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 عملكرد مادة خشك و ميزان،تأثير کودهای زیستی و نيتروژن بر ميزان بعضی از عنصرهای غذایی
) در دو منطقة ایرانDracocephalum moldavica L.( اسانس در گياه دارویی بادرشبی
3

* و زهرا ایزدی2 سيد علیمحمد مدرس ثانوی،1سعيد یوسفزاده
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چكيده
 عملكرد مادة خشک و ميزان اسانس، فسفر، پتاسيم،برای ارزیابی تأثير کود های زیستی (بيولوژیک) و نيتروژن بر ميزان نيتروژن
 در دانشكدة کشاورزی1۳88-89  آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار در سال،بادرشبی
 اکوتيپ:G1(  تيمارها شامل ژنوتيپ.) اجرا شد۲ ) و مزرعة تحقيقاتی استان آذربایجان غربی (منطقة1 دانشگاه تربيت مدرس (منطقة
:F2 ، درصد کود اوره100 :F1(  تلقيح نشدن) و رژیم کودی:B2  تلقيح بذر با باکتری و:B1(  باکتری،(SZK-1  رقم:G2 بومی و
 درصد75 +  درصد کود اوره۲5 :F4 ،درصد آزوکمپوست50 + درصد کود اوره50 :F3 ، درصد آزوکمپوست۲5 + درصد کود اوره75
 تجمع نيتروژن در اندامهای هوایی ژنوتيپها در دو منطقه متفاوت، نتایج نشان داد.درصد آزوکمپوست) بودند100 :F5 آزوکمپوست و
 در حالت تلقيح و بدون تلقيح1  در منطقة. به دست آمدF5  در هر دو منطقه باالترین ميزان فسفر و پتاسيم در نتيجة کاربرد تيمار.بود
)4781/1Kg/ha(  با توليدF3  در حالت تلقيح کاربرد تيمار. درصد) را توليد کرد0/5۳  و0/46(  باالترین درصد اسانسF3 کاربرد تيمار
 میتواند بهعنوان،F3  کاربرد تيمار تلفيقی، درمجموع نتایج نشان داد.مادة خشک اختالف معنیداری با تيمار شاهد شيميایی نداشت
.جایگزینی مناسب برای کودهای شيميایی توجه شود

. کودهای زیستی، بادرشبی، آزوکمپوست:واژههای کليدی
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ABSTRACT
To determine effect of biofertilizer and nitrogen on the amount of nitrogen, potassium, phosphorus, dry matter yield
and essential oil content of dragonhead, a field experiment was conducted as factorial in a randomized complete
block design with 3 replications at two locations in Research Field at Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University (location 1), and Research Center in West Azarbaijan province (location 2) in 2009-2010. The treatments
were consisted of genotypes (landrace and SZK-1 cultivars), seed inoculation treatments (either (B1) with or without
(B2) bacterial inoculation) and fertilization regimes (100% urea, 75% urea + 25% azocompost, 50% urea + 50%
azocompost, 25% urea + 75% azocompost and 100% azocompost). Results showed that nitrogen accumulation in
genotypes was different. The maximum amount of P and K produced by using the F5 treatment in both locations. In
the first location, the F3 treatment produced the greatest percentage of essential oil (0.46-0.53%) both with and
without bacterial inoculation. The F3 treatment with bacterial inoculation produced 4781.1 kg Dry matter yield per ha
which had not significant difference with the chemical control treatment. In general, results showed that application
of F3 treatment can be a suitable alternative for chemical fertilizers.
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مقدمه
در کشاورزي پایدار استفاده از منابع تجدیدشونده
کمترین آسیب را به محیطزیست رسانده و برتريهاي
بومشناختی (اکولوژیک) فراوانی دارند .خاكهاي ایران
به علت کمبود فعالیتهاي زیستی (بیولوژیک) و مادة
آلی ،قادر به تأمین نیاز غذایی گیاهان در نظام کشت
ارگانیک نیستند .یکی از ارکان اصلی در کشاورزي
پایدار استفاده از کودهاي زیستی در بوم نظامهاي
زراعی با هدف حذف یا کاهش فراوان در کاربرد
نهادههاي شیمیایی است .براي آغاز حرکت از
کشاورزي متداول به سمت کشاورزي ارگانیک کشت
گیاهان دارویی به دلیل نیاز کم به عنصرهاي غذایی
بسیار مناسب هستند .از میان گیاهان دارویی،
بادرشبی ( )Dracocephalum moldavica L.گیاهی
است علفی و یکساله از تیرة نعناع که بومی آسیاي
مرکزي و اهلیشده در مرکز و شرق اروپاست
( .)Hussein et al., 2006اسانس بادرشبی ویژگی ضد
میکروبی و باکتریایی داشته و التیامدهندة زخم و
جراحت است .اسانس این گیاه در صنایع داروسازي،
آرایشی و بهداشتی و غذایی کاربردهاي فراوانی دارد
( .)Nasrabadi, 2005کاربرد کودهاي زیستی مانند
کودهاي بیولوژیک و آزوکمپوست موجب افزایش
کیفیت و پایداري عملکرد بهویژه در گیاهان دارویی
میشود ( .)Sharma, 2002در تحقیقی مشخص شد
کاربرد کودهاي زیستی ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و
باسیلیوس باعث افزایش رشد رویشی ،افزایش وزن تر
و خشک و میزان اسانس در گیاه رازیانه شد
( .)Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007در تحقیقی
دیگر نتایج نشان داد ،کاربرد کودهاي زیستی از جمله
 Azetobacter chroococumسبب افزایش معنیداري
در عملکرد کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی اسفرزه
شد ( .)Khalil, 2006همچنین مشخص شد که
باالترین ارتفاع بوته ،شمار چتر در بوته ،وزن هزاردانه،
وزن خشک بوته و عملکرد دانه در گیاه گشنیز با
کاربرد کود زیستی به دو صورت تلقیح بذرها و پاشش
(اسپري) به دست آمد ( .)Akhani et al., 2012نتایج
پژوهشی نشان داد ،درصد اسانس و میزان آنتول
موجود در اسانس گیاه رازیانه در همة تیمارهایی که

