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تاثیر باکتری آزوسپیریلوم و کود گاوی بر عملکرد ماده خشک  ، اسانس و 

   (.Melissa officinalis L)توسعه ریشه گیاه دارویی بادرنجبویه

 هرمز فالح آملی *، یوسف نیک نژاد، مهران محمودی

 زراعت،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت هللا آملی،آمل،ایران استادیار گروه
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 چکیده:

در حال حاضر صنایع داروسازی و پزشکان به منابع طبیعی و گیاهان دارویی گرایش 

دارند کشت گیاهان دارویی در حال حاضر به عنوان شاخه مهمی از کشاورزی مطرح 

طرح آزمایشی فاکتوریل در غالب طرح پایه  بصورتبه همین منظور پژوهشی است 

با تیمارهای کود آلی )کود گاوی ( در سه سطح  تکرار 3بلوکهای کامل تصادفی با 

تن در هکتار و باکتری آزوسپیریلوم در دوسظح )مصرف و عدم  01و  5شاهد، 

مصرف( در شهرستان آمل انجام گردید. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان 

تن کود  01گرم در تیمار مصرف  232ادند که بیشترین مقدار ماده خشک با میانگین د

گرم در تیمار شاهد و عدم  22گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

مصرف باکتری نتیجه داد، نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کود گاوی 

و اثر متقابل کود گاوی  %0کل در سطح آماری و باکتری آزوسپیریلوم بر وزن خشک 

اثرات متقابل کود گاوی در باکتری  .در باکتری بر وزن خشک کل معنی دار نگردید

درصد در تیمار مصرف  32/22نشان دادند که بیشترین مقداردرصد اسانس با میانگین 

د در درص 22/02تن کود گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین   01

 .تیمار شاهد و عدم مصرف باکتری نتیجه داد

 

 واژگان کلیدی:بادرنجبویه،آزوسپیریلوم،کود گاوی
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 :مقدمه

-نعناعیان می تیره به متعلق  (.Melissa officinalis L)بادرنجبویه با نام علمی

 ایران و آسیای صغیر اروپا، مرکز و جنوب مدیترانه، نواحی آن اصلی خاستگاه باشد.

 بوده گوش چهار آن که مقطع راست ایساقه با پایا علفی، گیاهی گونه باشد. اینمی

 گیاه است. تمام قسمتی چهار و فندقه میوه آن  دارد. شکل بیضی متناوب هایبرگ و

 مهمترین .کندمی متصاعد خود از تندی لیموی عطر بوده و ریزی پرزهای از پوشیده

آن  گلدار هایو سرشاخه آن دمبرگ بدون هایبرگ استفاده بادرنجبویه مورد اندام

 ناکـافی مـدیریت و اقلیمـی ویژگیهـای (.0332امیدبیگی،)شوند می مصرف نیز

 شده آلی مواد کاهش به منجر خشک نیمه و خشک مناطق در کشـاورزی اراضـی

 می خـاك اییشـیمی و فیزیکـی بیولـوژیکی، خصوصیات بر منفی تاثیر امر این. است

)مادرید است خاك حاصـلخیزی کـاهش و سـاختمان تخریب آن مهمترین که گذارد

  (.2113وهمکاران، 

مصرف مواد آلی و کودهای دامی به خاطر اثر سودمندی که در تولید محصوالت 

اند از دیر باز مورد توجه بشر بوده است. استفاده از کودهای دامی کشاورزی داشته

دین ها شده و بخاك، باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسمعالوه بر افزایش ماده آلی 

