آمد دست به کیدسولفوریاس هکتار در تریل 5 با همراه

 6 کاربرد با (درصد 43/20) برداشت شاخص نیکمتر و

 کودهای کاربرد بدون و کیدسولفوریاس هکتار در تریل

 بر توانند می مختلفی یها عامل .آمد دست به زیستی

 رشد مثال برای باشند. رگذاریتأث برداشت شاخص

 باالی مقادیر ریتأث تحت ویژه به ازاندازه شیب رویشی

 رشد بر رویشی رشد ۀغلب باعث تواند می نیتروژن کود

 برداشت شاخص کاهش باعث نهایت در و هشد زایشی

 و متعادل صورت به رویشی رشد که یدرصورت ولی شود،

 افزایش باعث تواند می حتی پذیرد صورت مناسب

 کودهای های گیویژ از یکی .شود نیز برداشت شاخص

 گیاه برای کود ۀعرض تدریجی و مداوم روند زیستی

 برای کود ةازانداز شیب ۀعرض مشکل راه این از و است

 نیز تحقیقی نتایج در آید. نمی پیش معمولطور به گیاه

 توده زیست میان دار معنی مثبت همبستگی

(Biomass) گزارش آلمانی ۀبابون گل خشک وزن و 

 (.Pirzad, 2012) شد

 

 گیاه ارتفاع

 آزمایشی تیمارهای ۀگان سه متقابل اثر بررسی

 10/65) گیاه ارتفاع بلندترین ،داد نشان (4)جدول

 لیتر 5 کاربرد تیماری ترکیب در متر( سانتی

 زیستی کودهای کاربرد و هکتار در کیدسولفوریاس

 ارتفاع میزان کمترین آمد. دست به فسفری و نیتروژنی

 هکتار در لیتر 6 کاربرد از نیز ر(مت سانتی 60/40) گیاه

 واقع زیستی کودهای کاربرد بدون و کیدسولفوریاس

 کیدسولفوریاس هکتار در لیتر 6 کاربرد واقع به شد.

 معمول حد از فراتر آزمایش، این در بابونه گیاه برای

 تغییر .شد گیاه ارتفاع و رشد کاهش باعث و بود

 ریزجانداران بقاء و جمعیت بر تواند می خاک ۀاسیدیت

 ۀدامن از فراتر تغییرات این اگر بگذارد. ریتأث خاک

 همزیست غیر و همزیست ریزجانداران بردباری

 تأثیر ،باشد گیاه برای غذایی عنصرهای ةکنند فراهم

 از شد. خواهد پدیدار گیاه نمو و رشد بر آن منفی

 رقابت بر تواند می اسیدیته تغییر دیگر سوی

 درون مختلف ریزجانداران زیان یا سود به ای گونه برون

 رقابت، این در اگر که یطور به ،بگذارد اثر خاک

 گیاه برای ریزجانداران سودمند های گونه جمعیت

 عملکرد و رشد کاهش صورت به آن ۀنتیج یابند کاهش

 خاک در اسیدیته بارز تغییر البته .شود می آشکار گیاه

 مؤثر گیاه ۀریش کارکرد بر مستقیم صورت به تواند می

 و کمپوست زیستی، کود از ترکیبی آزمایشی در باشد.

 گیاه در ارتفاع افزایش باعث کمپوست ورمی چای

 Fayazi) شد (.Echinaceae purpurea L) سرخارگل

et al., 2016.)   

 

 دانه عملکرد

 عملکرد بیشترین (،4 )جدول گانه سه متقابل اثر میان در

 تیماری ترکیب در (هکتار در کیلوگرم 17/147) دانه

 کودهای کاربرد و کیدسولفوریاس هکتار در لیتر 6 کاربرد

 کمترین و آمد دست به فسفری و نیتروژنی زیستی

 کیدسولفوریاس لیتر 6 کاربرد با (43/120) دانه عملکرد

 (.4 )جدول آمد دست به زیستی کودهای کاربرد بدون و

 ابونهب در کاشت های ردیف فاصلۀ که آزمایشی نتایج در

 شیمیایی کود کاربرد با (7/6 خاک pH) شد بررسی

 شد گزارش هکتار در تن 28/0 عملکرد میانگین

(Surmacz-Magdziak, 2011.) 

 

 کلی گیری نتیجه

 زیستی کودهای کاربرد ،داد نشان تحقیق این نتایج

 که اسیدسولفوریک همراه به فسفاتی و نیتروژنی

 است قلیایی و شور های خاک ۀاسیدیت ةکنند متعادل

 دار معنی تأثیر دارای شده گیری اندازه صفات ۀهم روی

 کاربرد کلی نتایج بود. شاهد با مقایسه در

 مقادیر ،داد نشان آزمایش این در اسیدسولفوریک

 مورد صفات بر کاهنده اثر هکتار در لیتر 5 از باالتر

 مثبت تأثیر آستانه حد نوعی به و دارد گیری اندازه

 در و است هکتار در لیتر 5 ولفوریکاسیدس کاربرد

 شود. می آشکار اسید کاربرد منفی تأثیر آن از فراتر

 ،داد نشان تیمارها ۀگان سه متقابل اثر میانگین ۀمقایس

 زیستی کودهای اسیدسولفوریک لیتر 5 کاربرد با

 در گیری اندازه مورد صفات ۀهم در فسفری و نیتروژنی
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 داد اختصاص خود هب را میزان باالترین آزمایش این

 لیتر 6 کاربرد تیمار موارد بیشتر در که درحالی

 کود نوع دو کاربرد بدون همراه به اسیدسولفوریک

 اصلی هدف که ازآنجایی دارد. را مقادیر کمترین زیستی

 مقادیر آوردن دست به بابونه دارویی گیاه زراعت از

 تیمار بهترین لذا است سطح واحد در اسانس بیشتر

 5 کاربرد آزمایش این در خواسته این به ستیابید برای

 کاربرد با همزمان هکتار در اسیدسولفوریک لیتر

به  توجه با بود. فسفری و نیتروژنی زیستی کودهای

 و اسیدسولفوریک بودن ارزان و فراهمی مثبت، تأثیر

 باره این در بیشتر تحقیقات انجام زیستی، کودهای

 باشد. سودمند تواند می
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