شامل کود زیستی بودند ،بهطور معنیداري باالتر از
شاهد بود ( .)Moradi et al., 2011کمپوست یک کود
زیستی است که کاربرد آن در اراضی زراعی نقش
مهمی در افزایش عنصرهاي کانی ،آلی و بهبود
ساختمان خاك دارد .از دیگر ویژگیهاي کمپوست
میتوان به جذب و نگهداري آب ،جلوگیري از
فرسایش و آلودگی آبهاي زیرزمینی اشاره کرد
( .)Lundkvist et al., 2008امروزه استفاده از
کمپوست به همراه کودهاي شیمیایی بهعنوان یک
ضرورت در ایجاد کشاورزي پایدار شناخته شده است
( .)Anand & Pereira, 2006کمپوست آزوال یا
آزوکمپوست مخلوطی از مواد آلی مختلف بهویژه آزوال
بوده که توسط ریزجانداران (میکروارگانیسمها) در یک
محیط گرم ،مرطوب و با تهویة مناسب تهیه شده و
مواد و عنصرهاي غذایی خود را در خاك به شکل قابل
جذب در اختیار گیاه قرار میدهد .استفاده از آزوال
بهعنوان یک کود زیستی در شالیزارهاي بسیاري از
کشورها تحقیق و بررسی شده و تأثیر مثبت آن در
افزایش محصول بهخوبی ثابت شده است (.)Mian, 1993
یافتههاي  )2003( Marjovviنشان داد ،استفاده از 50
تن کمپوست به همراه  60کیلوگرم نیتروژن منجر به
افزایش عملکرد دانة گندم و افزایش دسترسی به
فسفر ،پتاسیم ،آهن و روي شد)2008( Hendawy .
نشان داد ،کاربرد تلفیقی کمپوست با نصف میزان
مطلوب ( )NPKباالترین میزان پتاسیم را در گیاه
دارویی بارهنگ تولید کرد .کاربرد کمپوست بهطور
معنیداري پتاسیم و نیتروژن بیشتري را در بافت گیاه
جعفري تولید کرد (.)Mylavarapu & Zinati, 2009
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کودهاي زیستی و
تلفیق نیتروژن و آزوکمپوست بر میزان نیتروژن،
پتاسیم و فسفر اندام هوایی ،عملکرد مادة خشک و
درصد اسانس گیاه بادرشبی در دو منطقة تهران و
خوي بود.
مواد و روشها
این آزمایش بهصورت صحرایی در دو منطقة تهران و
خوي انجام شد .منطقة  1متعلق به مزرعة تحقیقاتی
دانشکدة کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس با ارتفاع

یوسفزاده و همکاران :تأثیر کودهاي زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عنصرهاي غذایی... ،

 1200متر از سطح دریا ،عرض جغرافیایی  35درجه و
 70دقیقة شمالی و طول جغرافیایی  51درجه و 40
دقیقة شرقی و دیگري متعلق به مزرعة تحقیقاتی مرکز
تحقیقات کشاورزي استان آذربایجان غربی (منطقة  )2با
ارتفاع  1040متر از سطح دریا ،عرض جغرافیایی 38
درجه و  35دقیقة شمالی و طول جغرافیایی  44درجه و
 52دقیقة شرقی واقع در شهرستان خوي بود .پیش از
اجراي آزمایش بهمنظور تعیین ویژگیهاي فیزیکی و
شیمیایی خاكهاي مناطق مورد آزمایش ،چند نمونة
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تصادفی از عمق  0تا  30سانتیمتري خاك توسط آگر
تهیه و پس از مخلوط کردن در آزمایشگاه خاکشناسی
بررسی شد .بر پایة نتایج تجزیة خاك ،بافت خاك مزرعه
در دانشکدة کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس (منطقة )1
لوم شنی ( )Sandy loamو در مزرعة تحقیقاتی مرکز
تحقیقات کشاورزي استان آذربایجان غربی واقع در
شهرستان خوي (منطقة  )2لومیرسی ()Clay loam
تشخیص داده شدند .نتایج فیزیکی و شیمیایی خاك در
دو منطقه در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  .1ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك در دو منطقة اجراي آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of soil in two experimental area
Mn
)(mg kg-1

Zn
)(mg kg-1

Fe
)(mg kg-1

Available K
)(mg kg-1

7

2.6

6

460

41

7.4

1.14

8.4

150

4

Organic carbon Total N Available P
)(%
)(%
)(mg kg-1

آزمایش بهصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب
طرح بلوكهاي کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد.
عامل ژنوتیپ ( )Gشامل ( G1اکوتیپ بومی) و ( G2رقم
اصالحشده  ،)SZK-1عامل تلقیح با باکتري ( )Bشامل
( B1تلقیح بذر با باکتريهاي ازتوباکتر  +آزوسپیریلوم
 +سودوموناس) و ( B2تلقیح نشدن بذر با باکتري) و
عامل کود ( )Fشامل 100( F1درصد کود اوره بهعنوان
شاهد)75( F2 ،درصد کود اوره 25 +درصد
آزوکمپوست)50( F3 ،درصد کود اوره 50 +درصد
آزوکمپوست)25( F4 ،درصد کود اوره 75 +درصد
آزوکمپوست) و 100( F5درصد آزوکمپوست) بود .با در
نظر گرفتن سطوح هر یک از عاملهاي مورد بررسی و
شمار تکرارها ،آزمایش بیست تیمار و مشتمل بر
شصت واحد آزمایشی داشت .بذر اصالحشدة گیاه
بادرشبی رقم  SZK-1از شرکت دارویی زردبند و
جمعیت بومی آن از شهرستان ارومیه تهیه شد.
پیش از کاشت بذرهایی که میبایست با باکتريها
تیمار شوند ،با مخلوط باکتريهاي ازتوباکتر
کروئوکوکوم ،آزوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس
فلورسنس تلقیح شدند .این باکتريها از بخش
تحقیقات بیولوژي خاك مؤسسة خاكوآب تهیه شده
بودند .بذرهاي گیاه در تاریخ  20فروردین در منطقة 1

