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 چکیده

یت پالت در قالب طرح لصورت اسپآزمایشی به ،بادرشبوبر رشد و عملکرد  منظور بررسی اثرات کود کمپوست و نیتروژنبه

کشاورزی و منابع و آموزش مرکز تحقیقات  یدر ایستگاه تحقیقات 9313ادفی در چهار تکرار در سال های کامل تصبلوک

تن  31و  01، 91، صفرسطح  4شامل کمپوست در  به ترتیب آزمایش های اصلی و فرعیانجام شد. عاملکرمان استان طبیعی 

 40درصد کمتر از توصیه کودی ) 31به میزان مصرف نیتروژن (، صفرشامل شاهد )سطح در چهار   در هکتار و نیتروژن

درصد  31کیلوگرم در هکتار( و مصرف نیتروژن به میزان  01کیلوگرم در هکتار(، مصرف نیتروژن به میزان توصیه کودی )

از  با افزایش میزان کمپوستنشان داد که  آمدهدستدر هکتار بودند. نتایج بهکیلوگرم در هکتار(  87بیشتر از توصیه کودی )

 بوته ارتفاع ( و%0/10) ، وزن خشک برگ(%0/31) ، درصد ماده خشک(%5/50) بوته تروزن عملکرد ،تن در هکتار 31تا صفر

تا  صفرتیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین افزایش نیتروژن )منبع کود اوره( از  ترین مقدار درافزایش یافت؛ و کم (4/57%)

به ها نشان داد که مصرف کمپوست و نیتروژن اثری افزایشی داشت. مقایسه میانگین فوق کیلوگرم در هکتار نیز بر صفات 951

  .داشت به دنبالترین عملکرد را کیلوگرم در هکتار بیش 951تن و  31 به مقدار ترتیب

 نیتروژن.، کمپوست رشد و عملکرد، بادرشبو، :کلیدی کلمات

mailto:Vafa_shahidi@yahoo.com
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 مقدمه

که بومی آسیای  Lamiaceaeاز خانواده  سالهیک ،یاهی علفیگ (.Dracocephalum moldavica L) بادرشبو

اسانس بادرشبو دارای خاصیت ضدمیکروبی  (Dastmalchi et al., 0118). در مرکز و شرق اروپاست شدهاهلی و مرکزی

توجه به کمبود و با . سازی کاربردهای فراوانی داردو باکتریایی بوده و در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، غذایی و عطر

قیمت باالی کودهای حیوانی در بسیاری از مناطق جهان و به دلیل ماشینی شدن و تکنولوژی مدرن در بخش کشاورزی، 

امروزه سعی بر آن است که از سایر کودهای آلی استفاده شود. تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون تأثیر کمپوست زباله بر صفات 

بهبود ساختمان فیزیکی  لیبه دلوردهای ارزشمند آن افزایش محصول ادست ازجملهکه  گرفتهنجامامتعدد گیاهان مختلف زراعی 

رسد استفاده از کمپوست زباله شرایط می به نظرشود؛ ولی های هرز میو افزایش مواد آلی خاک است که سبب کنترل علف

گردد می در خاکم کرده و باعث تجمع آنها توسط گیاهان را فراه ایغیر حلقههای جذب فلزات سنگین و کربوهیدرات

های حاصلخیزی آن مطرح است. کننده بافت و ساختار خاک در جهت ارتقاء ویژگیعنوان ترمیمکمپوست به (.9378 الفتی،)

-می 9به  01های مهم در کیفت کمپوست نسبت کربن به نیتروژن است. حد آستانه نسبت کربن به نیتروژن یکی از شاخص

 (.9378و عبدلی،  حیدرزادهدهد )کمپوست را تحت شعاع قرار می ییکاراه این معنی که افزایش یا کاهش این نسبت باشد؛ ب

)نیتروژن، فسفر و پتاسیم( خاک، کاهش استفاده از کودهای شیمیایی  NPKافزایش محتوای عناصر باعث استفاده از کمپوست 

کودهای کمپوستی(، رفع کمبود عناصر  NPKتر بازده بیش به علت در کمپوست، بلکه NPKوجود عناصر  به دلیل فقطنه)

داری آب در خاک و و ساختمان خاک )که موجب افزایش قدرت نگهرشد گیاه در خاک، بهبود ساختار  موردنیاز کمیاب

