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چکیده
 آزمایشی در سال،بهمنظور بررسی تأثیر ورمیکمپوست و باکتریهای تثبیتکنندۀ نیتروژن بر ویژگیهای رشدی و عملکرد مرزۀ تابستانه
 بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل شامل کود زیستی نیتروژنه در سه سطح (بدون1394
 تن در هکتار) و در سه15  و10 ،5 ،0(  تلقیح بذر با نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپالس) و ورمیکمپوست در چهار سطح،تلقیح
 همۀ صفات مورد بررسی تحت تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی قرار، نتایج آزمایش نشان داد.تکرار در منطقۀ فیروزکوه انجام شد
، سهم سرشاخۀ گلدار از مادۀ خشک کل، عملکرد مادۀ خشک، شمار شاخه در بوته، صفات مورد بررسی شامل ارتفاع گیاه.گرفتند
. تن ورمیکمپوست به دست آمدند10  بیشترین شمار شاخه در بوته با کاربرد، نتایج نشان داد.عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار بودند
 تن15  سهم سرشاخۀ گلدار از مادۀ خشک کل و عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار با کاربرد، عملکرد مادۀ خشک،بیشترین ارتفاع بوته
 هرچند تفاوت معنیداری بین، کاربرد کود زیستی نیتروژنه تأثیر معنیداری بر همۀ صفات داشت.ورمیکمپوست در هکتار به دست آمد
 تن10  مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمارها نیز نشان داد که تلفیق سوپرنیتروپالس همراه با.نیتروکسین و سوپرنیتروپالس مشاهده نشد
 نتایج نشاندهندۀ تأثیر معنیدار ورمیکمپوست و کودهای زیستی در تولید.ورمیکمپوست باعث بیشترین عملکرد مادۀ خشک مرزه شد
.مرزه در نظامهای تولید پایدار است
. ورمیکمپوست، نیتروکسین، مرزۀ تابستانه، سوپرنیتروپالس:واژههای کلیدی
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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).
Keywords: Nitroxine, summer savory, supernitroplus, vermicompost.
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مقدمه
مرزة تابستانه ( )Satureja hortensis L.گیاهی علفی و
یکساله از خانوادة نعناعیان ) (Lamiaceaeاست
) .)Mumivand et al., 2013برگها و سرشاخۀ گلدار
مرزة تابستانه بهعنوان ضد نفخ ،ضد دلدرد ،ضد
تشنج ،ضد انگل ،مقوی معده ،محرک و خلطآور
استفاده میشود ( .)Leake et al., 2003بهطورکلی
قسمتهای هوایی گیاه مرزه که بهطورمعمول در هنگام
گلدهی چیده میشود ،اثرهای درمانی مختلفی دارد
( Yazdanparast & Shahriyary, 2008; Alizadeh
 )Sahzabi et al., 2007; Souvi et al., 2004که بهواسطۀ
همین موضوع ،کاربرد آن در صنایع داروسازی و غذایی
اهمیت فراوانی یافته است.
کاربرد بهینۀ عنصرهای غذایی در تولید گیاهان
دارویی افزون بر افزایش عملکرد ،در کمیت و کیفیت
مادة مؤثرة آنها نیز نقش مهمی ایفا میکند
) .(Rezvani Moghadam et al., 2013نیتروژن یکی
از عنصرهای غذایی مهم در رشد مرزه است
) (Makkizadeh et al., 2012; Zare et al., 2013و
افزون بر تأثیر روی ویژگیهای رشدی ،بر عملکرد
پیکرة رویشی و سرشاخۀ گلدار آن نیز مؤثر است
( .)Alizadeh Sahzabi et al., 2007البته با وجود
اهمیت نیتروژن در تولید محصوالت زراعی و دارویی،
بهکارگیری این عنصر غذایی از منابع شیمیایی باعث
چالشهای زیستمحیطی و آلودگی بومنظام
(اکوسیستم) جهانی شده است ( Haj Seyed Hadi et
 .)al., 2011یکی از راهکارهای رفع این چالش ،اعمال
روشهای مبتنی بر اصول کشاورزی بومشناختی در
بومنظامهای زراعی است ( )Elsen, 2000و دراینبین،
کاربرد کودهای زیستی ،از جمله راهبردهای تغذیۀ
گیاه برای دستیابی به هدفهای کشاورزی پایدار است
(.)Kapoor et al., 2004; Shaalan, 2005

کاربرد کودهای زیستی در یک نظام کشاورزی
پایدار ،موجب بهبود کمیت و کیفیت گیاهان دارویی
میشود ( ;Ratti et al., 2001; Sharma, 2002
Azizi et .)Kapoor et al., 2004; Darzi et al., 2013
 (2008) al.با بررسی تأثیر سطوح مختلف
ورمیکمپوست و آبیاری بر ویژگیهای ریختشناختی