pH

EC
)(dS m-1

0.099

1.25

7.4

1.58

0.075

0.81

7.7

1.24

Texture

Location

Sandylomy
Sandy
clay

Location 1
)(Tehran
Location 2
)(Khoy

و در تاریخ  20اردیبهشت در منطقة  2بهصورت جوي
و پشته و به عمق  1-2سانتیمتر کشت شدند .هر
کرت مشتمل بر شش ردیف کاشت روي سه پشته به
فاصلة ردیف  40سانتیمتر ،فاصلة بین هر بوته 15
سانتیمتر و به طول  3متر بود .افزون بر این بین هر
کرت با کرت مجاور که از نظر سطح دریافت کودي
متفاوت بودند ،دو پشته بهصورت نکاشت در نظر گرفته
شد .در مرحلة  6-4برگی تیمارهاي نیتروژن با مقادیر
(70 :F1کیلوگرم نیتروژن در هکتار 52/5 :F2 ،کیلوگرم
نیتروژن در هکتار 35 :F3 ،کیلوگرم نیتروژن در
هکتار17/5 :F4 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار و  :F5بدون
کود شیمیایی نیتروژن) به خاك اضافه و بیدرنگ
آبیاري انجام شد .میزان کودهاي مصرفی با توجه به
نیاز غذایی گیاه تعیین شد .آزوکمپوست مورد استفاده
نیز پیش از کاربرد ،تجزیهوتحلیل شد تا میزان
عنصرهاي موجود در آن مشخص شود (جدول  .)2یک
هفته پیش از تاریخ کاشت پس از ایجاد جوي و
پشتهها در دو طرف پشته ،شیارهایی با عمق 5-10
سانتیمتر توسط فوکا ایجاد شد .با توجه به درصد
نیتروژن موجود در آزوکمپوست پس از توزین کود
مقادیر ( F1بدون کود آزوکمپوست بهعنوان شاهد
شیمیایی) 3/85( F2 ،تن در هکتار آزوکمپوست)F3 ،
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( 7/77تن در هکتار آزوکمپوست) 11/55( F4 ،تن در
هکتار آزوکمپوست) و  15/55( F5تن در هکتار
آزوکمپوست) درون شیارها قرار داده و با خاك
پوشانده شدند .براي تعیین زمان آبیاري از روش

ارائهشده توسط  )2009( Behera & Pandaاستفاده
شد .در این روش برنامة زمانبندي آبیاري بر پایة
درصد تخلیة آب قابلدسترس خاك در منطقة ریشه
است.

جدول  .2ویژگیهاي شیمیایی آزوکمپوست مورد استفاده
Table 2. Chemical properties of Azocompost treatment
Mn
)(mg kg-1
992

Zn
)(mg kg-1
112

Fe
)(%
0.5

K
)(%
1.3

P
)(%
1.51

هنگامیکه  80درصد گیاهان در تاریخ  20تیر در
منطقة  1و در تاریخ  18مرداد در منطقة  2به مرحلة
گلدهی کامل رسیدند ،برداشت از سطح آزمایش انجام
شد .در این تحقیق ویژگیهایی مانند میزان فسفر،
نیتروژن و پتاسیم در اندامهاي هوایی گیاه خشکشده
(شامل سرشاخههاي جوان خشکشده) ،عملکرد مادة
خشک و درصد اسانس بررسی شدند .براي اندازهگیري
عملکرد مادة خشک پس از اینکه گیاهان از سطح
خاك کفبر شدند درون پالستیکهایی قرار گرفتند و
به آزمایشگاه منتقل شدند .پس از توزین عملکرد مادة
تر ،نمونهها در سایه و هواي آزاد خشک شده و عملکرد
مادة خشک گیاه نیز محاسبه شد .بهمنظور استخراج
اسانس از سرشاخههاي جوان ،از هر کرت آزمایشی
یک نمونة  50گرمی تهیه و با استفاده از روش تقطیر
با آب و دستگاه کلونجر استفاده شد .براي اندازهگیري
عنصرهاي کانی گیاه نیز در آغاز از نمونههاي آسیاب
شده ،عصارة هضم تهیه و سپس عنصرهاي نیتروژن،
فسفر و پتاسیم ارزیابی شدند .اندازهگیري نیتروژن به
روش تیتراسیون پس از تقطیر و با استفاده از سامانة
خودکار (سیستم اتوماتیک) کجل تک اتوآنالیزر انجام
شد ( .)Jackson, 1960براي اندازهگیري فسفر از روش
رنگسنجی (رنگ زرد مولیبدات وانادات) و براي
اندازهگیري پتاسیم از روش نشر شعلهاي استفاده شد
( .)Jackson, 1960براي تجزیهوتحلیل دادهها از برنامة
آماري ( SASنسخة  )9/2استفاده شد .پیش از
تجزیهوتحلیل دادها ،آزمون عادي (نرمال) بودن آنها
انجام و پس از اطمینان از حالت توزیع عادي ،نسبت
به تجزیهوتحلیل آنها اقدام شد .براي مقایسة میانگین
تیمارها از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد

C:N
10.46

Total N
)(%
3

Organic carbon
)(%
31.4

EC
)(dS m-1
3.1

pH
5.7

استفاده شد .اختالف واریانس خطا بین منطقههاي
آزمایشی از راه آزمون بارتلت تعیین و بعد صفاتی که
اختالف واریانس آنها معنیدار بود ،براي هر منطقه
بهطور جداگانه تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج و بحث
نیتروژن گیاه

