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 چکیده
کنندۀ فسفات بر رشد، عملکرد و کیفیت اسانس بادرشبی، آزمایشی  بررسی تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی حل منظور به
تن در هکتار( و کود زیستی بیوسوپرفسفات )بدون تلقیح و تلقیح با بذر( در  20و  10، 0دامی ) فاکتوریل شامل کود صورت به

های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال یۀ بلوکپاقالب طرح 
 11/9گرم( و عملکرد اسانس ) 83/7بیشترین وزن خشک بوته )از این پژوهش نشان داد،  آمده دست بهانجام گرفت. نتایج  1394

داری روی غالب صفات تن کود دامی به دست آمد. کود زیستی بیوسوپرفسفات نیز تأثیر معنی 20کیلوگرم در هکتار( در کاربرد 
کیلوگرم در  81/8سانس )گرم(، عملکرد ا 65/6(، وزن خشک بوته )5/7بیشترین شمار سرشاخۀ گلدار در بوته ) که یطور بهداشت، 

 به دست%( در اسانس در تیمار کاربرد بیوسوپرفسفات )تلقیح با بذر( 93/0%( و درصد لینالول )01/6هکتار( و درصد ژرانیول )
دار شد، استات در اسانس معنیها بر عملکرد سرشاخۀ گلدار، میزان اسانس و درصد ژرانیلآمد. همچنین اثر متقابل در بین عامل

تن کود دامی و بدون کاربرد بیوسوپرفسفات  20کیلوگرم در هکتار( در تیمار  0/3075بیشترین عملکرد سرشاخۀ گلدار ) که یرطو به
استات در تن کود دامی و کاربرد بیوسوپرفسفات و نیز بیشترین درصد ژرانیل 10%( در تیمار 366/0و بیشترین میزان اسانس )

عملکردهای سرشاخۀ گلدار  نیشتریبدرمجموع دامی و کاربرد بیوسوپرفسفات به دست آمد.  تن کود 20%( در تیمار 99/27اسانس )
  . به دست آمدکاربرد بیوسوپرفسفات  کیفیت اسانس با نیشتریببیوسوپرفسفات و  ودامی  کود و اسانس با کاربرد

 

 

 اسانس، بیوسوپرفسفات، ژرانیل استات، سرشاخۀ گلدار، کود آلی. :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
In order to study the effects of manure and phosphate solubilizing biofertilizer on growth, yield and essential oil 
quality of dragonhead, an experiment was conducted as factorial experiment include manure (0, 10 and 20 
ton/ha) and biosuperphosphat biofertilizer (non-inoculated and inoculated seeds), in the base of randomized 
complete blocks design with three replications at research field of Agriculture Company of Ran in Firouzkuh of 
Iran in 2015. The results showed that the highest dry weight of plant (7.83 g) and essential oil yield (9.11 kg/ha) 
were obtained in application of 20 t/ha manure. Biosuperphosphat biofertilizer showed significant effects on 
studied traits, as the highest flowering shoot No./plant (7.5), dry weight of plant (6.65 g), essential oil yield (8.81 
kg/ha) and geraniol percent (6.01%) and linalool percent (0.93%) in essential oil in treatment of application of 
biosuperphosphat (inoculated seeds) were obtained. Also, the intractions effect of factors on yield of flowering 
shoot, essential oil content and geranyl acetate percent in essential oil were significant, as the highest yield of 
flowering shoot (3075.0 kg/ha) in treatment of 20 t/ha manure and without application of biosuperphosphat and 
the maximum essential oil content (0.366%) in treatment of 10 t/ha manure  and application of biosuperphosphat 
and the highest geranyl acetate percent in essential oil (27.99%) in treatment of 20 t/ha manure and application 
of biosuperphosphat were obtained. Generally, the highest flowering shoot and essential oil yields with 
application of manure and biosuperphosphat the highest essential oil quality with biosuperphosphat application 
were obtained. 
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مقدمه

یکی از ارکان اصلی در کشاورزی پایدار استفاده از کودهای 

های زراعی با هدف حذف یا کاهش آلی و زیستی در نظام

(. Sharma, 2002های شیمیایی است )کاربرد نهاده فراوان

 جایگزینی عنوان بهنیز  دامی کوددر بین کودهای آلی، 

 کودها نای شوند.می استفاده شیمیایی کودهای برای طبیعی

 عنصرهای بازچرخش در و بوده صرفه به اقتصادی نظر از

 کشاورزی های)اکوسیستم( نظام در بوم آلی مواد و غذایی

 هایپایداری نظام سبب توانند یمو  دارند ویژه نقش

نگهداری رطوبت،  افزایش خاك، ساختمان بهبود و کشاورزی

 اعیزر گیاهان عملکرد افزایش و خاك زیستی فعالیت بهبود

 . (Kamayestani et al., 2015) شوند

کنندة فسفات نیز  ی( حلها سمیکروارگانیمریزجانداران )

آیند که با افزایش  یکی از انواع کودهای زیستی به شمار می

های کانی کم محلول مانند سنگ حاللیت فسفر در فسفات

فسفات و یا با تولید آنزیم فسفاتاز و آزادسازی فسفر از مواد 

شوند سبب بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی میآلی، 

(Toro et al., 1997; Gyaneshwar et al., 2002 .) 

 Dracocephalum)در بین گیاهان دارویی، بادرشبی 

moldavica L.) از خانوادة نعناعیان  ساله کگیاهی علفی و ی

-ها و سرشاخه. برگاستبوده که منشأ آن جنوب سیبری 

ه معطر و حاوی اسانس هستند. اسانس های گلدار این گیا

بادرشبی خاصیت ضد باکتریایی دارد و از آن در صنایع 

. شود یمو نفخ شکم استفاده  درد دلداروسازی برای درمان 

ی و ساز نوشابههمچنین از اسانس آن در صنایع غذایی، 

 دیآ یمهای فراوانی به عمل آرایشی و بهداشتی استفاده

(Omidbaigi, 1997; Hussein et al., 2006; Abdel Baky 

and El Baroty, 2008; Maham et al., 2013  .)