(مورفولوژیک) و میزان اسانس در بابونه گزارش کردند
که افزایش سطح ورمیکمپوست باعث بهبود معنیدار
صفات ارتفاع بوته ،زود گلدهی ،عملکرد گل ،طول و
قطر نهنج میشود .در پژوهشی دیگر که با استفاده از
مقادیر مختلف ورمیکمپوست در گیاه دارویی ریحان
( )Ocimum basilicum L.صورت گرفت ،نتایج نشان
داد ،کاربرد ورمیکمپوست باعث افزایش کمیت و
کیفیت اسانس ،عملکرد اسانس و عملکرد زیستتوده
نسبت به تیمار شاهد شد (.)Anwar et al., 2005
در تحقیقی که بهمنظور بررسی تأثیر چهار سطح
ورمیکمپوست بر گیاه بادرشبی انجام گرفت ،مشاهده
شد که تیمارهای ورمیکمپوست بهطور معنیداری
باعث افزایش ویژگیهای رشدی گیاه شدند ( Hussein
.)et al., 2006
نتایج مدیریتهای مختلف کودی روی مرزه نشان
داد که کودهای زیستی تأثیر مثبت و معنیداری بر
ویژگیهای رشدی مرزه دارد .بیشترین تأثیر را کاربرد
تلفیقی نیتروکسین و باکتریهای حلکنندة فسفات
داشتند ) .(Rezvani Moghadam et al., 2014در
تحقیقی دیگر نیز بیشترین عملکرد زیستتودة گیاه
دارویی مرزه از کاربرد ورمیکمپوست گزارش شد
).(Rezvani Moghadam et al., 2013

نتایج همسانی از تأثیر مثبت ورمیکمپوست بر
شاهدانه ) ،(Kumari, 2014گشنیز ( Godara et al.,
 ،)2014بابونۀ آلمانی ) (Ansarifar et al., 2012و زیرة
سیاه ) (Acimovic et al., 2015نیز گزارش شده است.
باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن مانند آزوسپیریلوم
( )Azospirilumو ازتوباکتر ( )Azotobacterنه تنها
باعث تثبیت نیتروژن میشوند ،بلکه قادر به تولید
هورمونهای گیاهی (فیتوهورمونها) بوده و سبب
تحریک رشد گیاه و جذب مواد غذایی و نورساخت
(فتوسنتز) میشوند ( Mahfouz & Sharaf-Eldin,
 .)2007از فواید این باکتریها میتوان به تولید
هورمونهای محرک رشد گیاه مانند اکسین و
جیبرلین ( ،)Bashan & Holguin, 1997سیتوکنین
( ،)Cacciari et al., 1989ترشح مواد زیستی فعال
مانند ویتامینهای  ،Bاسید پنتوتنیک و بیوتین
( ،)Kader et al., 2002توسعۀ شبکۀ ریشهای ،بهبود

حاج سید هادی و درزی :ارزیابی تأثیر کودهای زیستی بر ویژگیهای رشدی و ...

جذب آب و عنصرهای غذایی و تثبیت زیستی نیتروژن
( )Ishizuka, 1992اشاره کرد.
در تحقیقی تأثیر مثبت و سودمند کودهای زیستی
(ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) بر عملکرد و اجزای عملکرد
گیاه ریحان گزارش شده است ( Ordookhani et al.,
 .)2011کاربرد کودهای زیستی ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم
و باسیلیوس باعث افزایش رشد رویشی ،افزایش وزن
تر ،وزن خشک و میزان اسانس در گیاه دارویی رازیانه
( )Foeniculum vulgare Millشد ( & Mahfouz
.)Sharaf- Eldin, 2007
در پژوهشی  (2006) Khalilنشان داد ،استفاده از
کودهای زیستی ،از جمله Azotobacter charoococum
سبب افزایش معنیدار عملکرد کمی و مواد مؤثره در
گیاه دارویی اسفرزه شد (2011) Sajadi Nik et al. .در
بررسی تأثیر کودهای شیمیایی (اوره) ،ورمیکمپوست
و زیستی (نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد
به این نتیجه رسیدند که با افزایش ورمیکمپوست و
تلقیح کودزیستی نیتروکسین ،شمار کپسول در بوتۀ
کنجد افزایش مییابد بهطوریکه بیشترین شمار
کپسول در بوته مربوط به کاربرد  10تن در هکتار
ورمیکمپوست بههمراه تلقیح با کودزیستی
نیتروکسین بوده و کمترین شمار کپسول در تیمار
بدون کاربرد ورمیکمپوست و بدون تلقیح بهدستآمده
است.
نتایج بررسی تأثیر کودهای زیستی بر رشد،
عملکرد و ویژگیهای کیفی گیاه دارویی زوفا نشان
داد ،کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش ارتفاع،
قطر بوته ،وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس
نسبت به شاهد شد و دراینبین سوپرنیتروپالس
بیشترین تأثیر را در افزایش صفات مورد بررسی نشان
داد ).(Koocheki et al., 2008
در پژوهشی روی رزماری ( Rosemarinus
 ،)officinalis L.کاربرد ازتوباکتر باعث افزایش
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معنیدار ارتفاع گیاه ،شمار شاخه در بوته ،وزن تر و
خشک گیاه و درصد اسانس در مقایسه با شاهد شد
( .)Kartikeyan et al., 2008در نتایج دیگر تحقیقات
نیز به تأثیر مثبت نیتروکسین و باکتری ازتوباکتر روی
رازیانه اشاره کردهاند (.)Azzaz et al., 2009
با توجه به موارد یادشده ،هدف از انجام این
پژوهش ،ارزیابی تأثیر ورمیکمپوست و باکتریهای
تثبیتکنندة نیتروژن بر برخی ویژگیهای رشدی و
عملکرد گیاه دارویی مرزة تابستانه در منطقۀ فیروزکوه
است.
مواد و روشها
آزمایش در سال  1394در مزرعۀ تحقیقاتی شرکت
کشاورزی و دامپروری ران وابسته به بنیاد مستضعفان
واقع در  10کیلومتری شهرستان فیروزکوه با طول
جغرافیایی  52درجه و  44دقیقۀ شرقی و عرض
جغرافیایی  35درجه و  45دقیقۀ شمالی و ارتفاع 1930
متر از سطح دریا اجرا شد .میانگین دمای سالیانه  8درجۀ
سلسیوس و مجموع بارندگی سالیانه  296میلیمتر است
( .)Tehran Meteorological Organization, 2014پیش
از اعمال تیمارها و کاشت ،از نقاط مختلف خاک مزرعه
در عمق  0-30سانتیمتری نمونهبرداری صورت گرفت و
پس از مخلوط کردن نمونهها ،یک نمونه ترکیبی برای
تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه
خاکشناسی خاک آزمون پیشاهنگ واقع در شهر ورامین
منتقل شد که نتایج آزمایش خاک در جدول  1ارائه شده
است .نتایج آزمون خاک نشان داد که بافت خاک محل
آزمایش سیلتی لومی بوده و از نظر نیتروژن و فسفر
ضعیف است که این موضوع کاربرد نیتروکسین،
سوپرنیتروپالس و ورمیکمپوست را توجیه کرد .همچنین
یک نمونه از ورمیکمپوست مورد استفاده در این تحقیق
نیز به آزمایشگاه انتقال یافت که وضعیت شیمیایی آن در
جدول  2قابل مشاهده است.