ت یابد و همچنین باعث تشدید فعالیای میترتیب ساختمان خاك بهبود قابل مالحضه

کند و یکی از عوامل تاثیر زیستی در خاك و به چرخش بهتر مواد غذایی کمک می

) آن قرار دارد ی مناسب گیاه از بستری است که درگذار در افزایش محصول، تغذیه

(در بررسی تاثیر کودهای  0312(.اکبری نیا و همکاران )0311توحیدی و همکاران ،

تن در  31شیمیایی و دامی بر میزان اسانس گیاه دارویی زنیان نشان دادند که مصرف 

 اسانس بیشتری تولید نمودند. 1.2هکتار کود دامی در مقایسه با تیمار شاهد به میزان 

کی از منابع بیولوژیک ارزشمند هستند که عالوه بر تامین عناصر کودهای دامی ی

غذایی،در افزایش ماده آلی خاك ،قابلیت جذب عناصر توسط گیاه و حفظ تعادل 

نسبی نیتروژن نیز موثرند و در نتیجه مورد افزایش رشد و توسعه ریشه و ساقه گیاه 

 (.2115می شوند)بالیز وهمکاران،

یکی برای افزایش تولید در بخش کشاورزی استفاده مؤثر از یکی از شیوه های بیولوژ

های مفید خاکزی است که توانایی افزایش رشد و عملکرد گیاه را دارا میکروارگانیسم

عالوه بر قابلیت تثبیت  ،Azospirillum (.0312باشد )خاوازی و همکاران،می

سرعت  ب آن افزایشنیتروژن،با تولید مواد محرك رشد،سبب بهبود رشد ریشه و متعاق

جذب آب و عناصر غذایی گردیده و از این طریق در افزایش عملکرد تاثیر گذار می 

-استفاده ازکودهای بیولوژیک حاوی باکتری .(2115باشد)تیالك و همکاران،

( باعث افزایش ارتفاع Salviaofficinalisآزوسپیریلوم درگیاه دارویی مریم گلی)

تلقیح با کودهای  (.0222)واندبروك، هوایی گیاه شد بوته و وزن ترو خشک اندامهای
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زیستی سبب افزایش معنی داری درعملکرد گل، درصد عملکرد اسانس بابونه می 

(. بررسی صورت گرفته نشان داده که اسانس ها ترکیبات 0331گردد )صالحی، 

ترپنوئدی بوده و واحد های سازنده آنها نیاز ضروری به عناصری نظیر نیتروژن و 

فسفر دارد از این رو باکتری های افزاینده رشده گیاه با تاثیر بر روی جذب نیتروژن 

.در تحقیق  (2110رضایی نژاد، و فسفر باعث افزایش درصد عملکرد اسانس می گردد)

حاضر نیز هدف این است که با استفاده از کود آلی و باکتری افزایشی را در تولید 

 داشته باشیم.

 

 خاك زیکی و شیمیاییفی :خصوصیات0جدول
 

 مواد و روش ها:

به منظور ارزیابی تاثیر باکتری آزوسپیریلوم و کود گاوی بر عملکرد ماده خشک و 

در شهرستان  0322 سالاسانس و توسعه ریشه گیاه دارویی بادرنجبویه آزمایشی در 

و  دقیقه شرقی 22درجه  52دقیقه شمالی،  23درجه و  33با موقعیت جغرافیایی  آمل

.این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل  متر ارتفاع از سطح دریا اجرا گردید 231 با

اجرا  0322در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 

تن در  01و  5گردید.تیمارهای این آزمایش شامل کود گاوی در سه سطح شاهد ،

سطح )مصرف و عدم مصرف(اعمال هکتار و باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس در دو 

گردیدند. به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك نمونه ای از عمق 

 (.0سانتی متری خاك تهیه گردید)جدول  31صفر تا 

 

 

 

 

 EC درصد رس درصد سیلت درصد شن بافت خاک
(ds/m) 

PH  پتاسیم قابل
 (ppmجذب)

فسفر قابل 
 (ppmجذب)

 

درصد ازت 
 کل )%(

 عمق نمونه
 گیری خاک

S.CL.L 98 54 04 4204 4 584200 828 4254 (94-4) 
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قبل از آخرین مرحله آماده سازی مزرعه جهت کشت، کودهای پایه مورد نیاز به خاك 