درصد( از  15های گیاهی، کاهش فرسایش خاک )تا حدود شود(، افزایش مقاومت محصوالت به بیماریتر آن میهوادهی بیش

یکی از عناصر غذایی مهم برای رشد گیاهان نیتروژن است.  (.9378حیدرزاده و عبدلی، باشد )مزایای بارز کود کمپوست می
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 همچونمتعادل و مناسب آن ضروری است. این عنصر در ترکیبات حیاتی اصلی  و مصرفنیاز گیاهان به این عنصر زیاد بوده 

( که منبع انرژی شیمیایی سلول محسوب ATPفسفات ) تری ها و ترکیباتی مانند آدنوزینزیمها، آناسیدهای نوکلئیک، پروتئین

از طریق مصرف زیاد کودهای شیمیایی یکی از دالیل  نیتروژن(. تأمین 9371شوقی کلخوران و همکاران، شود، قرار دارد )می

-سان، دام و آبزیان منجر شده و عالوه بر پیبه مسمومیت ان درنهایتهای سطحی و زیرزمینی است که اصلی آلودگی آب

کاربرد  (.9371شوقی کلخوران و همکاران، دارد ) به همراههای تولید را نیز محیطی، افزایش هزینهآمدهای منفی زیست

ی ها براناپذیر بوده و امروزه از آنمنظور جبران کمبود عناصر مواد غذایی و حاصلخیزی خاک اجتنابشیمیایی به یکودها

و  ستیزطیمحجهت حفظ (. 9381ملکوتی و ریاضی همدانی، شود )یابی به بیشینه عملکرد در واحد سطح استفاده میدست

(. 9381ملکوتی و ریاضی همدانی، باشد )کاهش هزینه تولید، تعیین مقدار مناسب کود نیتروژن برای گیاهان ضروری می

گیاهان را فراهم کرده، فعالیت میکربی را تحریک نموده و در  دسترسقابلکمپوست زباله شهری در زمان کوتاهی، عناصر 

استفاده از  ،چنین(. همBhattacharyya et al., 0115) گردیددرازمدت موجب حفظ عناصر غذایی و مواد آلی خاک 

رمصرف افزایش عناصر پ شده همراه با کودهای شیمیایی در مزرعه، قابلیت دسترسی گیاهان را بهکمپوست زباله شهری غنی

 (.Ramadass and Palaniyandi, 0118) گردیدو باعث تولید خاک و حاصلخیزی آن  داد؛

کاهش هزینه انتقال و دفن زباله، حمایت از قوانین  همچونبر عوامل اقتصادی و محیطی زباله شهری  کاربرد کمپوست

 ,.Hargreaves et alاست ) مؤثرزراعی های ، کاهش استفاده از کودهای معدنی و بهبود خصوصیات خاکستیزطیمح

صفاتی از قبیل ارتفاع بوته،  ،تریپل سوپر فسفاتره و (. در یک بررسی مشخص شد که با افزودن کودهای شیمیایی او0117

 Mohamed etداری افزایش یافت )طور معنیدانه بهوزن دانه در بوته، تعداد دانه در کپسول و تعداد کپسول در بوته سیاه



 903-943. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4331پاییز -3،شماره7شی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دورهمجله علمی پژوه
 

919 

 

al., 0111و  هزار دانه، تعداد کپسول در بوته، وزن اوره با افزایش مقدار کود دیگری بر روی گیاه سیاه دانه  (. در آزمایش

  (.Shah and Samiullah, 0118) افزایش داشتدانه عملکرد دانه در گیاه سیاه

دار متداول در زراعت گیاهان روژنبا کودهای نیت بررسی میزان امکان جایگزینی کود کمپوست شهری  باهدفاین آزمایش 

 این گیاهان انجام گردیده است. مؤثرهدستیابی به کمیت بیشتر و کیفیت باالتر مواد  منظوربهداروئی 

 هامواد و روش

درجه و  50در  که کرمان کشاورزی و منابع طبیعیو آموزش مرکز تحقیقات تحقیقاتی در ایستگاه  9313این پژوهش در سال 

صورت اسپلیت به ،متر از سطح دریا قرار گرفته 9854دقیقه عرض شمالی و ارتفاع  95درجه و  31ول شرقی و دقیقه ط 57