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of experimental soil
Avaiable K
)(ppm
304

Avaiable P
)(ppm
8.8

Nitrogen
)(%
0.07

Organic
)matter (%
1.50

Organic
)Carbon (%
0.87

Saturation
)Percentage (%
42

EC
)(dS/m
1.13

pH

Texture

8.02

Silty-Loam
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جدول  .2مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست مورد استفاده در آزمایش
Table 2. Physical and chemical properties of vermicompost used in the experiment
)Total N (%) Organic matter (%) Organic Carbon (%
)C/N (%
pH
)EC (dS/m) Avaiable P (mg/kg) Total P (%
3
70.9
41
13.6
6.8
3.31
330
2.95
)Total S (%
)Total cu (%
)Total Zn (%
)Total Fe (%) Total mn (%) K2O (%
)Total K (%
)P2O5 (%
3
47
410
3120
155
3.01
2.5
6.75

این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه
بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل شامل کود زیستی
نیتروژنه در سه سطح (بدون تلقیح ،تلقیح بذر با
نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپالس) و
ورمیکمپوست در چهار سطح ( 10 ،5 ،0و  15تن در
هکتار) با سه تکرار انجام شد.
برای اجرای این آزمایش ،ابعاد کرتهای آزمایشی
 2/5×3متر ،فاصلۀ بین تکرارها  2متر و فاصلۀ بین
کرتها از یکدیگر  1متر ،در نظر گرفته شدند .هر
کرت سه پشته با فاصلۀ  75سانتیمتر داشت که
بهصورت دو ردیفه کشت انجام شده بود .بنابراین در
هر کرت شش خط کاشت با فاصلۀ ردیف 37/5
سانتیمتر وجود داشت.
بذر مرزة تابستانه ( )Satureja hortensis L.از
واحد تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی،
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
اصفهان تهیه شد .پس از شخم ،دیسک و ایجاد
شیارهای کشت به کمک فاروئر ،نسبت به اعمال
تیمارها اقدام شد .ورمیکمپوست بر پایۀ نقشۀ طرح در
کرتهای مربوطه قرار گرفت و روی شیارهای
ایجادشده روی پشتهها ریخته شد و تا عمق 5
سانتیمتری خاک روی پشتهها بهخوبی مخلوط شد
) .(Rezvani Moghadam et al., 2013سپس با
مساعد شدن شرایط اقلیمی در  25اردیبهشتماه
کشت انجام شد .پیش از کاشت ،بذرها بر پایۀ نقشۀ
طرح با محلولهای نیتروکسین یا سوپر نیتروپالس به
مدت  10دقیقه در محل سایه تلقیح شدند و پس از
قرار گرفتن به مدت  30دقیقه در محل سایه بهمنظور
کاهش رطوبت ،نسبت به کاشت آنها اقدام شد.
نیتروکسین و سوپر نیتروپالس به میزان  2لیتر در
هکتار مصرف شد ( Koocheki et al., 2008; Gholami
 .)Sharafkhane et al., 2015نیتروکسین حاوی
باکتریهای  Azotobacter chroococcumو