شده در اسانس بادرشبی شامل های عمدة شناخته ترکیب

استات هستند استات، ژرانیول و نریلژرانیال، نرال، ژرانیل

(Omidbaigi, 1997; Abdel Baky & El Baroty, 2008 .) 

دربارة کاربرد  رفتهگ انجامهای در رابطه با پژوهش

 .Tarafi et alکودهای آلی و زیستی روی گیاهان دارویی، 

، در تحقیقی روی گیاه دارویی بادرشبی نشان دادند (2016)

سبب  (.Bacillus sp)کنندة فسفات  کاربرد باکتری حل

افزایش شمار سرشاخۀ گلدار و وزن خشک گیاه شد. آنان 

 با گیاهان تلقیح، های خود اظهار داشتند در نتایج بررسی

شده  گیاه در فسفر جذب افزایش سبب ها یباکتراین 

 گیاه که کندمی را فراهم امکان این این عنصر، که یطور به

کند.  زایشی هایاندام صرف تولید را بیشتری انرژی بتواند

روی مرزه Bashirifar et al. (2016 )های همچنین پژوهش

لنگوی شهری به ترتیب روی با Mafakheri et al. (2016)و 

افزایش عملکرد اسانس و درصد اسانس در اثر کاربرد مبین 

 .Darzi et alهای . یافتهبودکنندة فسفات  باکتری حل

روی  Nikoupour et al. (2014)( روی انیسون و 2013)

ة بهبود کیفیت اسانس در نتیجۀ کاربرد دهند نشانزنیان، 

حقیق دیگر نیز کنندة فسفات بود. در دو ت باکتری حل

مشاهده شد، کاربرد کود زیستی فسفره، سبب افزایش بارز 

درصد تیمول اسانس آویشن باغی و درصد مورولول اسانس 

 ;Hosseini & Hadipour, 2014)شد  بهار شهیهم

Mohammadpour et al., 2015 ) در پژوهش .Razipour 

et al. (2016)  20روی بادرنجبویه، مشاهده شد که کاربرد 

تن کود دامی، موجب افزایش شاخۀ فرعی، وزن خشک 

 گاوزبانبوته، درصد و عملکرد اسانس شد. در پژوهشی روی 

تن کود دامی، موجب  30ایرانی مشاهده شد که کاربرد 

 Amiri etافزایش بارز شمار گل در بوته و عملکرد گل شد )

al., 2016های خود بیان داشتند،  (. آنان در نتایج بررسی

احتمال با افزایش آزادسازی عنصرهای  کود دامی به کاربرد

نیتروژن در خاك، شمار گل در بوته و در پی  ژهیو بهغذایی 

ی افزایش داد. توجه قابلآن عملکرد گل خشک را به میزان 

ای انجام همچنین در دو تحقیق دیگر که در شرایط مزرعه

تن کود  15و  5/7گرفت، مشاهده شد که به ترتیب کاربرد 

دانه و زنیان شد امی، موجب افزایش درصد اسانس سیاهد

(Eblagh et al., 2014; Ghanepasand & Haj Seyed 

Hadi, 2016 .) 

در سالمت  دارویی گیاهان نقش و به جایگاه توجه با

جامعه و لزوم جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی 

لید و نیز تو وخاك آبحفظ سالمت منابع  منظور بهو زیستی 

در گیاهان دارویی، هدف از  تیفیباکمادة مؤثرة سالم و 

انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر کاربرد کودهای دامی و 

کنندة فسفات بر رشد، عملکرد و کیفیت اسانس  زیستی حل

 .استبادرشبی در منطقۀ فیروزکوه 
 

 ها روشمواد و 

در ایسننتگاه تحقیقنناتی  1394ایننن تحقیننق در بهننار سننال 
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ی ران شهرستان فیروزکوه واقنع  پرور دامشاورزی و شرکت ک

درجنه و   52دقیقۀ شمالی و طول  45درجه و  35در عرض 

متنر از سنطح درینا، بنه      1930دقیقۀ شرقی و با ارتفاع  44

و  متنر  یلن یم 8/296اجرا در آمند. مینانگین بنارا سنالیانه     

درجنۀ سلسنیوا اسنت. در آغناز از      8میانگین دما حندود  

برداری انجام گرفت و مشنص  شند کنه    هخاك مزرعه نمون

(. 1)جندول   اسنت  02/8آن،  pHبافت خاك لومی رسنی و  

پژوهش با استفاده از آزمنایش فاکتورینل دو عناملی شنامل     

تن در هکتار( و  20و  10، 0عامل کود دامی در سه سطح )

عامل کود زیستی بیوسوپرفسفات در دو سطح )بدون تلقیح 

های کامل تصنادفی  ح پایۀ بلوكو تلقیح با بذر( در قالب طر

با شش تیمار و سه تکرار انجام گرفت. کود بیوسوپرفسنفات  

کننندة فسنفات از    های حنل مصرفی، محلولی حاوی باکتری

در حدود  ها آناز  تریل یلیمجنس باسیلوا بودند که در هر 

باکتری فعال وجود داشت. بذر بادرشبی مورد اسنتفاده   108

جنور )اکوتین ( از منطقنۀ    ک بنوم در این تحقیق نیز، که ین 

خراسان رضوی بود و از شرکت گیاه ایران واقع در اصنفهان  

 فراهم شد.