در منطقة  1اثر اصلی ژنوتیپ در سطح  5درصد و کود
در سطح 1درصد بر میزان نیتروژن گیاه تأثیر
معنیداري داشتند .دیگر اثر اصلی و متقابل میزان
نیتروژن گیاه را تحت تأثیر قرار ندادند (جدول.)3
مقایسة میانگین تیمارها نشان داد ،اکوتیپ بومی
( 0/85درصد) در مقایسه با رقم اصالحشدة SZK-1
( 0/78درصد) نیتروژن بیشتري در اندام هوایی خود
جذب کرد (جدول  .)5بیشترین و کمترین میزان
نیتروژن به ترتیب در اثر کاربرد  100درصد کود اوره
( 0/91درصد) و  100درصد آزوکمپوست ( 0/70درصد)
به دست آمد ،این در حالی بود که تیمارهاي کودي  F2و
 F3از نظر آماري اختالف معنیداري با تیمار  F1ایجاد
نکردند (جدول .)5
نتایج جدول تجزیة واریانس در منطقة  2گویاي
آن بود که افزون بر اثر اصلی ژنوتیپ و کود در سطح 1
درصد ،اثر متقابل سه جانبه (ژنوتیپ × کود × باکتري)
در سطح  5درصد نیز بر میزان نیتروژن در اندامهاي
هوایی گیاه معنیدار شد (جدول  .)4شکل  1نشان داد
در اکوتیپ بومی در حالت تلقیح و بدون تلقیح با
باکتري ( G1B1و  ،)G1B2کاربرد تیمار  F2بیشترین و
تیمار  F5کمترین درصد نیتروژن را در اندامهاي هوایی
گیاه تولید کردند ،با این حال در حالت تلقیح با باکتري
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در اکوتیپ بومی ( (G1B1بین تیمارهاي شاهد شیمیایی و
 F2و در حالت بدون تلقیح با باکتري در این اکوتیپ
( )G1B2بین تیمارهاي  F3 ،F2 ،F1و  F4تفاوت آماري
معنیداري مشاهده نشد .همچنین در حالت تلقیح در
اکوتیپ بومی ( )G1B1تیمارهاي  F2 ،F1و  F5در مقایسه
با حالت بدون تلقیح ( )G1B2درصد نیتروژن بیشتري را
تولید کردند ،اما بین تیمارهاي تلقیح و بدون تلقیح
تفاوت آماري معنیداري مشاهده نشد (شکل  .)1در رقم
اصالحشده در حالت تلقیح ( )G2B1بیشترین و کمترین
میزان نیتروژن بهترتیب در اثر کاربرد تیمارهاي  F2و F5
به دست آمد .در این حالت تنها بین تیمارهاي  F2و F5
اختالف آماري معنیدار مشاهده شد (شکل  .)1در رقم
اصالحشده در حالت بدون تلقیح ( )G2B2باالترین میزان
نیتروژن در تیمار شاهد شیمیایی و کمترین آن در تیمار
 F4بهدست آمد.
در منطقة  1اکوتیپ بومی و در منطقة  2رقم
اصالحشدة  SZK-1توانست نیتروژن بیشتري را در
اندامهاي هوایی خود تجمع دهد .دلیل این تفاوت شاید
به علت شرایط آب و هوایی و خاکی متفاوت در دو
منطقه بوده است .در منطقة  1کاربرد تیمار کودي شاهد
شیمیایی در مقایسه با تیمار  100آزوکمپوست نیتروژن
بیشتري را در اندامهاي هوایی گیاه تولید کرد .با این
وجود تیمار تلفیقی  F3در گروه تیماري برتر قرار گرفت.
به نظر میرسد کاربرد تلفیقی  F3با کاهش  50درصدي
کاربرد کود نیتروژن باعث جذب درصد نیتروژن باالیی در
اندامهاي هوایی گیاه شده است.
در منطقة  2همسان با منطقة  1تأثیر کود
شیمیایی در مقایسه با تلقیح با باکتري بهکلی مشهود
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بود ،بهطوريکه در هر دو ژنوتیپ در دو حالت تلقیح و
بدون تلقیح کاربرد تیمارهاي  F1و  F2در مقایسه با
دیگر ترکیبهاي کودي در گروه آماري برتر قرار
گرفتند .دلیل این امر جذب سریع نیتروژن شیمیایی
در مقایسه با نیتروژن موجود در آزوکمپوست است .از
سوي دیگر نیتروژن موجود در آزوکمپوست بهآرامی و
در درازمدت در اختیار گیاه قرار میگیرد .در منطقة 2
تیمار کودي  F3مانند منطقة  1در هر دو ژنوتیپ
(بهجز حالت تلقیح) توانست در گروه آماري برتر قرار
گیرد .با توجه به این نتایج تیمار تلفیقی  F3در هر دو
منطقه یک ترکیب کودي مناسب بود .دلیل این امر
اثر سودمند آزوکمپوست در افزودن نیتروژن به خاك و
نیز بهبود شرایط خاکی مانند جلوگیري از آبشویی
بیشتر نیتروژن شیمیایی است .در تحقیقی مشخص
شد کاربرد  160کیلوگرم نیتروژن در هکتار با
خاکپوش (مالچ) ساقة برنج در مقایسه با تیمار بدون
خاکپوش و نیتروژن (شاهد) میزان نیتروژن تجمعیافته
در گیاه شمعدانی را تا  33درصد افزایش داد ( Ram et
 .)al., 2003همچنین این محققان اشاره کردند کاربرد
نیتروژن بدون استفاده از خاکپوش جذب نیتروژن را
در گیاه کاهش داد .این محققان دلیل این امر را به
شستشوي نیتروژن نیتراتی در تیمار بدون خاکپوش
نسبت دادند .دیگر محققان نیز گزارش کردند کاربرد
کمپوست و تلفیق کود شیمیایی با کمپوست باعث
افزایش جذب نیتروژن در گیاهان آویشن ( Herrera et
 ،)al., 1997نعناع ( ،)Patra et al., 2000بنگ دانه
( ،)Naguib & Aziz, 2003ریحان ( Anwar et al.,
 ،)2005جعفري ( )Mylavarapu & Zinati, 2009و
گوجهفرنگی ( )Aseri et al., 2008شد.

جدول  . 3تجزیة واریانس میزان جذب عنصرهاي نیتروژن ،پتاسیم و فسفر ،عملکرد مادة خشک و میزان اسانس در گیاه بادرشبی
تحت تأثیر ژنوتیپ ،باکتري و کود در منطقة ( 1تهران)
Table 3. Analysis of variance of nitrogen, potassium and phosphorus uptake, dry matter yield and essential oil content
)in the plant influenced by genotype, bacteria and fertilizer in location 1 (Tehran
N
0.025
*0.088
0.008
**0.073
0.025
0.006
0.0041
0.003
0.013
14.33

P
0.0006
0.0009
0.000007
**0.0087
0.003
0.001
0.001
0.0012
0.0007
8.27

K
**0.385
*0.237
0.030
*0.138
0.070
0.011
0.040
0.002
0.45
8.03

Traits
Dry matter biomass
280545.5
**4964126
64852.51
**8186176
107119
**459773.9
**357075.8
*329075.4
88636.62
6.46

