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  1 چکیده
 ۹۳۱4، آزمایشی در سال اسانس گیاه دارویی مریم گلی و رویشی عملکرد بر زیستی کودهاي و کمپوست ورمی اثرمنظور مطالعه  به

متر  4۳4 ارتفاع باواقع در شهرستان آمل تکرار در مزرعه تحقیقاتی  ۳با به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفی 

تن در هکتار  04تن در هکتار،  ۹4تن در هکتار،  ۹سطح به عنوان فاکتور اول شامل  4ورمی کمپوست در  .از سطح دریا اجرا گردید

مصرف آزوسپیریلوم و  عدم مصرف بودند. در دو سطح شامل  تن در هکتار و فاکتور دوم کاربرد باکتري هاي محرک رشد ۳4و  

درصد اسانس، وزن خشک ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، هاي مختلف ورمی کمپوست و مصرف باکتري بر صفات راستفاده از تیما

درصد  ۹وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هوایی وزن خشک کل تاثیر مثبت و معنی داري در سطح احتمال 

سپرلیوم و مصرف باکتري آزوباکتري و ورمی کمپوست تاثیر معنی داري بر درصد اسانس نداشته است.  اثر متقابل ت.به همراه داش

بیشترین مقدار وزن خشک . گرم در متر مربع بیشترین وزن خشک ریشه را دارا بود 99.۱۳تن کود ورمی کمپوست با  04کاربرد 

بیشترین مقدار وزن خشک  حاصل شد.مربع  گرم در متر 0۳.۹4با مقدار  و مصرف باکتري کمپوست تن ورمی 04برگ در تیمار 

مربع  گرم در متر ۹09.۹4تن ورمی کمپوست در هکتار با استفاده از باکتري محرک رشد به مقدار  04اندام هوایی در تیمار مصرف 

گرم در  0۱.04 این صفت در تیمار  عدم مصرف باکتري آزوسپرلیوم و کاربرد یک تن ورمی کمپوست  بدست آمد و کمترین مقدار

  .مربع مشاهده شد متر

 ورمی کمپوست اجزاي عملکرد، آزوسپرلیوم، اسانس،   کلمات کلیدي :

  مقدمه
 کودهاي از به جاي استفاده که (،044۹)واالس،  است اصول اکولوژیکی پایه بر کشاورزي تلفیقی سیستم یک زیستی کشاورزي

 سنگهاي حاوي دامی، کودهاي گیاهی، بقایاي بقوالت، تیره با گیاهان زراعی تناوب از ،رشد هاي تنظیم کننده و کشها آفت شیمیایی،

 آن، باروري افزایش و خاک در غذایی عناصر ذخیره ضمن تا شود استفاده می آفات بیولوژیک کنترل و آلی کودهاي معدنی، عناصر

 مزارع در زیستی تنوع توسعه سبب و (0440و آرون،  044۳)گریف و همکاران،  شده کنترل آفات و حشرات و هرز علفهاي

 به تخریب منجر شیمیایی کودهاي حد از بیش کاربرد با امروزي متداول روش به غذایی عناصر مدیریت. (044۹)واالس، گردد

 و شیمیایی کودهاي کاربرد از محیطی ناشی زیست مشکالت .گردد می انسان سالمت افتادن خطر به و کشاورزي هاي نظام بوم

 همکاران، و مرمتی است )نقوي ساخته ضروري را تولید محصوالت افزایش هاي روش در تجدیدنظر کودها، این تولید هاي هزینه

 نگه مواد با همراه باشند که می زي خاک مفید میکروارگانیسم گونه چند یا یک از کافی مقادیر شامل بیولوژیک، کودهاي. (0442

 مهم .شوند می ها آن رشد شرایط بهبود و سبب داشته گیاهان غذایی نیاز رفع در مثبتی نقش و شوند می عرضه مناسبی دارنده

 به و داشته حضور خاک ریزوسفر محیط در که هستند و آزوسپریلیوم ازتوباکتر نیتروژن کننده تثبیت آزادزي هاي باکتري ترین

 کود. نیستند خاصی گیاه هیچ با زندگی به محدود البته و کنند می استفاده خاک در آلی موجود بقایاي از هتروتروف صورت

 آلی کودهاي از دیگر یکی کمپوست ورمی (.04۹4 همکاران، و )احمد باشد می مزبور باکتري دو هر شامل بیولوژیک نیتروکسین
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 همچنین و آنها تدریجی آزادسازي و معدنی باالي عناصر نگهداري و جذب قدرت زیاد، تخلخل مانند که خصوصیاتی باشد می

 می باغی و زراعی محصوالت کیفیت و تهیه، رشد بهبود سبب کشاورزي در آن از استفاده و دارد را آب باالي نگهداري ظرفیت

 هورمونهاي و آنزیمها کم مصرف، ویتامینها، پرمصرف، عناصر از غنی منبع . ورمی کمپوست(0444شود )آرانکون و همکاران، 

 مفید میکروارگانیسم هاي فعالیت و افزایش جمعیت عالوه بر پایدار کشاورزي در آن از استفاده از اینرو است. گیاه رشد محرک

 در کودهاي بیولوژیک کاربرد (. 0442می گردد)پراباها و همکاران،  دارویی گیاهان از جمله گیاهان سریع و رشد زیاد سبب خاک،

 )حل کودها استفاده تلفیقیو شد گل و شاخه افزایش تعداد ،ساقه ،برگ خشک، وزن تر وزن افزایش ، سببلیمو به گیاه دارویی