 25/2اجرای آزمایش، اندازة هر کرت بنه ابعناد    منظور به

متر و حاوی شش ردیف کاشت )سه پشتۀ دو ردیفه( با  3× 

 10متننر و بننین دو بوتننه سننانتی 5/37فاصننلۀ بننین ردیننف 

متنر و بنین    1هنا  فاصنلۀ بنین کنرت    متر لحاظ شند. سانتی

متر درنظر گرفته شدند. کاشت بادرشبی و اعمال  2تکرارها 

تیمارهای آزمایشی پنس از مسناعد شندن هنوا در بهنار در      

اواخر اردیبهشت انجام گرفت. به همین منظور برای اعمنال  

(، در وسط هر خنط کاشنت،   1تیمارهای کود دامی )جدول 

کنرده و کنود دامنی را درون    شیاری در سراسر پشته ایجاد 

کنش روی آن خناك داده شند. بنرای     شیار ریصته و با شنن 

کاشت بادرشنبی، نیمنی از بنذرهای منورد نیناز بنا محلنول        

دقیقه تلقنیح شندند. پنس از     15بیوسوپرفسفات و به مدت 

-سنانتی  2آن در سایه و در معرض هوا خشنک و در عمنق   

فنت.  درنگ آبیاری صنورت گر  متری خاك کشت شدند و بی

های هرز مزرعه در پنج نوبت به روا عملیات مبارزه با علف

مکانیکی و بنا دسنت صنورت گرفنت. عملینات آبیناری کنه        

و  بنار  کین روز  سنه هر ایی بود، در آغاز جوی پشته صورت به

توجه به شنرایط اقلیمنی منطقنه     ابپس از سبز شدن بذرها 

 انجنام شند. از هنیو ننوع کنود و سنم       بار کیروز  7تا  6هر 

 برداشنت شیمیایی در مدت انجنام تحقینق اسنتفاده نشند.     

کامل و به مسناحت   مرحلۀ گلدهی درسرشاخۀ گلدار  نهایی

 اثنر  گنرفتن  نظنر  در و بنا  آزمایشنی  کرت هر مترمربع در 1

  پذیرفت. صورت حاشیه

در این تحقیق صفات شمار سرشاخۀ گلدار، وزن خشک 

سنانس و  بوته، عملکرد سرشاخۀ گلندار، مینزان و عملکنرد ا   

های آن شامل درصد ژرانیال، ژرانینل اسنتات، ننرال،     ترکیب

ژرانیول، نریل استات و لیننالول در اسنانس بررسنی شندند.     

برای تعیین عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار در واحند سنطح   

مترمربع، بوته در هنر کنرت در مرحلنۀ گلندهی کامنل       1از 

، از هنر کنرت   تعینین مینزان اسنانس    منظور بهاستفاده شد. 

 شنده  خشنک پیکرة رویشی  یگرم 100 ۀنمون کی یشیآزما

سناعت بنا    3تا  2به مدت  نکرد خرد که پس ازکرده  هیته

-اسنانس کلنونجر،  دسنتگاه   ابا آب ب ریاستفاده از روا تقط

(. Sefidkon, 2001; Kapoor et al., 2004ی شنند )ریننگ

ینی آب آن  زدا رطوبنت میزان اسانس )درصند( نینز پنس از    

اسنانس  عملکرد م خشک، محاسبه شد. توسط سولفات سدی

مینزان   و سرشاخه گلندار ضرب عملکرد نیز به کمک حاصل

   اسانس به دست آمد.

دهنندة اسنانس و تعینین    برای شناسایی اجزای تشکیل

شنامل ژرانینال،    در آنهنای عمندة موجنود     درصد ترکینب 

ژرانیل استات، نرال، ژرانینول، نرینل اسنتات و لیننالول بنه      

نگناری )کرومناتوگرافی( گنازی بنا     ی فامها هاز دستگاترتیب 

، Agilent 5973( )منندل GC/Massسنننج جرمننی ) طیننف

)منندل  (GCنگنناری گننازی ) سنناخت کشننور آمریکننا( و فننام

Younglin Acme 6000  )سنناخت کشننور کننره جنننوبی ،

پژوهشکدة گیاهان دارویی جهاد دانشنگاهی کنرا اسنتفاده    

ی منورد  جرمن  سننج  فین طنگاری گنازی بنا    شد. دستگاه فام

متنر،   30از ستونی به طول   Agilent 5973استفاده از مدل

میکرومتنر   25/0و ضصامت الیه  متر یلیم 25/0قطر داخلی 

بنود. برنامنۀ دمنایی آون بنه اینن صنورت        HP-5MSاز نوع 

 توقف و سلسیوا درجۀ 50 آن آغازین دمای کهتنظیم شد 

 درجنۀ  3 گرمنایی  گرادینان  دقیقنه،  5 مندت  دما به این در

 سلسنیوا،  درجنۀ  240 دمنای  تنا  هر دقیقنه  در سلسیوا

 در درجنه  15 سرعت با درجۀ سلسیوا 300 تا دما افزایش

 اتاقنک  دمنای  بنود.  دما این توقف در دقیقه سه و دقیقه هر

 گاز عنوان به هلیوم گاز از و بود سلسیوا درجۀ 290 تزریق

شد  استفاده دقیقه در تریل یلیم 8/0  جریان سرعت با حامل

(Adams, 2001).   
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 SASافنزار آمناری   هنا از ننرم  داده لین وتحل هین تجزبرای 

ها توسط آزمون ( استفاده شد و مقایسۀ میانگین1/9)نسصۀ 

درصند، انجنام    5ای دانکنن در سنطح احتمنال    چند دامننه 

 گرفت.

 های فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش و کود دامی.  . برخی ویژگی1جدول 
Table 1. Some physical and chemical characteristics of soil in experimental site and manure

  
K P N O.M EC pH  Texture  

(mg/kg)     (%)             (dS/m)  

304 8.8 0.07 1.5 1.13 8.02 
 Loamy-Clay Soil 

32000 18500 3 72.6 1.2 7.4  - Manure 

 

 نتایج و بحث

 بوته شمار سرشاخۀ گلدار در

از تجزیۀ واریانس آزمایش، مبین آن بنود   آمده دست بهنتایج 

درصند و تنأثیر عامنل     1که تأثیر عامل کود دامی در سطح 

درصند بنر شنمار     5کود زیستی بیوسوپرفسنفات در سنطح   

دار شد ولی اثر متقابل بنین دو  سرشاخۀ گلدار در بوته معنی

شنت  داری بنر شنمار سرشناخۀ گلندار ندا    عامل تأثیر معننی 

 (. 2)جدول 

 

 

 کنندة فسفات بر صفات مورد بررسی در گیاه بادرشبی. . تجزیۀ واریانس تأثیر کود دامی و کود زیستی حل2جدول 