Oil Content
0.0007
**0.18
0.001
*0.01
**0.07
**0.009
**0.01
**0.005
0.1
7.12

SOV

df
2
1
1
4
1
4
4
4
38

Rep
Genotype
Bacteria
Fertilizer
G×B
G×F
B×F
G×B×F
Error
)CV (%

** و * :بهترتیب نشانگر معنیدار بودن در سطح احتمال  1و  5درصد و بدون نشانة نشانگر معنیدار نبودن.
*, ** and ns significant at 0.05, 0.01 probability level and no significant, respectively.
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 عملکرد مادة خشک و میزان اسانس در گیاه بادرشبی، پتاسیم و فسفر، تجزیة واریانس میزان جذب عنصرهاي نیتروژن. 4 جدول
) (خوي2  باکتري و کود در منطقة،تحت تأثیر ژنوتیپ
Table 3. Analysis of variance of nitrogen, potassium and phosphorus uptake, dry matter yield and essential oil content
in the plant influenced by genotype, bacteria and fertilizer in location 2 (Khoy)
SOV

df

Rep
Genotype
Bacteria
Fertilizer
G×B
G×F
B×F
G×B×F
Erorr
CV (%)

2
1
1
4
1
4
4
4
38

Traits
Oil Content
0.024
0.08**
0.009
0.02**
0.0009
0.01*
0.4**
0.007
0.004
12.42

Dry matter biomass
4213700
216004.8
244617
18995409*
4434200
2690827
3788929
5077486
4962101.1
13.49

K
0.1506*
0.0073
0.0008
0.0594**
0.0028
0.0009
0.0026
0.0041
0.00609
4.34

P
0.000245**
0.0000008
0.0000240
0.000165**
0.0000002
0.0000798*
0.0000849*
0.0000227
0.000024
3.03

N
0.065*
0.104**
0.006
0.139**
0.023
0.028
0.026
0.033*
0.012
10.96

. درصد و بدون نشانة نشانگر معنیدار نبودن5  و1  بهترتیب نشانگر معنیدار بودن در سطح احتمال:* ** و
*, ** and ns significant at 0.05, 0.01 probability level and no significant, respectively.

 فسفر و پتاسیم و عملکرد مادة خشک گیاه بادرشبی تحت تأثیر، مقایسة میانگینهاي میزان جذب عنصرهاي نیتروژن.5 جدول
) (خوي2  (تهران) و1  باکتري و کود در مناطق،ژنوتیپ
Table 5. Mean of comparison of the uptake of nitrogen, phosphorus and potassium and dry matter yield of plant
influenced by genotype, bacteria and fertilizers in location 1 (Tehran) and 2 (Khoy)
Dry matter biomass
(Kg ha-1)
Location
Location
2
1

Treatment

K
(%)
Location Location
2
1

P
(%)
Location Location
2
1

N
(%)
Location
Location
2
1

Genotype
Local Ecotype (G1)
SZK Cultivar (G2)
Fertilizer
100% urea (F1)
75% Urea+25%
Azocompost (F2)
50% Urea+50%
Azocompost (F3)
25% Urea+75%
Azocompost (F4)
100% Azocompost (F5)

3542.8a
3533.1a

4320.82b
4896.09a

1.78a
1.80a

2.71a
2.58b

0.161a
0.162a

0.33a
0.32a

0.98b
1.06a

0.85a
0.78b

3903.7a
3462.1ab

5485.1a
5154.8b

1.70b
1.74b

2.51b
2.57b

0.168b
0.170b

0.30b
0.31b

1.12a
1.14a

0.91a
0.85ab

3892.9a

4931.3b

1.82a

2.69ab

0.172b

0.32b

1.004b

0.82ab

3347.4b

3865.2c

1.84a

2.68ab

0.171b

0.35a

0.95bc

0.78bc

3083.6b

3605.9d

1.86a

2.79a

0.177a

0.36a

0.82c

0.70c

. درصد هستند5  بدون اختالف معنیدار در سطح احتمال،میانگینهاي سطوح هر تیمار که داراي دستکم یک حرف مشترك در هر ستون هستند
Within columns, means followed by the same letter are not significantly different at P<0.05.

1.4
1.2

a ab
a

a

a a a

Nitrogen (%)

1

a

a
ab

ab
bab

b

ab

ab
b
b b

0.8

b
G1B1
G1B2

0.6

G2B1

0.4

G2B2

0.2
0
F1

F2

F3

F4

F5

Fertilizer

 براي هر سطح اثر متقابل.2  باکتري و برنامة کودي بر درصد نیتروژن در منطقة، مقایسة میانگین اثر متقابل ژنوتیپ.1 شکل
. درصد دارند5 دوگانه (ژنوتیپ × باکتري) میانگینهاي بدون حرفهاي یکسان اختالف معنیدار در سطح احتمال
Figur 1. Mean of comparison of genotype, bacteria and fertilizers on nitrogen percentage in location 2. Within
columns, means followed by the same letter are not significantly different at P<0.05.
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فسفر گیاه