داده شد. جهت اعمال تیمار باکتری، ریشه های نشا بادرنجبویه ،کامال توسط آب 

ساعت در محلول تلقیح باکتری  1شستشو شده و قبل از انتقال به زمین اصلی به مدت 

آزوسپیریلوم قرار داده شد سپس بعد از تلقیح کامل نشاهای گیاه به زمین اصلی منتقل 

با توجه به نوع طرح مورد استفاده، زمینی به  (.0321گردید.)درزی و همکاران،

متر بود. در  2متر و عرض آن  2متر مربع تهیه گردید. طول هر کرت  311مساحت 

ته ها نیز بر اساس تراکم بومتر و بین بوتهسانتی 21ها ت فواصل بین ردیفداخل قطعا

گیاه بادرنجبویه به  .سانتیمتر منظور گردید 31سانتیمتر و فواصل بین قطعات  51

-صورت نشاء همراه با خاك کافی از جهاد دانشگاهی تهران تهیه شد. همچنین باکتری

( 301cfu/mlاز شرکت دانش بنیان تمیشه  )های زیستی مورد استفاده آزوسپیریلوم که 

بوته از هر کرت بصورت تصادفی  3تهیه گردید.برای اندازه گیری صفات تعداد 

انتخاب گردید سپس به آزمایشگاه منتقل گردید بخش ریشه آن جدا شده و صفاتی 

در آون قرار داده شد و محاسبه  21چون طول ریشه،حجم ریشه،وزن خشک آن بعد از 

گردید.سپس در بخش اندام های هوایی صفاتی مانند ارتفاع بوته،تاج پوشش،تعداد 

شاخه های فرعی، وزن خشک کل اندازه گیری شد.جهت اندازه گیری اسانس نیز به 

گرم ماده خشک از هر کرت تهیه شده و توسط دستگاه کلونجر اسانس  011میزان 

محاسبه  گیری گردید و درصد اسانس نیز از طریق فرمول ذیل

 (2101گردید.)آذرنیوند،

  )وزن خشک گیاه/ وزن اسانس(=  درصد بازده اسانس× 011

میانگین اعداد بدست آمده  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت جهت تجزیه و تحلیل 

استفاده گردید و جهت مقایسه میانگین   SASو  Excleآماری نیز از نرم افزارهای 

 استفاده گردید. LSDو آزمون  Mstatcداده ها از نرم افزار 
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 نتایج و بحث:

 ارتفاع:

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر 

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر ارتفاع در سطح آماری  %0ارتفاع در سطح آماری 

در باکتری نشان دادند که  (. اثرات متقابل کود گاوی2معنی دار گردید)جدول  5%

تن کود گاوی و  01سانتی متر در تیمار مصرف  13بیشترین مقدار ارتفاع با میانگین 

سانتی متر در تیمار شاهد و عدم  32مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

 21(. با توجه به نتیجه فوق میتوان یک افزایش 3مصرف باکتری نتیجه داد)جدول 

ارتفاع در مصرف تلفیقی باکتری و کود گاوی را مشاهده نمود که به دلیل درصدی در 

تامین عناصر غذایی مورد نیاز در کود گاوی و اثر فیتو هورمونی باکتری محتمل می 

باشد.تحقیقی که توسط درزی و همکاران در شرایط مزرعه ای انجام گرفت نشان داد 

ز لکرد محصول در گیاه دارویی گشنیکه کاربرد کود دامی سبب افزایش قابل توجه عم

 (.0321گردید درزی،

 تاج پوشش

نتایج نشان داد که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر تاج پوشش در سطح 

معنی  %5و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر تاج پوشش در سطح آماری  %0آماری 

دار نشان دادند که بیشترین مق(.اثرات متقابل کود گاوی در باکتری 2دار گردید)جدول 

تن کود گاوی و مصرف  01سانتی متر در تیمار مصرف  32تاج پوشش با میانگین 

سانتی متر در تیمار شاهد و عدم مصرف  53باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

درصدی در  23(. نتایج  نشان از آن دارد که یک افزایش 3باکتری نتیجه داد)جدول

کود گاوی و مصرف باکتری آزوسپیریلوم وجود دارد که نشان از مصرف ترکیبی 

( انجام 0313آزمایشی توسط کوچکی و همکاران)تلفیق مناسب این ترکیب می باشد.