Table 2. Analysis of variance of effect of manure and phosphate solubilizing biofertilizer on studied traits in 

dragonhead 
 

     MS  

linalool 

percent in 

essential oil 

Neryl 

acetate 

percent in 

essential 

oil 

Geraniol 

percent in 

essential 

oil 

Neral 

percent in 

essential 

oil 

Geranyl 

acetate 

percent in 

essential 

oil 

Geranial 

percent 

in 

essential 

oil 

Essential 

oil yield 

Essential 

oil 

percentage 

Yield of 

flowering 

shoot 

Dry 

weight of 

plant 

Flowering 

shoot 

No./plant 

df S. O. V 

0.006
ns

 0.060
ns

 0.166
ns

 0.166
ns

 1.166
ns

 0.166
ns

 10.60
ns

 0.0105
*

 134651.3
ns

 3.457
ns

 3.083
ns

 2 Replication 

0.048
ns

 0.114
ns

 0.397
ns

 0.837
ns

 5.741
ns

 0.108
ns

 13.70
*

 0.0005
ns

 1523335.7
**

 25.83
**

 29.22
**

 2 Manure 

0.204
*

 0.009
ns

 3.354
**

 0.145
ns

 0.583
ns

 12.45
ns

 23.07
*

 0.005
ns

 716404.5
*

 6.845
*

 10.73
*

 1 Biofertilizer 

0.029
ns

 0.051
ns

 0.266
ns

 7.920
ns

 39.40
**

 3.163
ns

 0.599
ns

 0.011
*

 822483.1
**

 0.945
ns

 3.607
ns

 2 Manure× 

Biofertilizer 

0.022 0.096 0.266 2.966 2.766 5.766 2.692 0.002 92773.0 1.290 2.133 10 Experimental error 

18.21 12.57 9.26 7.09 6.62 7.44 21.34 15.42 12.94 18.81 21.65  C.V. (%) 

ns  ،*  درصد. 1و  5دار در سطوح احتمال و معنی دار یمعن ریغبه ترتیب  : **و 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively. 

 

مقایسۀ میانگین تیمارها، تفاوت بنارزی را بنین سنطوح    

که شنمار سرشناخۀ    یا گونه بهمصتلف کود دامی نشان داد، 

درصند   95( حندود  2/8تن کود دامنی )  10گلدار در تیمار 

داری بنا  ( بنود و تفناوت معننی   2/4بیشتر از تیمار  شناهد ) 

(. بنه نظنر   1( نداشنت )شنکل   8/7تن کود دامی ) 20تیمار 

تن کود دامنی، از راه فراهمنی    10رسد که تیمار کاربرد می

 ژهین و بنه یی هنگام و بهبنود جنذب آب و عنصنرهای غنذا     به

نیتننروژن و فسننفر، نقننش مننؤثری در افننزایش مناسننب      

های رشد رویشی مانند شمار سرشاخۀ گلدار در بوته  ویژگی

بادرشبی در شرایط اینن آزمنایش داشنته باشند. در همنین      

روی گیناه داروینی    Razipour et al. (2016)رابطه، پژوهش 

 تنن کنود دامنی بنا فنراهم      20بادرنجبویه نشان داد، کاربرد 

کردن عنصرهای غذایی برای گیاه، باعث افزایش رشند و در  

پی آن افنزایش شناخۀ فرعنی شند. همچننین محققنان در       

تنن   30ایرانی مشاهده کردند، کاربرد  گاوزبانتحقیقی روی 

 Amiri etکود دامی سبب افزایش شمار گل در بوتنه شند )  

al., 2016هنای خنود اظهنار     (. این محققان در نتایج بررسی

، کنناربرد ایننن کننود آلننی احتمننال دارد بننا تننأمین  داشننتند
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 در بوته شود.عنصرهای غذایی مورد نیاز گیاه، منجر به افزایش شمار گل 

 
 .در بوته شمار سرشاخۀ گلدارتأثیر کود دامی بر ن میانگی ۀمقایس. 1شکل 

Figure 1. Mean comparison of manure effect on flowering shoot No./Plant  

 

ة آن بود، بین سطوح کود دهند نشانها ایسۀ میانگینمق

داری وجننود دارد زیسننتی بیوسوپرفسننفات اخننتالف معنننی 

ی که شمار سرشاخۀ گلدار در تیمنار تلقنیح بنا بنذر     ا گونه به

( 9/5درصد بیشتر از تیمار بندون تلقنیح )   27( حدود 5/7)

روی  Tarafi et al. (2016)هننای (. یافتننه3بننود )جنندول 

گویای بهبود شنمار سرشناخۀ گلندار در بوتنه بنا       بادرشبی،

در مقایسه  (.Bacillus sp)کنندة فسفات  کاربرد باکتری حل

با دیگر تیمارهای تلقیحی و شاهد بود. آنان اظهار داشنتند،  

 در فسفر جذب افزایش سبب هااین باکتری با گیاهان تلقیح

 بنر  مسنتقیم  نقش بر این عنصر افزون که یطور بهشده  گیاه

 در کنه  نقشی دلیل به گیاه، زایشی هایرشد اندام و گلدهی

 کنه  کنند  یم را فراهم امکان این دارد، انرژی و انتقال ذخیره

 زایشنی  هنای اندام صرف تولید را بیشتری انرژی بتواند گیاه

( نیز 2013) Baradaran   Rezaei &همچنین گزارا  کند.

جۀ کناربرد  در نتی بهار شهیهممبین بهبود شمار ساقۀ فرعی 

 کود فسفات زیستی بود.