 Azospirillum lipoferumبود که در هر گرم آن 107
عدد باکتری زنده و فعال وجود داشت .سوپر نیتروپالس
نیز حاوی باکتریهای ،Azospirillum spp.
 Pseudomonas fluorescensو  Bacillus subtilisبود.
غلظت باکتریهای گروه تثبیتکنندة نیتروژن و محرک
رشد در کود زیستی سوپرنیتروپالس  108در هر گرم
8
یا میلیلیتر و  10اسپور و یاختۀ زنده B. subtilis
است ( .)Mohammadpour Vashvaei et al., 2015در
تیمار بدون تلقیح نیز بذرها بهطور مستقیم در خاک
کشت شدند .بذرها در عمق  0/5تا  1سانتیمتری
خاک قرار گرفتند ( Rezvani Moghadam et al.,
 )2014و بهمنظور اطمینان از وجود بوتۀ کافی در
مزرعه ،کاشت با تراکم بیشتر انجام گرفت و در مرحلۀ
 4تا  5برگی نسبت به تنک آنها اقدام شد تا فاصلۀ
 37/5 × 10سانتیمتر (تراکم  27بوته در مترمربع) به
دست آید (.)Hasanzadeh Aval et al., 2010
نخستین آبیاری بیدرنگ پس از کاشت انجام گرفت و
بهمنظور سبز شدن سریع و یکنواخت بوتهها ،دومین
آبیاری سه روز بعد تکرار شد .پسازآن با توجه به
شرایط اقلیمی منطقۀ آبیاری هر  5تا  7روز یکبار
تکرار شد .در طول دورة رشد ،علفهای هرز موجود در
مزرعه بهصورت دستی وجین شدند.
در هر کرت آزمایشی دو ردیف کناری و همچنین
 0/5متر از دو سر هر کرت بهعنوان حاشیه در نظر
گرفته شد .صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل
ارتفاع گیاه ،شمار شاخه در هر بوته ،عملکرد مادة
خشک ،سهم سرشاخۀ گلدار از مادة خشک کل و
عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار بودند.
برای اندازهگیری ارتفاع و شمار شاخه در هر بوته،
میانگین پنج بوته استفاده شدند .در زمان  50درصد
گلدهی بوتهها ،برداشت انجام شد ( Makkizadeh et
 1 .)al., 2012مترمربع از دو خط میانی برداشت و به
کمک ترازوی دیجیتال توزین شدند .سپس برای
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اندازهگیری ،وزن خشک اندامها و سرشاخۀ گلدار (پس
از جدا کردن این قسمت) ،این اندامها به مدت 48
ساعت در آون با دمای  70درجۀ سلسیوس قرار داده
شدند و پسازآن وزن خشک نمونهها به دست آمد
) (Hasanzadeh Aval et al., 2012و بر پایۀ سطح
برداشت ،عملکرد در واحد سطح محاسبه شد ( Haj
.)Seyed Hadi et al., 2011
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از
آزمایش از برنامۀ  SAS 9.1استفاده شد .پیش از تجزیۀ
واریانس دادهها ،آزمون عادی بودن (نرمالیته) بهمنظور
اطمینان از عادی بودن دادههای آزمایش انجام شد و
مقایسۀ میانگین تیمارها به کمک آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح  5درصد انجام شد.
نتایج و بحث
ارتفاع بوته

نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر کود
زیستی بر ارتفاع گیاه بسیار معنیدار است (جدول .)3
نتایج مقایسۀ میانگین تیمارها گویای آن است که
افزایش کاربرد ورمیکمپوست تأثیر مثبتی بر ارتفاع
بوتۀ مرزه داشت .بیشترین ارتفاع بوته (35/9
سانتیمتر) با کاربرد  15تن ورمیکمپوست به دست
آمد ،هرچند که بین کاربرد  10و  15تن
ورمیکمپوست در هکتار تفاوت معنیداری مشاهده
نشد .کمترین ارتفاع ( 29/2سانتیمتر) نیز در تیمار
شاهد (بدون کاربرد ورمیکمپوست) به دست آمد
(جدول  .)4ورمیکمپوست با افزایش جذب آب و
فراهمی مطلوب عنصرهای غذایی پرمصرف و
کممصرف روی میزان نورساخت مؤثر واقع شده و
باعث افزایش ارتفاع بوتهها میشود ( Gardezi et al.,
 .)2000; Hameeda et al., 2006در بررسی روی گیاه
سیر مشخص شد که به دلیل قابلیت تحریککنندگی
فعالیت میکروبهای سودمند خاک توسط
ورمیکمپوست و توانایی آن در افزایش جذب مواد
غذایی ،ارتفاع بوتۀ سیر افزایش معنیداری یافته است
(.)Arguello et al., 2006
در دسترس بودن عنصرهای غذایی توسط کودهای
زیستی و در نتیجه تحریک رشد رویشی ،باعث افزایش
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ارتفاع مرزه شده است (2013) Zare et al. .نیز با
بررسی کاربرد کمپوست روی گیاه دارویی مرزه
مشاهده کردند که کمپوست تأثیر معنیداری در
افزایش ارتفاع بوته داردRezvani Moghadam et al. .
) (2014به تأثیر مثبت ورمیکمپوست بر ارتفاع بوتۀ
مرزه اشاره کردهاند.
 (2008) Azizi et al.نیز در تحقیق خود به تأثیر
مثبت ورمیکمپوست بر ارتفاع بوتۀ بابونه اشاره کردند.
نتایج دیگر تحقیقات نیز به تأثیر مثبت ورمیکمپوست
بر افزایش ارتفاع بابونه ( Haj Seyed Hadi et al.,
 )2015و ریحان ( (Befrozfar et al., 2013اشاره
کردهاند.
با توجه به جدول مقایسۀ میانگین سطوح مختلف
کود زیستی ،بیشترین ارتفاع گیاه ( 38/53سانتیمتر)
در تیمار کاربرد سوپرنیتروپالس به دست آمد ،اما از
نظر آماری اختالف معنیداری بین کاربرد نیتروکسین
و سوپر نیتروپالس مشاهده نشد و این دو تیمار در یک
گروه آماری قرار گرفتند ،کمترین ارتفاع مرزه (27/91
سانتیمتر) نیز مربوط به تیمار بدون تلقیح بود
(جدول.)5
آزوسپیریلوم و ازتوباکتر افزون بر قابلیت تثبیت
نیتروژن ،با تولید مواد محرک رشد ،سبب بهبود رشد
ریشه و در پی آن افزایش سرعت جذب آب و
عنصرهای غذایی شده و از این راه در افزایش عملکرد
تأثیرگذار است (.)Anal, 1992; Tilak et al., 2005
باکتریهای حلکنندة فسفات همچنین از راه افزایش
جذب عنصرهای غذایی مانند فسفر ،نیتروژن و برخی
عنصرهای کممصرف ،سبب بهبود در رشد و عملکرد
گیاهان میزبان میشوند ( Sharma, 2002; Saleh
(2012) Makkizadeh et al. .)Rastin, 2001
و (2014) Rezvani Moghadam et al.نشان دادند،
کاربرد باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن و حلکنندة
فسفات تأثیر مثبت و معنیداری بر ارتفاع مرزه
داشتهاند.
نتایج دیگر تحقیقات روی سیاهدانه ( Shaalan,
 ،)2005; Khorramdel et al., 2008مریمگلی
) (Youssef et al., 2004و زوفا ( Koocheki et al.,
 )2008نیز به تأثیر مثبت باکتریهای آزوسپیریلوم،
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ازتوباکتر و سودوموناس بر ارتفاع بوته اشاره کردهاند
که علت اصلی این امر افزایش جذب مواد غذایی
توسط گیاه بوده است.
شمار شاخه در بوته