 یعامل اصلکود کمپوست شامل تیمارهای این آزمایش  تکرار انجام گردید. 4های کامل تصادفی در پالت در قالب طرح بلوک

(A)  فرعی  عاملتن در هکتار( و  31و  01، 91، 1)در چهار سطح(B ) مصرف نیتروژن به (، 1شامل شاهد )سطح در چهار

کیلوگرم در  01کیلوگرم در هکتار(، مصرف نیتروژن به میزان توصیه کودی ) 40درصد کمتر از توصیه کودی ) 31میزان 

بعد از آماده  اعمال شد. در هکتارکیلوگرم در هکتار(  87درصد بیشتر از توصیه کودی ) 31هکتار( و مصرف نیتروژن به میزان 

بذور قبل از خاک اضافه گردید.  و طبق نقشه به یی آزمایشهاتیمارطبق ( 9)جدول تهیه شده کمپوست  و کود ،هاشدن کرت

الزم به توضیح است که تیمار کود ردیفی کاشته شدند.  صورتبهساعت در آب ولرم خیسانده شدند و  04 به مدتکاشت 

 طبق نقشه آزمایش دو مرحله )مرحله اول زمان کاشت، مرحله دوم اواسط رشد رویشی( در (%40صورت کود اوره )نیتروژن به

ها بعد از کاشت بذور انجام پذیرفت. بر اساس عرف منطقه، دور آبیاری بر مدار شش روز آبیاری کرت به خاک اضافه گردید.

وره رشد صورت گرفت. در پایان دوره رشد های هرز در طول دو مبارزه مکانیکی با علف تنک کردن تنظیم گردید. باریک

تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. موردبررسیعملکرد بیولوژیک گیاه گیاه، وزن خشک گیاه،  تروزنصفاتی همچون ارتفاع گیاه، 
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دار با های آزمایش در هر یک از سطوح کود کمپوست و کود نیتروژنهای خام حاصل از کرتآماری طرح بر مبنای داده

 ها از آزمون دانکن استفاده شد.انجام شد. جهت مقایسه میانگین MSTAT-Cافزار از نرم استفاده

 جدول آزمایش خاک مزرعه -9جدول 

 عمق

(cm) 

EC 

(dS/m) 
pH 

 کربن آلی

%OC 

 نیتروژن کل

(mg/kg) 

فسفر 

 کل

(mg/kg) 

پتاسیم 

 کل

(mg/kg) 

درصد 

 شن

درصد 

 الی

درصد 

 رس

31-1 0/3 8/8 07/1 107/1 91 981 04 00 94 

 

 برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی کمپوست مورد استفاده در این مطالعه -0جدول 

EC pH مواد آلی N P K Zn Cu Ni Pb Cd 
(dS m-9)  )%( (g kg -9) (9-mg kg) 

7/8 3/0 0/57 30/0 8/00 13/9 450 008 0/00 987 90/1 

 

 نتایج و بحث 

مقدار بیشینه دار بود. معنی موردمطالعهبر تمامی صفات  اثر کمپوست و نیتروژن داد،نشان  3در جدول شماره  شدهحاصلنتایج 

 برگ تروزن، گرم( 4/91) شک برگ، وزن خدرصد( 7/58)، درصد ماده خشککیلوگرم( 8351) بوته تروزنعملکرد  صفات

از  مقدار صفات مزبور کمینه .اهده شدتن کمپوست در هکتار مش 31با استفاده از  متر(سانتی 5/00) ، ارتفاع بوتهگرم( 04)

  .(4)جدول حاصل آمدعدم استفاده از کمپوست 

گرم( و 09/91) وزن خشک برگ در بوته ،درصد( 9/54) ، درصد ماده خشککیلوگرم(8410) تروزنعملکرد همچنین باالترین 

به کود نیتروژن  عدم کاربرداز  صفات مزبور مقدارترین کم .بودکیلوگرم نیتروژن  87از تیمار  متر(سانتی 7/03) بوتهارتفاع 

فاع در روند صعودی ارت ،عنوان محرک رشد رویشیو به هامیان گرهیر نیتروژن در افزایش تعداد ثتوجه به تأ با آمد. دست