 
 

 کنندة فسفات بر برخی صفات مورد بررسی. . مقایسۀ میانگین تأثیر کود زیستی حل3جدول 

Table 3. Mean comparison of phosphate solubilizing biofertilizer effect on some traits studied  
Linalool percent in 

essential oil 
 

Geraniol percent in 
essential oil 

Essential oil yield 
(kg/ha) 

Dry weight of 
plant (g) 

Flowering shoot 
No./plant 

Treatment 

Phosphate solubilizing 

biofertilizer 
b 0.72 b 5.14 b 6.55 b 5.42 b 5.9 Non-inoculated 

a 0.93 a 6.01 a 8.81 a 6.65 a 7.5 Inoculated seeds 
 دار ندارند. درصد تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال یک حرف مشترك در هر ستون، بر پایۀ آزمون چند دامنه کم دستدارای  یها نیانگیم

Means, in each column followed by at least on letter in common are not significantly different at 5% probability level, using Duncan
,
s Multiple 

Range Test 
   

 وزن خشک بوته

از تجزیۀ واریانس آزمایش، مبین آن بنود   آمده دست بهنتایج 

درصند و تنأثیر عامنل     1که تأثیر عامل کود دامی در سطح 

درصنند بننر وزن  5کننود زیسننتی بیوسوپرفسننفات در سننطح 

دار شد ولی اثر متقابل بین دو عامل تنأثیر  خشک بوته معنی

(. مقایسنۀ  2بر وزن خشک بوته نداشت )جندول  داری معنی

میانگین تیمارها، تفاوت محسوسی را بنین سنطوح مصتلنف    

ی که وزن خشک بوته در تیمار ا گونه بهکود دامی نشان داد، 

درصد بیشنتر از   108گرم( حدود  83/7تن کود دامی ) 20

داری بنا تیمنار   گرم( بود و تفاوت معنی 76/3تیمار  شاهد )

بنه نظنر    (.2گرم( نداشنت )شنکل    51/6امی )تن کود د 10

که علت این امر را بتوان به تأثیر مثبت کنود دامنی    رسد یم

های فیزیکی، شیمیایی و زیسنتی خناك و بهبنود    بر ویژگی

توسط گیناه و   مصرف کمو  پرمصرفجذب عنصرهای غذایی 
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روی  Kaplan et al. (2009)افزایش رشد نسنبت داد. نتنایج   

روی بادرنجبوینه بنه    Razipour et al. (2016)ی، و گلن  میمر

ترتیب گویای افزایش وزن خشک بوته و وزن خشنک انندام   

 هوایی در نتیجۀ کاربرد کود دامی بود. 

 
 وزن خشک بوته بادرشبی.تأثیر کود دامی بر ن میانگی ۀمقایس. 2شکل 

Figure 1. Mean comparison of manure effect on dry weight of plant of dragonhead  

 

مقایسۀ میانگین تیمارها، تفاوت آشکاری را بین سنطوح  

ی که ا گونه بهمصتلف کود زیستی بیوسوپرفسفات نشان داد، 

 7/22گنرم(   65/6وزن خشک بوته در تیمار تلقیح بنا بنذر )  

گرم( بود )جندول   42/5درصد بیشتر از تیمار بدون تلقیح )

شنبی مشنص    (. در همین رابطه، در پژوهشنی روی بادر 3

کنندة فسفات )تلقیح با بذر( موجب  شد، کاربرد باکتری حل

. (Tarafi et al., 2016)افزایش وزن خشک برگ و ساقه شد 

 تلقنیح  تیمنار  احتمال دادند،های خود  آنان در نتایج بررسی

 بیشتر تولید تواند یم اکسین باالی مقادیر تولید با باکتریایی

 و برگ تولید افزایش سبب لذا کند، تحریک نیز جیبرلین را

 Boveiri. شود یم توده ستیز افزایش نتیجه در و اندام هوایی

et al. (2017)        نشنان دادنند، کناربرد کنود زیسنتی فسنفات

، سبب افزایش وزن خشک انندام هنوایی ریحنان در    2-بارور

 مقایسه با تیمار شاهد شد.

 

 عملکرد سرشاخۀ گلدار

نس آزمایش، مبین آن بنود  از تجزیۀ واریا آمده دست بهنتایج 

که تأثیر عامل کود دامی و اثر متقابل بین کود دامی و کنود  

درصنند و تننأثیر کننود  1زیسننتی بیوسوپرفسننفات در سننطح 

درصند بنر    5زیستی )بیولوژیک( بیوسوپرفسفات در سنطح  

(. نتیجنۀ  2دار شند )جندول  عملکرد سرشاخۀ گلندار معننی  

د زیسننتی مقایسننۀ میننانگین اثننر متقابننل کننود دامننی و کننو

ی کنه  ا گونه بهی بود فراوانبیوسوپرفسفات نیز مبین اختالف 

تن کود دامی  20بیشترین عملکرد سرشاخۀ گلدار در تیمار 

 0/3075و بدون تلقنیح بنا کنود زیسنتی بیوسوپرفسنفات )     

کیلوگرم در هکتار( و کمترین عملکنرد سرشناخۀ گلندار در    

تیمننار بنندون کنناربرد کننود دامننی و بنندون تلقننیح بننا       

کیلوگرم در هکتار( به دست آمند   0/1336یوسوپرفسفات )ب

(. همچننین اثنر متقابنل دو عامنل نشنان داد، در      4)جدول 

تنن   20وضعیت بدون تلقیح و با افزایش میزان کود دامی تا 

 0/3075و  6/2051، 0/1336در هکتنننار  )بنننه ترتینننب   

کیلننوگرم در هکتننار(، عملکننرد سرشنناخۀ گلنندار بننه طننرز  

یابند، ولنی در وضنعیت تلقنیح بنا      منی چشمگیری افنزایش  

بیوسوپرفسننفات و بننا افننزایش سننطوح کننود دامننی )بننه     

کیلننوگرم در هکتننار(  0/2700و  0/2523، 6/2436ترتیننب

داری و معننی  ادین زمیزان عملکرد سرشاخۀ گلندار افنزایش   

نشان نداده است. این موضوع مبین اثرگنذاری مثبنت ولنی    

رد بررسی بر عملکنرد  های مو دار کاربرد توأم عاملغیر معنی

. اسنت سرشاخۀ گلدار بادرشبی در شرایط مزرعۀ آزمایشنی  

در همین رابطه، در پژوهشنی روی بابوننه آشنکار شند کنه      

کاربرد تنوأم کنود آلنی )ورمنی کم(وسنت( و کنود زیسنتی        

کننندة   کنندة نیتروژن و حنل  های تثبیت)ترکیبی از باکتری

 ,.Salehi et al)فسفات(، موجب افزایش عملکرد گنل شند   

اظهنار   هنای خنود   در نتایج بررسنی  این پژوهشگران .(2016

 محنیط  کم(وسنت  ورمنی  ازجملنه  و آلی کودهای داشتند،

 در کنه  کننند  یمن  فراهمها ش باکترینافزون برای را مناسبی
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ب دسترسنی بنه   نسب ،مثبت و تشدیدکننده تأثیر این ۀنتیج