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که
ورمیکمپوست و باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن
تأثیر معنیداری بر شمار شاخه در بوته داشتهاند
(جدول  .)3بیشترین شمار شاخه ( 15/4عدد) در
تیمار کاربرد  10تن ورمیکمپوست در هکتار به دست
آمد و بین کاربرد  10و  15تن ورمیکمپوست نیز
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .کمترین شمار شاخه
( 12/7عدد) مربوط به تیمار مصرف نکردن
ورمیکمپوست بود (جدول .)4
افزودن ورمیکمپوست به خاک نه تنها فراهمی
عنصرهای غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش میدهد
بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی
خاک ،ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه،
موجبات افزایش دسترسی به عنصرهای کانی و در
نهایت بهبود رشد را فراهم میآورد ( Anwar et al.,
 )2005که این موضوع در افزایش شمار شاخه در بوتۀ
مرزه نیز قابل مشاهده است (جدول .)4
 (2014) Rezvani Moghadam et al.با بررسی
مدیریتهای مختلف کودی نشان دادند که کاربرد
تلفیقی ورمیکمپوست و نیتروکسین و همچنین
نیتروکسین و باکتریهای حلکنندة فسفات باعث
بیشترین شمار شاخۀ فرعی در مرزه شدهاندZare et .
 (2013) al.نشان دادند که کاربرد  30تن کمپوست در
هکتار باعث تولید بیشترین شاخۀ فرعی در مرزه شده
است و این موضوع را با تأمین نیتروژن کافی برای گیاه
مرتبط دانستهاند .نتایج همسانی نیز توسط دیگر
محققان ارائه شده است ( Rezvani Moghadam et
.)al., 2013
همچنین مقایسۀ میانگین تیمارها (جدول )5
نشان داد که بیشترین میزان این صفت ( 14/75عدد)
با مصرف سوپرنیتروپالس و کمترین شمار شاخه
( 13/67عدد) نیز در تیمار عدم تلقیح بذر به دست
آمد.

باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلوم با توجه به
تأثیر مثبت بر توسعۀ شبکۀ ریشهای ،بهبود جذب آب
و عنصرهای غذایی و تثبیت زیستی نیتروژن
( ،)Ishizuka, 1992نقش مهمی در افزایش رشد
گیاهان زراعی و دارویی دارند .همچنین باکتریهای
حلکنندة فسفات ( Pseudomonasو  )Bacillusنیز
تأثیر معنیداری در حلکنندگی فسفر و جذب
عنصرهای غذایی دارند ) (Chen et al., 2006که
مجموع این اثرگذاریها ،افزایش شمار شاخه در بوتۀ
مرزه به دلیل کاربرد سوپرنیتروپالس را توجیه میکند.
 (2014) Saburi et al.نشان داند ،کاربرد
باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن تأثیر مثبت و
معنیداری بر شمار شاخۀ فرعی در ریحان سبز دارد.
ولی نتایج  (2008) Fallahi et al.نشان داد که کاربرد
کودهای زیستی تأثیری بر شمار شاخه در بابونۀ آلمانی
نداشته است.
عملکرد مادۀ خشک