نتایج جدول  3گویاي آن بود که در منطقة  1تنها اثر
اصلی کود بر میزان فسفر در سطح  1درصد معنیدار شد.
جدول مقایسة میانگین تیمارها نشان داد کاربرد
تیمارهاي کودي  100درصد آزوکمپوست و شاهد
شیمیایی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد فسفر را در
اندامهاي هوایی گیاه ایجاد کردند (جدول  .)5با توجه به
نتیجة بهدستآمده ،مالحظه میشود با افزایش میزان
آزوکمپوست و در نتیجه افزایش وجود عنصرهاي
پرمصرف (ماکرو) و کممصرف (میکرو) در آن میزان
جذب فسفر در گیاه افزایش یافته است .این نتیجه با
یافتههاي دیگر محققان در گیاهان مرزنگوش ( Gharib et
 ،)al., 2008آویشن ( )Herrera et al.,1997و جعفري
( )Mylavarapu & Zinati, 2009همخوانی دارد.
 )2010( Khalesruدر نتیجة بررسی خود نشان داد،
کاربرد ورمیکمپوست باعث افزایش میزان فسفر در دانة
گیاه دارویی انیسون شد ،بهطوريکه کاربرد  10تن ورمی
کمپوست بیشترین میزان فسفر را نسبت به دیگر سطوح
کمپوست و شاهد شیمیایی تولید کرد .به دلیل وجود
مقادیر باالي فسفر در خاك منطقة  1باکتريهاي
حلکنندة فسفات نتوانستهاند بر افزایش جذب فسفر
تأثیر معنیداري داشته باشند .در این راستا محققان
اذعان داشتند تأثیر باکتريهاي فراریشة (ریزوسفري)
محرك رشد گیاه ( Plant Growht Promoting
 )Rhizobacteriaدر فراهمسازي عنصرها و مواد غذایی در
خاكهایی فقیر نسبت به خاكهاي غنی بیشتر است
(.)Egamberdiyeva, 2007
در منطقة  2اثر اصلی کود در سطح  1درصد و اثر
متقابل دوجانبه (ژنوتیپ × کود) و (باکتري × کود) در
سطح  5درصد بر میزان فسفر در اندام هوایی گیاه
معنیدار شد (جدول  .)4نتایج نشان داد ،میزان تجمع
فسفر در اندام هوایی گیاه در همة تیمارهاي کودي
(بهجز تیمار  )F2در رقم اصالحشدة  SZK-1در مقایسه
با اکوتیپ بومی بیشتر شد (شکل  .)2کاربرد تیمارهاي
کودي در اکوتیپ بومی تغییري را در میزان جذب
فسفر در اندامهاي هوایی گیاه نشان نداد.
بهعبارتدیگر سازگاري این رقم به شرایط محیطی
بیشتر و کودپذیري آن کمتر بوده است .درصورتیکه
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رقم اصالحشده کودپذیري بیشتري از خود نشان داده
و در محیطهاي کودي مختلف واکنشهاي متفاوتی را
نشان داد .به نظر میرسد حساسیت رقم اصالحشده در
خاكهاي فقیر از نظر فسفر نسبت به اکوتیپ بومی
بیشتر است.
با توجه به شکل  ،3باالترین میزان فسفر در حالت
تلقیح و بدون تلقیح در اثر کاربرد تیمار کودي 100
درصد آزوکمپوست به دست آمد ،این در حالی بود که
تیمارهاي  F1در حالت تلقیح و  F2در حالت بدون
تلقیح کمترین میزان فسفر را تولید کردند .در حالت
تلقیح با باکتري تیمار کودي  100درصد آزوکمپوست
با دیگر تیمارهاي کودي اختالف آماري معنیداري
ایجاد کرد .همچنین در حالت بدون تلقیح تیمار
تلفیقی  F3پس از تیمار  F5در گروه تیماري برتر قرار
گرفت .اثر همافزایی عامل تلقیح با باکتري با کمپوست
در تیمار  100درصد آزوکمپوست بهکلی مشهود بود.
به نظر میرسد مقادیر باالي آزوکمپوست بستر
مناسبی براي فعالیت PGPRها بوده و باکتريهاي
حلکنندة فسفات با فعالیت خود فسفر قابلدسترس
بیشتري را در اختیار گیاه قرار دادهاند .نتایج
بهدستآمده با نتایج پژوهشهاي پیشین همخوانی
دارد ( ;Das et al., 2007; Egamberdiyeva, 2007
PGPR .)Gharib et al., 2008ها با تأثیر مثبت بر رشد
ریشه و گسترش نظام ریشهاي موجب افزایش جذب
عنصرهاي کانی توسط گیاه میشوند .باکتريهاي
سودوموناس با تبدیل فسفر غیرقابل دسترس به شکل
قابلدسترس حاللیت و قابلیت جذب این عنصر را
توسط ریشه و انتقال آن را به اندام هوایی گیاه افزایش
میدهند .این ریزجانداران افزون بر محلولسازي فسفر
در خاك توانایی استفاده از منابع آلی فسفر را دارند،
که این امر به افزایش جذب فسفر کمک میکند .در
تحقیقی مشخص شد کاربرد تلفیقی کود آلی با
PGPRها بیشترین میزان فسفر را در گیاه دارویی
ریحان در مقایسه با کاربرد کود شیمیایی تولید کرد
( .)Kandeel et al., 2002در تحقیقی دیگر نیز کاربرد
استفادة ترکیبی از کودهاي آلی و زیستی در گیاه
دارویی اسفرزه میزان جذب فسفر را افزایش داد
(.)Khalil, 2006
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شکل  .2مقایسة میانگین اثر متقابل برنامة کودي و ژنوتیپ بر درصد فسفر در منطقة  .2براي هر سطح ژنوتیپ میانگینهاي بدون
حرفهاي یکسان اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد دارند.
Figur 2. Mean of comparison of genotype and fertilizers on phosphor percentage in location 2. Within columns,
means followed by the same letter are not significantly different at P<0.05.
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شکل  .3مقایسة اثر متقابل برنامة کودي و باکتري بر درصد فسفر در منطقة  .2براي هر سطح باکتري میانگینهاي بدون
حرفهاي یکسان اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد دارند.
Figur 3. Mean of comparison of bacteria and fertilizers on phosphor percentage in location 2. Within columns, means
followed by the same letter are not significantly different at P<0.05.

پتاسیم گیاه
نتایج جدول تجزیة واریانس نشان داد ،در منطقة  1اثر
اصلی ژنوتیپ و کود و در منطقة  2تنها اثر اصلی برنامة
کودي در سطح  1درصد بر میزان پتاسیم در اندامهاي
هوایی گیاه معنیدار شد (جدولهاي  3و  .)4نتایج
مقایسة میانگین تیمارها نشان داد ،در منطقة  1اکوتیپ
بومی نسبت به رقم اصالحشدة  SZK-1میزان پتاسیم
بیشتري را جذب کرد (جدول  .)5در هر دو منطقه کاربرد
تیمار  100درصد آزوکمپوست بیشترین میزان پتاسیم را
در اندامهاي هوایی گیاه تولید کرد .کمترین میزان
پتاسیم نیز در اثر استفاده از تیمار شاهد شیمیایی به
دست آمد .تیمارهاي  F3و  F4پس از تیمار  100درصد
آزوکمپوست در گروه آماري برتر قرار گرفتند (جدول .)5

به نظر میرسد افزایش میزان آزوکمپوست و به کار
بردن تلفیق کود اوره با آزوکمپوست میزان عنصر پتاسیم
را در هر دو منطقه افزایش داده است .نتایج آزمایشهاي
دیگر نیز بر این موضوع تأکید دارد ( Herrera et al.,
1997; Aseri et al., 2008; Mylavarapu & Zinati,
 .)2009افزایش میزان پتاسیم در اندامهاي هوایی گیاه

مرزنگوش با کاربرد کمپوست در مقایسه با شاهد
شیمیایی گزارش شده است ( .)Gharib et al., 2008به
نظر میرسد کمپوست با تأثیر بر گسترش ریشه و افزایش
استفاده از آب موجود در خاك ،قابلیت جذب پتاسیم را
افزایش داده است .نتایج پژوهشها نشان دادند ،بین
افزایش جذب نیتروژن و پتاسیم یک رابطة خطی وجود
دارد ( .)Rigby & Caceres, 2001با توجه به این مطلب