 و رشند  افنزایش  باعنث  تین درنهاعنصرهای غذایی شنده و  

 .شودمی گیاه ردعملک

 
 

 کنندة فسفات بر برخی صفات مورد بررسی. ن اثر متقابل کود دامی و کود زیستی حلمیانگی ۀمقایس .4 جدول

Table 4. Means comparison of intraction of manure and phosphate solubilizing biofertilizer on some traits 

studied 
Geranyl acetate percent in 

essential oil  
Essential oil percentage  Yield of flowering shoot 

(kg/ha) 
Treatment 

Biofertilizer Manure (ton/hectare) 

ab 26.81 
c 21.31 

a 0.366 
ab 0.300 

c 1336.0 
b 2436.6 

Non-inoculated 
0 

Inoculated seeds 
bc 24.04 
ab 26.61 

ab 0.300 
a 0.366 

b 2051.6 
ab 2523.0 

Non-inoculated 
10 

Inoculated seeds 
bc 23.98 
a 27.99 

b 0.266 
a 0.366 

a 3075.0 
ab 2700.0 

Non-inoculated 
20 

Inoculated seeds 
 دار ندارند. درصد تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال یک حرف مشترك در هر ستون، بر پایۀ آزمون چند دامنه کم دستدارای  یها نیانگیم

Means, in each column followed by at least on letter in common are not significantly different at 5% probability level, using  

Duncan
,
s Multiple Range Test 

 

 میزان اسانس

از تجزیۀ واریانس آزمایش، مبین آن بنود   آمده دست بهنتایج 

کننه تنهننا اثننر متقابننل بننین دو عامننل کننود دامننی و        

دار درصد بر میزان اسانس معنی 5بیوسوپرفسفات در سطح 

(. نتیجۀ مقایسنۀ مینانگین اثنر متقابنل کنود      2شد )جدول 

بیوسوپرفسنفات نینز مبنین اخنتالف      دامی و کنود زیسنتی  

ی که بیشترین میزان اسنانس در تیمنار   ا گونه بهی بود فراوان

درصد(  366/0تن کود دامی و تلقیح با بیوسوپرفسفات ) 20

تن کود دامی و بدون  20و کمترین میزان اسانس در تیمار 

درصند( بنه دسنت آمند      266/0تلقیح بنا بیوسوپرفسنفات )  

متقابنل دو عامنل نشنان داد، در    (. همچننین اثنر   4)جدول 

تنن   20وضعیت بدون تلقیح و با افزایش میزان کود دامی تا 

درصنند(،  266/0و  300/0، 366/0در هکتننار  )بننه ترتیننب  

یابند، ولنی در   میزان اسانس به طرز چشمگیری کاهش منی 

وضعیت تلقیح با بیوسوپرفسفات و با افنزایش سنطوح کنود    

درصنند( میننزان  366/0و 366/0، 300/0دامننی )بننه ترتیننب

 ماند.  اسانس تا حدود زیادی ثابت باقی می

یی تنهنا  بنه رسد که افزایش میزان کود دامنی  به نظر می

تنأثیر مثبنت و افزایشنی بنر مینزان       تنها نهدر این پژوهش، 

اسانس نداشته بلکه در مقایسه با تیمارهای کاربرد توأم کود 

 20رد تنوأم  کارب ژهیو بهدامی و کود زیستی بیوسوپرفسفات )

تن کود دامی و کود زیستی بیوسوپرفسفات(، تأثیر کاهشنی  

مغایر  ظاهر بهی ا جهینتنیز داشته است. در همین رابطه، در 

در نتنایج پژوهشنی    Eblagh et al. (2014)با اینن تحقینق،   

تنن کنود دامنی     15روی گیاه زنیان نشنان دادنند، کناربرد    

جنب افنزایش   کننندة فسنفات( مو   )بدون کاربرد باکتری حل

تن کنود دامنی و کناربرد بناکتری      30اسانس و کاربرد توأم 

در آننان  کنندة فسفات سبب کاهش میزان اسانس شد.  حل

 کنود  باالی مقادیر دراظهار داشتند، های خود  نتایج بررسی

 فسنفر  جملنه  از مصتلنف  عنصرهای رهاسازی دلیل به دامی

 خود هک کرده پیدا کاهش فسفات کنندة حل باکتری فعالیت

نتنایج برخنی    .اسنت  شنده  گیناه  اسانس درصد کاهش باعث

ها هم گویای آن است که اثر متقابل بنین کودهنای   پژوهش

آلی و زیستی منجر به افنزایش مینزان اسنانس در گیاهنان     

 .Razipour et alهنای   بررسنی  کنه  یطور به شود یمدارویی 

 Haj Seyedو  Ghanepasandروی بادرنجبویننه و  (2016)

Hadi (2016روی سیاه )  دانه بیانگر بهبود میزان اسانس بنه

تنن کنود دامنی و کنود      20ترتیب در نتیجنۀ کناربرد تنوأم    

تن کود دامی و تلقنیح بنا    5/7زیستی نیتروکسین و کاربرد 

رسند کنه اثنر    ی به نظنر منی  طورکل بهباکتری ازتوباکتر بود. 