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،ورمیکمپوست،
باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن و اثر متقابل تیمارها
تأثیر معنیداری بر عملکرد مادة خشک مرزه داشتهاند
(جدول .)3
نتایج مقایسۀ میانگینها اثر متقابل تیمارها
(شکل )1نیز نشان داد که بیشترین میزان عملکرد
مادة خشک از کاربرد تلفیقی  10تن ورمیکمپوست و
مصرف سوپرنیتروپالس و کمترین میزان این صفت در
بدون کاربرد ورمیکمپوست و بدون تلقیح بذر به
دست آمد.
ورمیکمپوست با افزایش ظرفیت نگهداری آب،
تأمین عنصرهای غذایی و تولید هورمونهای گیاهی
رشد و نمو گیاهان را بهبود میبخشد و استفاده از آن،
افزون بر کمک به افزایش جمعیت و فعالیت ریزموجود
(میکروارگانیسم)های سودمند خاک در جهت فراهمی
عنصرهای غذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم محلول عمل کرده و سبب بهبود رشد و
عملکرد گیاهان میشود (.)Arancon et al., 2004
نتایج بررسیهای مختلف نیز نشان داده است که
استفادة همزمان باکتریهای حلکنندة فسفات با دیگر
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ریزگیاهان (میکروفلور) سودمند ریشهگاهی (ریزوسفری)
مانند باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن رشد گیاهان را
در مقایسه با هنگامیکه آنها به تنهایی استفاده
میشوند ،بیشتر تحریک میکند .همکاری
ریزسازوارههای موجود در ریشهگاه گیاهان میتواند
موجب بهبود جذب فسفاتهای در دسترس و
همچنین فراهم ساختن منابع فسفات تثبیتشده برای
گیاهان شود ( Zaidi et al., 2003; Perveen et al.,
 .)2002; Belimov et al., 1995نتایج بهدستآمده از
این تحقیق در مورد صفت عملکرد مادة خشک نیز در
تائید مطالب یادشده است .به عبارتی کاربرد همزمان
ورمیکمپوست و سوپرنیتروپالس توانست با تأثیر بر
بهبود رشد مرزه ،افزایش مادة خشک تولیدی در این
گیاه را افزایش دهد.
 (2013) Darzi et al.در آزمایشی روی گیاه
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انیسون به این نتیجه رسیدند که بیشترین عملکرد
زیستتودة از مصرف  10تن ورمیکمپوست به دست
آمد .نتایج یک پژوهش گلخانهای که توسط Sainz et
 (1998) al.روی گیاهان شبدر قرمز ( Trifolium
 )pretenseو خیار صورت گرفت ،مشخص شد که
مصرف ورمیکمپوست موجب افزایش قابل مالحظهای
عملکرد زیستی در مقایسه با شاهد شد .نتایج دیگر
بررسیهای انجامشده نیز گویای تأثیر مثبت
ورمیکمپوست در افزایش عملکرد زیستتوده در گیاه جو
) (Kumawat et al., 2006و ارزن مرواریدی ( Hameeda
 )et al., 2006است .در تحقیقی Khorramdel et al.
) (2008مشاهده کردند که تلقیح بذر سیاهدانه با
کودهای زیستی ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم وقارچریشه
(میکوریزا) باعث افزایش معنیدار عملکرد زیستتوده
شد.

شکل  .1اثر متقابل ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه بر عملکرد مادة خشک مرزه
Figure 1. Interaction between vermicompost and nitrogen biofertilizer on dry matter yield of summer savory

سهم سرشاخۀ گلدار از مادۀ خشک کل

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،ورمیکمپوست
و باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن تأثیر معنیداری بر
سهم سرشاخۀ گلدار از مادة خشک کل داشتهاند
(جدول .)3بیشترین سهم مادة خشک سرشاخۀ گلدار
( )49/28با مصرف  15تن ورمیکمپوست در هکتار به
دست آمد که تفاوت معنیداری با کاربرد  10تن در
هکتار نشان نداد .کمترین میزان این صفت (44/26
درصد) نیز در تیمار بدون کاربرد ورمیکمپوست به
دست آمد (جدول.)4

بهبود ساختمان خاک و رشد بهتر ریشهها نیز در
افزایش رشد گیاهان در اثر کاربرد ورمیکمپوست مؤثر
هستند ( .)Andre et al., 2003افزون بر این ،افزایش
جمعیت میکروبی خاک نیز بهطور غیرمستقیم در
افزایش رشد مؤثر است .افزایش زیستتودة میکروبی
خاک همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد فلفل
نشان داده است (.)Arancon et al., 2005
 (2013) Khorshidi et al.در بررسی تأثیر
ورمیکمپوست و قارچریشه روی گیاه دارویی آویشن
مشاهده کردند ،کاربرد  10تن ورمیکمپوست در
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هکتار باعث بیشترین وزن تر و خشک بوته و همچنین
عملکرد زیستتودة آویشن شد .نتایج تحقیقات
 (2013) Befrozfar et al.نیز نشان داد ،کاربرد
ورمیکمپوست تأثیر مثبتی بر وزن تر و خشک
اندامهای هوایی در گیاه ریحان داشته است.
همچنین مقایسۀ میانگین تیمارها (جدول )5
نشان داد که بیشترین و کمترین سهم سرشاخۀ گلدار
از مادة خشک کل ( 52/48و  36/92درصد) به ترتیب
در تیمار سوپرنیتروپالس و بدون تلقیح به دست آمد.
بین تیمارهای نیتروکسین و سوپرنیتروپالس نیز
تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
باکتریهای آزادزی تثبیتکنندة نیتروژن مانند
آزوسپریلیوم ( )Azospirilumو ازتوباکتر ()Azotobacter
نه تنها باعث تثبیت نیتروژن میشوند ،بلکه قادر به

تولید هورمونهای گیاهی بوده و سبب تحریک رشد
گیاه و جذب مواد غذایی و نورساخت میشوند
(.)Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007
در بررسی تأثیر کودهای زیستی بر رشد ،عملکرد و
ویژگیهای کیفی گیاه دارویی زوفا مشاهده شد
کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش ارتفاع،
وزن تر و خشک بوته نسبت به شاهد شد و در این
میان کود سوپرنیتروپالس بیشترین تأثیر را در افزایش
صفات مورد بررسی نشان داد ( Koocheki et al.,
 (2005) Shaalan .)2008در گیاه دارویی گاوزبان
اروپایی ) (Borago officinalisنشان داد که مادة
خشک سرشاخۀ گلدار با کاربرد باسیلوس و
آزوسپیریلوم و نیز سطوح مختلف کمپوست افزایش
یافت.