یوسفزاده و همکاران :تأثیر کودهاي زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عنصرهاي غذایی... ،

میتوان اذعان داشت آزوکمپوست با تأثیر بر میزان
نیتروژن خاك و افزایش فراهمی آن بر گیاه میزان جذب
پتاسیم را افزایش داده است.
عملكرد مادة خشك

در منطقة  1اثر اصلی ژنوتیپ و کود در سطح  1درصد
بر عملکرد مادة خشک معنیدار شدند (جدول  .)3اثر
متقابل دو جانبه (ژنوتیپ × کود) و ( باکتري × کود)
در سطح  1درصد و برهمکنش اثر سه جانبه (ژنوتیپ
× باکتري × کود) در سطح  5درصد بر عملکرد مادة
خشک معنیدار شدند (جدول  .)3برهمکنش اثر
متقابل سه جانبه نشان داد ،در اکوتیپ بومی در حالت
تلقیح و بدون تلقیح با باکتري ( G1B1و  )G1B2با
روندي همسان باالترین عملکرد مادة خشک در تیمار
 F1به ترتیب با  5289و  5711/4کیلوگرم در هکتار
بهدست آمد .کمترین عملکرد مادة خشک نیز در هر
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دو تیمار تلقیح و بدون تلقیح با باکتري در تیمار
بهدست آمد (شکل  .)4در تیمار تلقیح با باکتري تیمار
 F3با  4781/1کیلوگرم در هکتار اختالف معنیداري با
تیمار شاهد شیمیایی نداشت ،همچنین در حالت بدون
تلقیح با باکتري نیز این تیمار در گروه آماري بعدي
قرار داشت .در رقم اصالحشده در حالت تلقیح با
باکتري ( )G2B1مشاهده شد که بیشترین و کمترین
عملکرد مادة خشک به ترتیب متعلق به تیمارهاي F2
( 5889/6کیلوگرم در هکتار) و  3819/4( F5کیلوگرم
در هکتار) بود (شکل  .)4این در حالی بود که تیمار
 F2با تیمارهاي  F1و  F3اختالف آماري معنیداري
نداشت .در حالت بدون تلقیح با باکتري در رقم
اصالحشدة ( )G2B2نیز بیشترین عملکرد مادة خشک
از کاربرد  5378/4( F1کیلوگرم در هکتار) به دست
آمد .در این حالت اختالف آماري معنیداري بین تیمار
 F1با تیمارهاي  F2و  F3مشاهده نشد.
F5

شکل  .4مقایسة میانگین اثر متقابل ژنوتیپ ،باکتري و برنامة کودي بر عملکرد مادة خشک در منطقه  .1براي هر سطح اثر متقابل
دوگانه (ژنوتیپ × باکتري) میانگینهاي بدون حرفهاي یکسان اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد دارند.
Figur 4. Mean of comparison of genotype, bacteria and fertilizers on dry matter in location 1. Within columns, means
followed by the same letter are not significantly different at P<0.05.

نتایج جدول  4در منطقة  2نشان داد ،عملکرد
مادة خشک تنها تحت تأثیر تیمار کودي در سطح 5
درصد قرار گرفت .بر پایة نتایج جدول  ،5تیمار
F1باالترین عملکرد مادة خشک را به خود اختصاص
داد ،با این وجود اختالف آماري معنیداري بین تیمار
F1و  F3مشاهده نشد و این تیمار با تیمار  F1در یک
گروه آماري قرار گرفت .تیمار  100درصد آزوکمپوست
کمترین میزان مادة خشک را تولید کرد.

نیتروژن قابلدسترس در کودهاي آلی بهتدریج در
خاك آزاد میشود ،این امر شاید یکی از دالیل کاهش
عملکرد مادة خشک در تیمار  100درصد آزوکمپوست
نسبت به دیگر تیمارهاي کودي در هر دو منطقة
آزمایشی باشد .در تیمارهاي کودي  F2و  F3در حالت
تلقیح در رقم اصالحشده عملکرد مادة خشک در مقایسه
با تیمار کودي  F5افزایش یافت .به نظر میرسد این
ترکیبهاي کودي محیط مناسبی براي افزایش فعالیت
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باکتريها ایجاد کردهاند .در این راستا محققان گزارش
کردند که کاربرد PGPRها به همراه کمپوست باعث
افزایش عملکرد مادة خشک شد (Tanu et al., 2004
;.Abdelaziz et al., 2007; Gharib et al., 2008
; .)Kandeel et al., 2002در پژوهشی تلقیح بذرهاي گیاه
دارویی رعنا زیبا با آزوسپیریلوم به همراه  150کیلوگرم
نیتروژن در هکتار توانست بهطور معنیداري زیستتودة
(بیوماس) کل گیاه را نسبت به شاهد افزایش دهد ( Ravi
.)et al., 2004
تیمار  100کیلوگرم نیتروژن شیمیایی در مقایسه
با دیگر تیمارهاي کودي عملکرد مادة خشک بیشتري
را تولید کرد .نیتروژن یکی از مهمترین عنصرهاي
غذایی در افزایش تولید گیاهان به واسطة افزایش
عملکرد مادة خشک ،گسترش سطح برگ و بهبود
نورساخت (فتوسنتز) است (Sangwan et Rao, 2001
; .)Dordas & Sioulas, 2008; al., 2001کمبود
نیتروژن در بیشتر گیاهان باعث کاهش رشد رویشی،
زایشی و در نهایت عملکرد میشود ( Scharf & Alley,
 .)1988با توجه به نتایج بهدستآمده تیمار  F3توانست
عملکرد فراوانی را در هر دو منطقه تولید کند .به نظر
میرسد افزایش عملکرد مادة خشک در تیمار تلفیقی
 F3به علت تأمین بهتر مواد غذایی بهویژه نیتروژن،
فسفر ،پتاسیم و دیگر ریزمغذيها توسط آزوکمپوست
باشد .در این راستا  )2001( Rajeswaraو Hendawy
( )2008گزارش کردند ،در گیاهان دارویی بارهنگ و
علف لیمو کاربرد همزمان کمپوست و نصف میزان
توصیهشدة کود شیمیایی بیشترین وزن خشک را
تولید کرد ،آنها اظهار داشتند بهبود ظرفیت نگهداري
آب و تأمین عنصرهاي غذایی توسط کود آلی دلیل
افزایش عملکرد پیکر رویشی در این گیاهان بوده است.
بازدة اسانس