بهار و ه همیشهگیا در( 9378) نتیجه این آزمایش با نتایج رحمانی و همکاران رسد.می به نظرحضور کود کمپوست منطقی 



 903-943. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4331پاییز -3،شماره7شی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دورهمجله علمی پژوه
 

912 

 

بوته و عملکرد  تروزن ،با افزایش کمپوست و کود حاوی نیتروژن گیاه بابونه مطابقت داشت. در (9378عبادی و همکاران )

نظیر  هاییماکرو سلولتوان با شرکت نیتروژن در ساختار بیولوژیک در این آزمایش افزایش داشت. علت این افزایش را می

ها و اسیدها، محرک رشد رویشی گیاه بوده و باعث دهای نوکلئیک مرتبط دانست. این پروتئینها، اسیدهای آمینه و اسیپروتئین

با افزایش میزان  (.9374شوند )ملکوتی، های الزم جهت رشد( میتر و تولید کربوهیدراتفتوسنتز بیش براثرطویل شدن برگ )

لوگرمی کود نیتروژن نسبت به عدم استفاده از آن کی 87که افزایشطوریکود، عملکرد بادرشبو افزایش صعودی داشت؛ به

تن در هکتار،  31کمپوست تا  بوته با افزایش کود تروزنافزون نمود. همچنین عملکرد  %1/30)شاهد(، عملکرد بیولوژیک را 

 نسبت به شاهد افزایش یافت. %1/30کیلوگرم در هکتار، معادل 87و با افزایش نیتروژن تا  %4/34 زانیبه م

 تجزیه واریانس اثر تیمار کود کمپوست و نیتروژن  بر برخی صفات رویشی و زایشی -0 جدول

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

بوته  تروزن

 )گرم(

 

 تروزن

 برگ در بوته

درصد ماده 

 خشک )گرم(

وزن 

خشک 

برگ در 

 بوته )گرم(

 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

 

 ns354/1 **43/0 4/95** 48/0* 97/3** 3 تکرار

 10/911** 0/70** 1/151** 8/18** 3/091** 3 کمپوست

 014/1 01/1 5/90 80/1 404/1 1 خطای الف

 5/304** 0/11** 18/047** 5/973** 50/971** 3 نیتروژن

 1 نیتروژن× کمپوست 

 

**5/3 ns197/1 **3/331 ns 07/1 **08/0 

 خطای ب

 

30 385/1 038/1 7/8 481/0 019/1 

C.V  3% 9/5% 07/0% 8/5% 9/5% 

 دارو معنی درصد %5، %9 اعتمادسطح  در دارمعنی بیبه ترت  ns**، * و          

 در هکتار  در شرایط آزمایش بادرشبو صفات رویشی و زایشیتأثیر کود کمپوست بر  –3جدول 
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کمپوست 

)تن در 

 هکتار(

 

میانگین عملکرد 

در هکتار  تروزن

 )کیلوگرم(

 تروزن

 )گرم(برگ

ده درصد ما

 خشک

وزن خشک 

برگ در بوته 

 )گرم(

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

 

0  4797  d  90 d 49/4 c 5/3  c 0/94  d 

90  5105 c 91 c 0/49  c 9/0  c 7/98  c 

10  0013 b 00 b 47/5 b 9/7  b 05/01  b 

60 8351 a 04 a 58/7 a 4/91  a 5/00  a 

 دار هستندقد اختالف معنیآماری فا ازلحاظاعدادی که دارای حروف مشابه هستند 

خاک و نیز میزان نیتروژن گیاه دارد. نقش نیتروژن  دسترسقابلدر افزایش میزان نیتروژن  یتوجهقابل مصرف کمپوست، اثر

بر رشد دانست. افزایش کود  مؤثرتوان از عوامل وساز را میهای الزم جهت سوختفتوسنتز و تولید کربوهیدرات فرآینددر 

منجر به ازدیاد  وکربنیک )افزایش تنفس( شده فزایش جذب اکسیژن و آزاد شدن گازموجب ا ،در محیط رشد دارنیتروژن

خاک سبب توسعه سیستم ریشه شده و ظرفیت تبادل آن را با  شود. وجود مقادیر باالی نیتروژن درجذب فعال فسفر می

شود ه سبب افزایش بازده کودی میتاز کوددر  پتاسوجود  ،از سوی دیگر .دهدافزایش میفسفر  ازجملهعناصر دیگر 