جدول  .3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی ویژگیهای رشدی مرزه تابستانه تحت تأثیر ورمیکمپوست و کود زیستی
نیتروژنه
Table 3. Analysis of variance (mean square) of measured traits of savory affected by vermicompost and nitrogen bioferilizer
Flowering shoot
dry matter/Total
dry matter
**35.676053
**46.438329
**918.019286
2.730923
4.297401
3.91

Flowering
shoot dry
matter yield
10004.286
**1393465.369
**2310721.580
145026.930
78601.01
18.86

Dry matter
yield

Letheral
branches

Height

df

2526.83
**4632650.79
**2021410.52
**4085546.31
345317.80
19.01

**1.75025212
**13.92592593
**4.08324586
1.00925926
1.47727273
8.48

7.1452528
5.4841296
**430.2435861
1.7325157
2.5158952
4.55

2
3
2
6
22
-

S.O.V
Rep
Vermicompost
Biofertilizer
V×B
Error
CV%

 * ،nsو ** :به ترتیب نمایانگر غیر معنیدار بودن و تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.
ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

جدول  .4مقایسۀ میانگین سطوح مختلف ورمیکمپوست بر صفات مورد بررسی در گیاه دارویی مرزه
Table 4. Mean comparison of various levels of vermicompost on measured traits in summer savory
Flowering shoot
Dry matter yield
)(kg/ha
901.32 c
1472.61 b
1714.75 a
1722.19 a

Flowerings shoot
Dry matter/Total
)dry matter (%
44.26 b
43.25 b
48.39 a
49.28 a

Dry matter
yield
)(kg/ha
2017.73 b
3404.51 a
3464.36 a
3484.19 a

Letheral
branches
)(number per plant
12.71 b
13.56 b
15.44 a
15.27 a

Height
)(cm

Treatment
)(ton/ha

29.18 c
32.95 b
34.59 ab
35.96 a

0
5
10
15

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

جدول  .5مقایسۀ میانگین سطوح مختلف کود زیستی بر صفات مورد بررسی در گیاه دارویی مرزه
Table 5. Mean comparison of various levels of nitrogen biofertilizer on measured traits in summer savory
Flowering
Shoot dry matter
)yield (kg/ha
979.80 b
1685.17 a
1713.69 a

Flowerings shoot
dry matter/Total
)dry matter (%
36.92 b
50.62 a
51.45 a

Dry matter
yield
)(kg/ha
2618.74 b
3328.51 a
3330.69 a

Letheral
branches
)(number per plant
13.67 b
14.28 ab
14.75 a

Height
)(cm

Treatment

27.91 b
38.03 a
38.53 a

Control
Nitroxin
Supernitroplus

* برای هر گروه تیماری در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از نظر آماری با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند (.)p ≥ 0/05
* In each column, means which followed by the same letter(s) are not significantly different (p ≤ 0.05).
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جدول  .6ضرایب همبستگی سادة صفات اندازهگیریشده در مرزه تحت تأثیر تیمارهای مختلف ورمیکمپوست و کود زیستی
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

1.00

1.00
**0.938

1.00
**0.512
**0.671

1.00
*0.392
**0.473
**0.572

Height
1.00
0.229
**0.720
**0.441
**0.651

Height
Letheral branches
Dry matter yield
Flowerings shoot dry matter/Total dry matter
Flowering shoot dry matter yield

* و ** :به ترتیب نمایانگر غیر معنیدار بودن و تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشد.
* and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،ورمیکمپوست
و باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن تأثیر معنیداری بر
عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار مرزه داشتهاند
(جدول .)3کمترین عملکرد خشک سرشاخۀ گلدار
( 901/32کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار مصرف
نکردن ورمیکمپوست و بیشترین عملکرد خشک
سرشاخۀ گلدار ( 1719/22کیلوگرم در هکتار) در
تیمار کاربرد  15تن ورمیکمپوست در هکتار به دست
آمد (جدول .)4همچنین بین کاربرد نیتروکسین و
سوپرنیتروپالس تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،ولی
بیشترین میزان این صفت ( 1713/69کیلوگرم در
هکتار) با مصرف سوپرنیتروپالس و کمترین عملکرد
خشک سرشاخۀ گلدار ( 979/80کیلوگرم در هکتار)
نیز در تیمار بدون تلقیح بذر به دست آمد (جدول .)5
ورمیکمپوست از لحاظ کیفی ،مادهای آلی با pH
تنظیمشده ،سرشار از مواد هومیک و عنصرهای غذایی
به حالت قابل جذب برای گیاه ،انواع ویتامینها،
هورمونهای محرک رشد گیاه و آنزیمهای مختلف
دارد ( .)Pramanik et al., 2007همچنین تأثیر مثبت
آن باال بودن ظرفیت تبادل کاتیونی است ( Hidlago et
 .)al., 2006ذرات این کود به دلیل سطح ویژة باال و
داشتن ترکیبهای مختلف آلی در سطح خود ،با
عنصرهای غذایی موجود در خاک به ویژه عنصرهای
فلزی تشکیل کمپلکسهایی را میدهند که بهآسانی
برای گیاه قابل جذب هستند (.)Anwar et al., 2005
 (2013) Rezvani Moghadam et al.در بررسی
تأثیر کودهای زیستی و آلی بر برخی صفات گیاه
دارویی مرزه نشان دادند که فرآیند رشد گیاه به میزان
زیادی وابسته به محتوای رطوبتی گیاه است .بنابراین