مشنص  کنود    طنور  بهمتقابل بین کودهای آلی و زیستی و 

کنندة فسفات، تحت تأثیر فراسنجه  کود زیستی حلدامی و 

)پارامتر(هنای مصتلفنی ماننند منبنع و مینزان کنود دامننی،       

شرایط اقلیمی، طول دورة رشد گیاه و اندام حناوی اسنانس   

 باشد.   تواند یم

 

 عملکرد اسانس

از تجزیۀ واریانس آزمایش، مبین آن بود،  آمده دست بهنتایج 

 5یوسوپرفسننفات در سننطح تننأثیر دو عامننل کننود دامننی و ب

دار شند و اثنر متقابنل مینان     درصد بر عملکرد اسانس معنی



 ...کنندة فسفات بر رشد تأثیر کود دامی و زیستی حل: میریو  درزی 42

 

داری بر عملکرد اسنانس نداشنت. )جندول    تأثیر معنی ها آن

(. مقایسۀ میانگین تیمارها نشنان داد، بنین سنطوح کنود     2

ی کنه عملکنرد   ا گونه بهی وجود دارد توجه قابلدامی تفاوت 

کیلننوگرم در  11/9)تننن کننود دامننی  20اسننانس در تیمننار 

کیلوگرم در هکتار(  10/6هکتار( در مقایسه با تیمار شاهد )

داری با تیمنار  درصد بیشتر بود و تفاوت معنی 49در حدود 

کیلوگرم در هکتار( نداشت )شنکل   84/7تن کود دامی ) 10

(. با توجه به بیشتر بودن عملکرد سرشاخۀ گلدار در تیمار 3

عناینت بنه اینن موضنوع کنه       تن کود دامی و بنا  20کاربرد 

مینزان اسنانس در عملکنرد     ضنرب  حاصنل عملکرد اسانس، 

توان انتظار داشت که عملکنرد  ، لذا میاستسرشاخۀ گلدار 

ی بیشتر باشد. در همنین رابطنه،   توجه قابل صورت بهاسانس 

روی بادرنجبوینه و   Razipour et al.  (2016)هنای  پنژوهش 

Ghanepasand  وHaj Seyed Hadi (2016) داننه  روی سیاه

تنن کنود دامنی،     5/7و  20آشکار کرد که به ترتیب کاربرد 

موجب افزایش عملکرد اسانس شد. در نتایج تحقیقی دیگنر  

تنن در   40نیز نشان داده شد، افزایش کاربرد کود دامی تنا  

هکتار، سبب بهبود بارز عملکرد اسانس در زیرة سیاه ایرانی 

این پژوهشگران در نتایج (. Khorramdel et al., 2015شد )

 افنزایش  با دامی کود کاربرداظهار داشتند،  های خود بررسی

شبکۀ  توسعۀ بهبود تأثیر تحت غذایی عنصرهای به دسترسی

 منطقنۀ فراریشنه   در خناك  بهبود شرایط از متأثر که ریشه

 تولیند منواد پنرورده    مینزان  افنزایش  ،اسنت  )ریزوسنفر( 

 افنزایش  نتیجنۀ  منر در ا این که شده موجب را )اسیمیالت(

 داشنت.  دنبنال  به را اسانس تولید بهبود آن در پی و عملکرد

 کاربرد کود دامنی بنر   مثبت تأثیر با رابطه در همسانی نتایج

(، Akbarinia et al., 2004زنینان )  عملکرد اسنانس  افزایش

 Rahbarian et(، بادرشبی )Khalid & Shafei, 2005شوید )

al., 2010 ( گشننیز ،)Darzi et al., 2012a ) شنده  گنزارا 

 است.

 
 عملکرد اسانس.تأثیر کود دامی بر ن میانگی ۀمقایس. 3شکل 

Figure 3. Mean comparison of manure effect on essential oil yield 

  

مقایسننۀ میننانگین تیمارهننا، اخننتالف آشننکاری را بننین  

سننطوح مصتلننف کننود زیسننتی بیوسوپرفسننفات نشننان داد، 

 81/8ی که عملکرد اسنانس در تیمنار تلقنیح بنذر )    ا گونه به

درصد بیشتر از تیمار بدون تلقیح  5/34کیلوگرم در هکتار( 

(. در همین ارتباط، 3کیلوگرم در هکتار( بود )جدول  55/6)

Bashirifar et al. (2016)    مشاهده کردند، تلقیح بنذر منرزه

، (Pseudomonas putida)کننندة فسنفات    بنا بناکتری حنل   

افزایش عملکرد اسانس در مقایسنه بنا تیمنار بندون      موجب

تلقیح شد. همچنین در پژوهشی دیگنر، مالحظنه شند کنه     

کاربرد کود زیسنتی )ترکیبنی از ازتوبناکتر، سنودوموناا و     

قارچریشه یا میکوریزا( موجب افزایش عملکرد اسانس نعناع 

 .(Zand et al., 2017)شد 

 

 سانسدرصد ژرانیال، نرال و نریل استات در ا

(، 2از تجزیۀ واریانس آزمایش )جدول  آمده دست بهاطالعات 

های کود دامی و کنود زیسنتی    بیانگر آن بود که تأثیر عامل

داری بنر  تأثیر معنی ها آنبیوسوپرفسفات و اثر متقابل میان 

 درصد ژرانیال، نرال و نریل استات در اسانس نداشتند.  

 

 درصد ژرانیل استات در اسانس

از تجزیۀ واریانس آزمایش، مبین آن بنود   آمده دست بهنتایج 

که تنها اثر متقابل بین دو عامل کود دامنی و کنود زیسنتی    
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درصد بر درصد ژرانینل اسنتات    1بیوسوپرفسفات در سطح 

(. نتیجۀ مقایسۀ مینانگین  2دار شد )جدول در اسانس معنی

اثر متقابل کود دامنی و کنود زیسنتی بیوسوپرفسنفات نینز      

ی کنه بیشنترین درصند    ا گوننه  بنه ی بود، ادیزف مبین اختال

تننن کننود دامننی و تلقننیح بننا  20ژرانیننل اسننتات در تیمننار 

درصد( و کمترین مینزان در تیمنار    99/27بیوسوپرفسفات )

 31/21بدون کاربرد کود دامی و تلقیح بنا بیوسوپرفسنفات )  