شد . نتایج حاکی از آن بود که کارکرد کود بیولوژیک منجر به افزایش ارتفاع و قطر 

 گردید.تر و خشک بوته و عملکرد اسانس سیاهدانه بوته، وزن
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 تعداد شاخه های فرعی

گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر تعداد شاخه نتایج حاکی از این بود  که تاثیر کود 

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر تعداد شاخه های  %0های فرعی در سطح آماری 

(. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان دادند که 2فرعی معنی دار نگردید)جدول 

کود  تن 01عدد در تیمار مصرف  22بیشترین تعداد شاخه های فرعی با میانگین 

عدد در تیمار شاهد و عدم 03گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

نشان دادند که مصرف  0321(.رهبریان و همکاران،3مصرف باکتری نتیجه داد)جدول 

کود دامی سبب افزایش تعداد ساقه در گیاه دارویی بادرشبو گردید که با نتایج فوق 

نشان دادند که تعداد ساقه در گیاه  2113کاران همخوانی دارد همچنین حسین و هم

تن در هکتار کود دامی بدست  3/32در اثر مصرف  23/00به  33/5دارویی بادرشبو از 

 آمد .

 

 وزن خشک ریشه

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر 

کود گاوی در باکتری بر وزن  و اثر متقابل %0وزن خشک ریشه در سطح آماری 

(. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان 2خشک ریشه معنی دار نگردید)جدول 

 01گرم در تیمار مصرف  020دادند که بیشترین مقدار وزن خشک ریشه با میانگین 

گرم در تیمار شاهد  22تن کود گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

(.با توجه به نتیجه فوق اهمیت فعالیت 3باکتری نتیجه داد)جدول  و عدم مصرف

 با رابطه در مشابهی نتایجباکتری ها در توسعه ماده خشک ریشه کامال مشهود است 

 بادرنجبویه با دارویی گیاه در بوته خشک وزن افزایش بر آلی کودهای مثبت اثر

که تاثیر باکتری های  (.در تحقیقی2111است.)دالته، شده کمپوست گزارش کاربرد

محرك رشد بر عملکرد بادرنجبویه نشان داد که استفاده از باکتری آزوسپیریلوم تاثیر 

معنی داری بر میزان وزن خشک ریشه نسسبت به شاهد مشاهده گردید که با نتایج 

 (.0312فوق همخوانی دارد.)محمدی کارمزدی،

 طول ریشه

ر اثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که ت

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر طول معنی دار  %0طول ریشه در سطح آماری 
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(. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان دادند که بیشترین مقدار 2نگردید)جدول 

تن کود گاوی و مصرف  01سانتی متر در تیمار مصرف  35طول ریشه با میانگین 

عدد در تیمار شاهد و عدم مصرف باکتری 03باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

باکتری ها به دلیل اثر فیتوهورمونی در ریشه زایی و افزایش تعداد (.3نتیجه داد)جدول 

مواجه  %21ریشه بسیار فعالند همچنین تلفیق کود دامی با باکتری ها با یک افزایش 

رات مثبت فعالیت باکتری با کود گاوی دارد.افزایش در بوده است که خود نشان از اث

طول ریشه به دلیل افزایش فعالیت اکسینی از هیدرولیز و انتقال کربوهیدرات ها و 

مواد نیتروژنی در پایه قلمه ها می باشد که منجر به طویل شدن سلول می گردد)سینگ 

 (.2113و همکاران ،

 حجم ریشه

نشان از آن دارد که تاثیر کود گاوی و باکتری نتایج در جدول تجزیه واریانس 

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر  %0آزوسپیریلوم بر حجم ریشه در سطح آماری 

(. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان 2حجم ریشه معنی دار نگردید)جدول 

 01صرف میلی لیتر در تیمار م 052دادند که بیشترین مقدار حجم ریشه با میانگین 

میلی لیتردر تیمار  52تن کود گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین 

اثر کود اوره و کود زیستی بر حجم (.3شاهد و عدم مصرف باکتری نتیجه داد)جدول 

(رو ریشه رازیانه گزارش گردید که با نتایج  2112ریشه توسط بدران و سوافی )  

 فوق همخوانی دارد.

 لوزن خشک ک

نتایج حاصل از این تحقیق بیان نمود که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر 

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر وزن خشک  %0وزن خشک کل در سطح آماری 

(. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان دادند که 2کل معنی دار نگردید)جدول 

تن کود  01گرم در تیمار مصرف  232ن بیشترین مقدار وزن خشک کل با میانگی

گرم در تیمار شاهد و  22گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با میانگین  

گزارش کردند که  0222دوبرنیر و بادی (.3عدم مصرف باکتری نتیجه داد)جدول 

 زاده لیق تلقیح گیاه با باکتری های محرك رشد سبب افزایش ماده خشک می گردد.