نقش . مطابقت داشت گیاه داروئی نعناع فلفلی( در 9378)حیدری و همکاران  نتایج بااین آزمایش  هاییافته .(9374 ،)ملکوتی

تواند می ین اضافه شدن ماده آلی به خاکبنابرااست.  توجهقابلگیاه بسیار عملکرد میزان کمپوست در موجود در مواد آلی 

کمپوست باعث افزایش  .رشد و عملکرد گیاه داشته باشد های فیزیکی و شیمیایی خاک و درنتیجهاثرات مطلوبی بر ویژگی

 نتایجبا  مطلباین  .شودرفع نیاز به عناصر کمیاب میمین مواد اصلی مغذی برای گیاه و داری آب در خاک، تأقدرت نگه

، کود کمپوست بر رشد رویشی با توجه به تأثیرات .(Dolgen et al., 0118) دارد طباقان دولگان با نتایج حاصل از بررسی

 رسد.می به نظرمنطقی  بادرشبوهای گیاه بوته تروزنافزایش عملکرد 
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 گیرینتیجه

جهت  ردر هکتاکیلوگرم نیتروژن  87 با کمپوست همراه تن 31، استفاده از آمده از این آزمایشدستبا توجه به نتایج به

  .دهدمیافزایش طور قابل قبولی را به بادرشبوعملکرد کمی این توصیه،  شود.میتوصیه  بادرشبوکشت 

 منابع 

  . 9-7صفحات  کاری با کمپوست. چاپ اول.سبزی .9378.پیوستو غ.  .ع الفتی، ج.

استانداردها. مجله  تیفینترل کک یازهایو ن رانیکمپوست در ا یفیک تیوضع ی. بررس9378.یع. عبدل ن. و م. درزاده،یح

 .41-01: 47 .شناسیمحیط

 اهیاسانس گ دیو تولتراکم بوته بر عملکرد  ریثأ. ت9378ه. و م. دادپور. ،یاریآل ،ع. ر،یس. جوانش ،یزهتاب سلماس ،ف. ،یدریح

 .591-519: 45:90 ،یعیطب و منابع یکشاورز و فنون. مجله علوم ینعناع فلفل ییدارو

سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در  .9378.یگدلیبم.  و .ج ،یاندانش، .ع س. ،یولدآباد ،رحمانی، ن.

 . 917-919 ، ص9، شماره 04جلد ، فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .بهارهمیشهگیاه دارویی 

بر  یستیو مصرف کود ز تروژنی. اثر نوع کود ن9371.یم. و پ. اکبر ع. س. ،یمدرس ثانو ،قالوند، ا. ،کلخوران، س. یشوق

 .408-479(: 4)90 ران،یا یآفتابگردان، مجله علوم زراع تیفیعملکرد و ک

. بررسی تأثیر استفاده از کودهای آلی بر فاکتورهای رشد و 9378مقدم. یم. و پ. رضوان ،یزیعز ،ج. ،یفالح ،ت. م. ،یعباد

(. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه Maticaria chamomillaه آلمانی )شده بابونمیزان عملکرد دو رقم اصالح

 کشاورزی پایدار در ایران.
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Abstract: 

In order to evaluate the effect of organic fertilizers (compost) and nitrogen on growth and 

yield of Moldavian balm, a split plot experiment in a randomized complete block design with 

four replications in 9313 at the research station of Kerman agricultural and natural resources 

research and education center was performed. The main plots and subplots of the experiment, 

respectively, were included compost in 4 levels (1, 91, 01, 31 tons per hectare) and fertilizers 

contained nitrogen (urea) at 4 levels (1, 40, 01, 87 kg per hectare). The obtained result showed 

that when the composting were risen from 1 to 31 tons per hectare, the fresh weight of plant 

(50.5%), dry matter content (31.0%), leaf dry weight (10.0%) and plant height (57.4%) increased 

and the lowest value was observed in control. Furthermore, the increase in nitrogen (urea 

source) from 1 to 951 kg per hectare had an increasing effect on these traits. The mean 

comparison showed that the use of compost and nitrogen, respectively, in amounts of 31 tons 

and 951 kg per hectare caused the highest yield. 

 

Keywords: Moldavian balm, nitrogen, compost, growth and yield. 