در منطقة  1بهجز اثر باکتري ،همة اثرگذاري اصلی و
متقابل در سطح  1درصد بر بازدة اسانس معنیدار
شدند (جدول  .)3در منطقة  2بازدة اسانس توسط اثر
اصلی ژنوتیپ و کود در سطح  1درصد معنیدار شد،
همچنین اثر متقابل دوگانه (ژنوتیپ×کود) در سطح 5
درصد و اثر متقابل (باکتري×کود) در سطح  1درصد

بازدة اسانس را معنیدار کرد (جدول  .)4مقایسة
میانگین اثر متقابل سه جانبه در منطقة  1بیانگر آن
است که در اکوتیپ بومی در حالت تلقیح ،کاربرد 100
درصد آزوکمپوست بیشترین درصد اسانس را تولید
کرد ،این در حالی بود که تیمار شاهد شیمیایی با این
تیمار در یک گروه آماري قرار گرفتند (شکل  .)5در
اکوتیپ بومی در حالت بدون تلقیح به ترتیب
تیمارهاي  F3و  F4بیشترین و کمترین بازدة اسانس را
تولید کردند .در رقم اصالحشده و در حالت تلقیح
بیشترین درصد اسانس را تیمار  F3به خود اختصاص
داد .کمترین بازدة اسانس را نیز تیمار  F2تولید کرد.
در رقم اصالحشده در حالت بدون تلقیح بیشترین و
کمترین بازدة اسانس به ترتیب در تیمارهاي  F3و F5
بهدست آمد.
در منطقة  2در اکوتیپ بومی و اصالحشده بیشترین
بازدة اسانس متعلق به تیمار  F3بود ،کمترین درصد
اسانس نیز در تیمارهاي  F5و  F2به دست آمد (شکل .)6
با توجه به شکل  ،7بیشترین بازدة اسانس در حالت
تلقیح متعلق به تیمار  F4بود ،این تیمار با تیمار تلفیقی
 F3در یک گروه آماري قرار گرفت .کمترین درصد اسانس
در تیمار کودي 100درصد آزوکمپوست مشاهده شد ،این
در حالی بود که در حالت بدون تلقیح تیمار  F3با روندي
همسان با حالت تلقیح بیشترین درصد اسانس را به خود
اختصاص داد .کمترین درصد اسانس نیز متعلق به تیمار
 F4بود (شکل .)7
تیمار  F3افزون بر کاهش 50درصدي نیتروژن
شیمیایی توانسته است درصد اسانس فراوانی را در هر
دو ژنوتیپ تولید کند .به نظر میرسد نیتروژن زیاد
دلیل کاهش بازدة اسانس در شاهد شیمیایی در رقم
اصالحشده در حالت بدون تلقیح باشد .در تحقیقی
گزارش شده است کاربرد مقادیر باالي نیتروژن باعث
کاهش درصد اسانس در گیاه پونة کوهی شد ( Azizi
 .)et al., 2009علت کاهش درصد اسانس در مقادیر
باالي نیتروژن ،افزایش اندازة یاختههاي حاوي اسانس
و کاهش غلظت اسانس در اندامهاي گیاهی بیان شده
است .بازدة اسانس رقم اصالحشده در حالت کلی کمتر
از اکوتیپ بومی است .بهبیاندیگر دلیل کم بودن بازدة
اسانس در رقم اصالحشده جنبة ژنتیکی این رقم

یوسفزاده و همکاران :تأثیر کودهاي زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عنصرهاي غذایی... ،

نسبت به اکوتیپ بومی نیز است .کاربرد آزوکمپوست
و مخلوط  PGPRها به دلیل فراهمسازي عنصرهاي
پرمصرف (اصلی) و کممصرف (ریزمغذي) ،بهبود
شرایط خاك ،ترشح و تولید هورمونها (اکسین،
جیبرلین و سیتوکنین) و تثبیت نیتروژن درصد
اسانس را افزایش داده است .باکتري و کود
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آزوکمپوست در کنار یکدیگر توانستهاند اثر مطلوبی در
افزایش اسانس داشته باشند .بررسیهاي محققان
نشان دادند ،کاربرد نیتروژن ،کمپوست و  PGPRها
باعث افزایش بازدة اسانس در چندین گیاه دارویی شد
( ;Sifola & Barbieri, 2006; Ashraf et al., 2006
.)Ozguven et al., 2006

شکل  .5مقایسة میانگین اثر متقابل ژنوتیپ ،باکتري و برنامة کودي بر بازدة اسانس در منطقة  .1براي هر سطح اثر متقابل دوگانه
(ژنوتیپ × باکتري) میانگینهاي بدون حرفهاي یکسان اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد دارند.
Figur 5. Mean of comparison of genotype, bacteria and fertilizers on oil percentage in location 1. Within columns,
means followed by the same letter are not significantly different at P<0.05.
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شکل  .6مقایسة اثر متقابل کود و ژنوتیپ بر بازدة اسانس در منطقة  .2براي هر سطح ژنوتیپ میانگینهاي بدون حرفهاي یکسان
اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد دارند.
Figur 6. Mean of comparison of genotype and fertilizers on oil content in location 2. Within columns, means followed
by the same letter are not significantly different at P<0.05.
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 براي هر سطح باکتري میانگینهاي بدون حرفهاي یکسان.2  مقایسة اثر متقابل کود و باکتري بر بازدة اسانس در منطقة.7 شکل
. درصد دارند5 اختالف معنیدار در سطح احتمال
Figur 7. Mean of comparison of bacteria and fertilizers on oil content in location 2. Within columns, means followed
by the same letter are not significantly different at P<0.05.

،اغلب صفات مورد بررسی همچون میزان نیتروژن
 عملکرد مادة خشک و،پتاسیم و فسفر اندام هوایی
درصد اسانس میتواند بهعنوان یک جایگزین مناسب
براي کودهاي شیمیایی در راستاي کشاورزي پایدار
.توجه شود

نتیجهگیری
،درمجموع نتایج بهدستآمده از این بررسی نشان داد
درصد50 + درصد کود اوره50 کاربرد تیمار تلفیقی
آزوکمپوست در حالت تلقیح و بدون تلقیح با باکتري با
کاهش میزان کاربرد نیتروژن شیمیایی و افزایش
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