 اسانس و خشک ماده میزان اهمیت به توجه با(گزارش کردند که  2113) همکاران و

  با توأم خاك کیلوگرم 02 در زئولیت گرم 25مصرف بادرشبو دارویی گیاه ارزیابی و

 درصد و گیاه در گرم2/333 خشک ماده باالترین خاك رطوبت تخلیه درصد 51

 وجه به توجه با تحقیق این نتایج با تقریباً نتایج این که نمود تأمین را درصد 2اسانس

 آب دارد. نگهداری و حفظ در دامی کود و زئولیت مشابه

 وزن اسانس
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نتایج نشان داد که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر وزن اسانس در سطح 

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر وزن اسانس کل معنی دار  %0آماری 

متقابل کود گاوی در باکتری نشان دادند که بیشترین مقدار (. اثرات 2نگردید)جدول 

تن کود گاوی و مصرف باکتری  01گرم در تیمار مصرف  1.0وزن اسانس با میانگین 

گرم در تیمار شاهد و عدم مصرف باکتری نتیجه  1.12و کمترین مقدار آن با میانگین  

ولوژیک بر گیاه با کاربرد کود های بی 2112فاطما و همکاران،(.3داد)جدول 

مرزنجوش افزایش در شاخص های رشد و میزان اسانس این گیاه گزارش کردند. 

مرادی گزارش کرد که استفاده از کودهای الی و بیولوژیک باعث افزایش معنی دار 

(.نتایج حاصله نشان از یک افزایش 0311عملکرد اسانس گیاه رازیانه گردید)مرادی،

محرك رشد و مصرف کود آلی بدست آمد که نشان در اثر مصرف باکتری های  21%

از فعالیت مثبت باکتری ها در افزایش تولید میزان اسانس از طریق تاثیر بر مکانیسم 

 های ایجاد مقاومت در گیاه بادرنجبویه دارد.

 درصد اسانس

نتایج حاکی از ان داشت که تاثیر کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم بر درصد اسانس 

و اثر متقابل کود گاوی در باکتری بر درصد اسانس کل  نیز در  %0اری در سطح آم

(. اثرات متقابل کود گاوی در باکتری نشان 2معنی دار گردید)جدول %0سطح آماری 

 01درصد در تیمار مصرف  32/22دادند که بیشترین مقداردرصد اسانس با میانگین 

درصد در  22/02میانگین  تن کود گاوی و مصرف باکتری و کمترین مقدار آن با 

 0322حسن زاده وهمکاران (.3تیمار شاهد و عدم مصرف باکتری نتیجه داد)جدول 

نشان دادند که استفاده از کودهای آلی بر میزان درصد اسانس گیاه دارویی بارنجبویه 

گزارش کردند  2112معنی دار گردید.همچنین سانتوز و همکاران  %0در سطح آماری 

میزان کود دامی سبب بهبود در میزان عملکرد و میزان اسانس که افزایش در 

 بادرنجبویه گردید.که با نتایج بدست آمده از پژوهش فوق مطابقت دارد.

 نتیجه گیری نهایی:

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از کود گاوی و باکتری آزوسپیریلوم 

فاده ویه اثر بخش بوده است و استبر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجب

تلفیقی کود و باکتری بر درصد اسانس و ماده خشک کل سبب افزایش آن گردیده 

تن در هکتار  01است وهمچنین بیشترین درصد و وزن اسانس در استفاده ترکیبی از 

کود گاوی و مصرف باکتری آزوسپیریلوم بدست آمده است به نظر می رسد افزودن 

بهبود خصوصیات کیفی خاك می گردد ضمن ایجاد بستر مناسب کود دامی سبب 

برای رشد ریشه و فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه سبب بهبود در تولید ماده 
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خشک گیاه می گردد و باکتری آزوسپیریلوم نیز به عنوان یک محرك رشد می تواند 

 در افزایش اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه موثر باشد.