(. همچننین اثنر متقابنل دو    4درصد( به دست آمد )جندول  

وضعیت تلقنیح بنا بیوسوپرفسنفات و بنا      عامل نشان داد، در

تنن در هکتنار  )بنه ترتینب      20افزایش میزان کود دامی تا 

درصد(، درصد ژرانیل اسنتات بنه    99/27و  61/26، 31/21

یابد ولی در وضنعیت بندون   ی افزایش میا مالحظه قابلطرز 

، 81/26تلقیح و با افنزایش سنطوح کنود دامنی )بنه ترتینب      

 رین غد ژرانیل اسنتات کناهش   درصد( درص 98/23و 04/24

ة تنأثیر مثبنت و   دهنند  نشاناین موضوع  ی داشت.دار یمعن

های اسانس  های مورد بررسی بر برخی ترکیب افزاینده عامل

. برخنی  استمانند ژرانیل استات در شرایط مزرعۀ آزمایشی 

ها هم گویای آن است که اثر متقابنل بنین کودهنای     بررسی

یفینت اسنانس در گیاهنان    آلی و زیستی منجر بنه بهبنود ک  

 ,.Harshavardhan et alشننود )بادرنجبویننه و شننوید مننی

2007; Darzi et al., 2012b.) 

 

 درصد ژرانیول و لینالول در اسانس

از تجزیۀ واریانس آزمایش، مبین آن بنود   آمده دست بهنتایج 

که تنها تأثیر عامل کود زیستی بیوسوپرفسنفات بنر درصند    

 5و  1اسنانس بنه ترتینب در سنطح     ژرانیول و لیننالول در  

(. مقایسنۀ مینانگین تیمارهنا،    2دار شد )جدول درصد معنی

تفنناوت آشننکاری را بننین سننطوح مصتلننف کننود زیسننتی    

ی که مینزان ژرانینول در   ا گونه بهبیوسوپرفسفات نشان داد، 

درصنند  17%( حنندود 01/6اسننانس در تیمننار تلقننیح بننذر )

د و نیننز درصنند %( بننو14/5بیشننتر از تیمننار بنندون تلقننیح )

 29%( حندود  93/0لینالول در اسانس در تیمار تلقیح بنذر ) 

 (.  3%( بود )جدول 72/0درصد بیشتر از تیمار بدون تلقیح )

رسد تأثیر مثبت احتمالی کاربرد کود زیستی به نظر می

بیوسوپرفسفات بر درصند ژرانینول لیننالول در اسنانس، بنه      

پنی آن افنزایش   های زیستی خاك و در دلیل بهبود فعالیت

فسفر باشد. در پژوهشنی روی   ژهیو بهجذب عنصرهای کانی 

کنندة فسنفات   زنیان نیز مشاهده شد که کاربرد باکتری حل

 ,.Eblagh et alموجب افزایش درصد تیمول اسنانس شند )  

این بهبود بنارز درصند تیمنول را بنه افنزایش       ها آن(. 2014

فسنفات،   کننندة  فسفر دانه در نتیجنۀ کناربرد بناکتری حنل    

 .Darzi et alدر همین رابطنه، در دو پنژوهش   نسبت دادند. 

روی  Nikoupour et al. (2014)روی انیسنننون و ( 2013)

زنیان به ترتیب شاهد افزایش آنتول و تیمول اسانس در اثنر  

 کنننندة فسننفات بودننند. همچنننین    کنناربرد بنناکتری حننل 

Mohammadpour et al. (2015)   ،نیننز مشنناهده کردننند

د کود زیستی بیوفسنفر کنه حناوی دو گوننه بناکتری      کاربر

و  Bacillus lentusهنننایکننننندة فسنننفات بننننام  حنننل

Pseudomonas putida ۀ مالحظن  قابنل موجب افزایش  است

درصد تیمول اسانس در آویشن باغی شد. در نتایج پژوهشی 

دیگر نیز گزارا شد، کاربرد کود زیستی فسفره )میکنوریزا(  

نس )درصنند مورولننول( گینناه موجننب افننزایش کیفیننت اسننا

 (. Hosseini & Hadipour, 2014شد ) بهار شهیهم

 
 ی کلیریگ جهینت

، نشنان داد  آزمنایش  اینن  از آمنده  دسنت  به نتایج یطورکل به

تنن کنود    20بیشترین عملکرد اسانس در تیمارهای کاربرد 

 بنه دسنت  دامی و کاربرد بیوسوپرفسفات در گیاه بادرشنبی  

های اسانس )درصند ژرانینول و    یبآمد. بیشترین درصد ترک

کنندة فسنفات   لینالول( نیز در تیمار کاربرد کود زیستی حل

)بیوسوپرفسفات( به دست آمد. همچنین در اثنر متقابنل دو   

 20عامل، بیشترین عملکرد سرشاخۀ گلدار در تیمار کاربرد 

تن کود دامی و بندون کناربرد بیوسوپرفسنفات و بیشنترین     

اسنتات در اسنانس بنه ترتینب در     درصد اسنانس و ژرانینل   

تن کود دامی و کاربرد بیوسوپرفسفات  10تیمارهای کاربرد 

تن کود دامی و کاربرد بیوسوپرفسفات مشناهده شند.    20و 

عملکردهای سرشاخۀ گلدار و اسانس بنا   نیشتریب درمجموع

کیفیننت  نیشننتریببیوسوپرفسننفات و  ودامننی  کننود کنناربرد

-می رو نیا. از به دست آمدکاربرد بیوسوپرفسفات  اسانس با

 کاربرد این منابع غذایی آلی و زیسنتی توان انتظار داشت با 

و بدون کاربرد کود شیمیایی، شناهد دسنتیابی بنه عملکنرد     

در اینن گیناه داروینی در ینک نظنام      پایندار  کمی و کیفنی  

 کشاورزی پایدار باشیم.

 

 سپاسگزاری

و  وسیله از مندیر و همنۀ کارکننان شنرکت کشناورزی     بدین
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 .میکن یماند، تشکر انجام این پژوهش یاری کردهی ران در شهرستان فیروزکوه که صمیمانه منا را در  پرور دام
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