به نظر میرسد احتمال دارد ورمیکمپوست با افزایش
ظرفیت نگهداری رطوبت موجود در خاک باعث ایجاد
شرایط مناسبتر برای رشد مرزه و افزایش عملکرد
زیستی شده باشد .بهبود ساختمان خاک و رشد بهتر
ریشهها نیز در افزایش رشد گیاهان در اثر کاربرد
ورمیکمپوست مؤثر هستند ).(Andre et al., 2003
افزون بر این ،ظرفیت تبادل باالی کربن و مواد
هیومیک ) ،(Albaenell et al., 1998وجود
هورمونهای رشد در ورمیکمپوست ( Candellas et
 )al., 2002و افزایش جمعیت میکروبی خاک نیز
بهطور غیرمستقیم در بهبود رشد مؤثر هستند
) (Arancon et al., 2005که این موضوع در افزایش
وزن خشک کل گیاه و سرشاخۀ گلدار مرزه مؤثر بوده
است.
وجود باکتریهای حلکنندة فسفات و همچنین
آزوسپیریلوم در سوپرنیتروپالس در افزایش عملکرد
سرشاخۀ گلدار تأثیر معنیداری داشته است.
باکتریهای حلکنندة فسفات طیف گستردهای از
صفات محرک رشد گیاهی مانند تولید سیانید
هیدروژن ) ،(Schippers et al., 1990تولید سیدروفور
) ،(Meyer et al., 2000تولید اکسین ( & Patten
 ،)Glick, 2002تولید آنزیم  ACCدآمیناز،
حلکنندگی فسفات ) (Rashid et al., 2004و تولید
کیتیناز ( )Ajit et al., 2006دارند که باعث افزایش
رشد گیاه میشود .آزوسپیریلوم افزون بر قابلیت تثبیت
نیتروژن ،با تولید مواد محرک رشد ،سبب بهبود رشد
ریشه و در پی آن افزایش سرعت جذب آب و
عنصرهای غذایی شده و از این راه در افزایش عملکرد
تأثیرگذار است ).(Anal, 1992; Tilak et al., 2005
 (2006) Gewaily et al.در تحقیق خود سطوح
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مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و
کودهای زیستی شامل آزوسپیریلوم ،باکتریهای
حلکنندة فسفات و قارچریشه روی گیاه ریحان
بررسی و بیان کردند که باالترین عملکرد رویشی در
تیمار تلفیق  75درصد کودهای شیمیایی نیتروژن،
فسفر و پتاسیم به همراه آزوسپیریلوم و باکتریهای
حلکنندة فسفات و قارچریشه به دست میآید .در
تحقیقی تأثیر مثبت و سودمند کودهای زیستی
(ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) بر عملکرد پیکرة رویشی
گیاه ریحان گزارش شده است ( Ordookhani et al.,
.)2011
نتایج همسانی از کاربرد کودهای زیستی ازتوباکتر،
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

نتایج بهدستآمده از ضریبهای همبستگی صفات
مورد بررسی گویای آن است که صفات همبستگی
معنیداری با یکدیگر دارند .تنها در مورد ارتفاع و
شمار شاخه در بوته همبستگی معنیداری وجود
نداشت (جدول  .)6بیشترین همبستگی (**)r=938
بین عملکرد مادة خشک و عملکرد خشک سرشاخۀ
گلدار مشاهده شود و ضعیفترین همبستگی معنیدار
( )r=392بین شمار شاخه در بوته و سهم سرشاخۀ
گلدار از مادة خشک کل به دست آمدAlizadeh .

 (2007) Sahzabi et al.نیز در بررسی روی مرزه
مشاهده کردند که بین عملکرد زیستتوده و عملکرد
سرشاخۀ گلدار مرزه همبستگی قوی و معنیداری
وجود دارد .همچنین Gholami Sharafkhane et al.
) (2010نیز این رابطه را در نتایج بررسی خود تأیید
کردهاند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
نتیجهگیری

کاربرد ورمیکمپوست و کود زیستی نیتروژنه تأثیر
مثبت و معنیداری بر ویژگیهای رشدی و عملکرد
مرزه داشت .بیشترین صفات اندازهگیریشده با کاربرد
 15تن ورمیکمپوست به دست آمد .در بین سطوح
مختلف کود زیستی ،کاربرد سوپرنیتروپالس تأثیر
بیشتری روی صفات مورد بررسی داشت ،هرچند که
بین کاربرد نیتروکسین و سوپرنیتروپالس تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .بنا بر نتایج آزمایش کاربرد
 10تن ورمیکمپوست همراه با سوپرنیتروپالس باعث
بیشترین عملکرد مادة خشک گیاه دارویی مرزه شد.
سپاسگزاری
این نوشتار برگرفته از اجرای طرح پژوهشی "بررسی
جنبههای کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه ( Satureja
 )hortensis L.در یک سیستم تولید پایدار" مصوب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است .بدینوسیله از
همکاری معاونت محترم پژوهش و فناوری این واحد
بهواسطۀ تأمین اعتبار الزم برای اجرای طرح ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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