 سپاسگزاری

 استخراج دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی  مصوب پژوهشی طرح از مقاله این

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله  توسط طرح تحقیقاتی این هزینه اجرای .است شده

  .است سپاسگزای و تشکر کمال که موجب شده تأمین آملی 
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 : میانگین مربعات صفات اندازه گیری شده تحت تیمار های باکتری و کود گاوی 2جدول 

 

 گیری شدهاندازه صفات و باکتری بر  کود گاویاثر متقابل   :  3جدول 

تاج  ارتفاع درجه آزادی منبع تغییرات

 پوشش

تعداد 

شاخه 

 فرعی

وزن خشک 

 ریشه

وزن خشک  حجم ریشه طول ریشه

 کل

درصد  وزن اسانس

 اسانس

 6694 .666662 2426.1 22.644 2644 5699 6600 01.33 03.03 0 بلوك

 966659** 666612** 26611..2** 1224669** 445669** 0212669** 252** 0121** 200.51** 0 کود گاوی

 262642** 66669** 5006696** 941.** 210611** 9406644** 241** 542** 302.51** 5 باکتری

 0 کود در باکتری
 

* 25.51 

 

 

*12696 n.s4 n.s2669669 n.s.6644 n.s204620 n.s.2600 n.s66666. **92659 

 4642 666662 20621 92669 24604 4629 1640 42660 01.23 54 خطا

  ضریب تغییرات
- 

 

2.51 

 

3.31 

 
2.624 

 
.6.9 

 
20652 

 
061. 

 

4254 
 

20640 
 

24646 

 تاج پوشش (cmارتفاع) باکتری کود گاوی

(cm) 

تعداد شاخه 

 فرعی)تعداد(

وزن خشک 

 ریشه)گرم(

 طول ریشه

(cm) 

حجم 

 ریشه

)میلی 

 لیتر(

وزن خشک 

 کل)گرم(

 وزن اسانس

 )گرم(

درصد 

 اسانس

 )درصد(

 تن 01

 در هکتار

 

 

 a 54 a 45 a 22260 a .9 a a 292 4.4 a a6624 456.5 a 14 مصرف آزوسپیریلوم

 bc b 49 4. bc 12 c 426. bc 229 c 2166. c 6661 c 22624 c .4 عدم مصرف آزوسپیریلوم

 تن 5

 در هکتار

 

 b 19 a 40 ab 55 b .66. ab 245 b 25160 b 6626 b 25610 b 44 مصرف آزوسپیریلوم

 cd 09 c 46 cd 04 d 4.6. bc 264 c 29.60 d 6660 c 564. d 05 عدم مصرف آزوسپیریلوم

 

 عدم مصرف

 کود

 

 de 06 cd 24 de 9260 e 2160 c 44 d 2.9 e 6662 d 9626 e 09 مصرف آزوسپیریلوم

 e 92 d 31 e 2460 f 24 c 92 e 5460 f 6664 d 4622 f 04 عدم مصرف آزوسپیریلوم
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The effect of Azospirillum bacteria and manure on dry matter 

yield,oil and root development of lemon balm(Melissa 

officinalis L.)   
 

Abstract: 

Currently, the pharmaceutical industry and doctors to tend 

natural resources and medicinal plants Drug crops have already 

been proposed as an important branch of agriculture, Therefore, 

a research design factorial experiment based on randomized 

complete block design with three replications with organic 

treatments (Manure) at three levels of control, 5 and 01 tons per 

hectare and Azospirillum bacteria in tow level  

(control,Azospirillum application) was conducted in the city of 

Amol. The interaction between the bacteria in cow manure 

showed the highest amount of dry matter consumed 01 tons of 

cow manure treatment with an average of 232 g And application 

bacteria  and lowest with an average of 22 g  resulted in control 

and non application bacteria, The results showed that the 

impact on total dry weight of Azospirillum bacteria in cow 

manure and 0% statistical level of interaction between the 

bacteria in cow manure on the total dry weight was not 

significant. The interaction between the bacteria in cow manure 

showed that the most  oil percent with an average23/22 whith 

consumption of 01 tons/ha of cow manure treatment And 

consume bacteria and the lowest average score was 02/22% in 

the control and non Apllication bacteria. 

 

Keywords: lemon balm, Azospirillum, cow manure 
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