 بیشتر افزایش تیمارها سایر به نسبت را لیمو به دارویی گیاه اسانس درصد کننده نیتروژن( تثبیت و بیوسولفور فسفات، هاي کننده

 درصدي ۳9 و 0۹افزایش  باعث ازتوباکتر و آزوسپریلیوم هاي باکتري با گلرنگ بذور تلقیح(. 04۹۳داد)محمدي و همکاران، 

 افزایش این علت بیولوژیک کودهاي کاربرد اثر در گیاه اي تغذیه شرایط بهبود .شود می گیاه این دانه عملکرد اجزاء و عملکرد

 )صفر، کمپوست ورمی کود مختلف سطوح کاربرد با (04۹0)سیدهادي حاج و درزي .(04۹۹سیادت  و فر )سلیمانی اعالم شد

 ورمی تن ۹0 و 4 در سطوح ترتیب به بوته ارتفاع و بیوماس عملکرد حداکثر که کردند گزارش شوید گیاه در هکتار( در تن 4،۹0

 همچنین شد. بهتر به لیمو گیاه صفات رویشیباعث بهبود  کمپوست ورمی استفاده از کود .آمد دست به هکتار در کمپوست

 بود مؤثرتر به لیمو کیفی و کمی صفات بهبود در آنها جداگانه مصرف به نسبت کمپوست ورمی و کمپوست همزمان مصرف

 داشته سبز زیره گیاه در تولید کارایی افزایش در نقش موثري تواند می دامی و آلی کودهاي از استفاده (.۹۳۱9)اصغري و همکاران، 

شد)سعید نزاد و رزوانی مقدم،  بوته ارتفاع و چتر در دانه تعداد بوته، چتر در تعداد بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد افزایش و باعث

زیرزمینی و همچنین  آلودگی آبهاي انسان، سالمت در نیتروژنه شیمیایی کودهاي زیاد مصرف ناشی از مشکالت به توجه با. (۹۳3۱

پتانسیل تولید چندساله گیاه دارویی مریم گلی علی رغم باال بودن هزینه خرید اولیه ورمی کمپوست، قیمت باالتر محصول بر اساس 

 مطالعه پژوهش این انجام از تولیدي ارگانیک و بهبود حاصلخیزي خاک می تواند جبران هزینه انجام شده را توجیه نماید.  هدف

 .باشد اسانس گیاه دارویی مریم گلی می و رویشی عملکرد بر زیستی کودهاي و کمپوست تأثیر ورمی
 

 روشها و مواد
درجه  90دقیقه شمالی،  0۳درجه و  ۳0با موقعیت جغرافیایی  در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان آمل ۹۳۱4 سال در آزمایش این

 و هم بر دیسک عمود دو و شخم شامل زمین سازي آماده عملیات. متر ارتفاع از سطح دریا اجرا گردید 4۳4 و با دقیقه شرقی 04

 آن شیمیایی و فیزیکی تجزیه و خاک انجام برداري نمونه زمین مختلف نقاط از کاشت از قبل .شد انجام ماه اسفند در ردیفها ایجاد

باکتري از شرکت  .است آمده دو جدول در شده استفاده کمپوست ورمی کود شیمیایی خصوصیات ذکر شده است. یکدر جدول 

باکتري تهیه شد. نشا گیاه دارویی مریم گلی در  cfu/ml701دانش بنیان تمیشه واقع در استان گلستان شهرستان گرگان با تراکم 

ه س آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفی در مرحله دو برگی از جهاد دانشگاهی تهران تهیه گردید.

تن در هکتار و  04تن در هکتار،  ۹4تن در هکتار،  یکسطح به عنوان فاکتور اول شامل  چهارورمی کمپوست در  تکرار اجرا شد،

 مصرف وم و  عدمی( در دو سطح شامل مصرف آزوسپیریلPGPRتن در هکتار و فاکتور دوم کاربرد باکتري هاي محرک رشد) ۳4

 روز در آبیاري اولینگردید.  کشت پشته شش روي بر ردیف ۹0کرت  هر در و انجام متر 4 ×۳ ابعاد به کرتهایی در کاشت بودند.

 آبیاري از پس روز پنج فاصله به دوم آبیاري یکنواخت سبزشدن از اطمینان حصول منظور به و انجام دستی روش به و کاشت از بعد

 .شد انجام دستی صورت به و مرحله سه در هرز نیز علفهاي وجین عملیات و روزه ۹4 فواصل در بعدي آبیاریهاي .شد انجام اول
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 و کش کش،آفت علف شیمیایی، نوع کود هیچ از برداشت تا کاشت از گیاه رشد دوره طول در نیز و سازي زمین آماده زمان در

پس از پایان ظهور گل ها، کل بوته به همراه ریشه با دقت توسط بیل از خاک خارج و پس از حذف اندام . نشد استفاده کش قارچ

و سپس تمام ریشه ها بصورت جداگانه در داخل ظرف توري قرار گرفته به مدت یک روز در داخل سطل آب  ،هوایی، ریشه ها

 گذاشته و با آب شستشو شد و به آزمایشگاه جهت اندازگیري هاي طول ریشه، حجم ریشه، وزن تر و خشک ریشه انتقال یافت.

درجه سانتی گراد گذاشته شدند و توزین و میانگین آن به  20ساعت در آون  43مدت نمونه هاي اندام هوایی نیز بعد از تفکیک به 

 شدند. توزین گرم( 444۹/4دقت  )با دقیق ترازوي از استفاده با شده خشک هاي عنوان اعداد هر کرت یادداشت گردید. سپس نمونه

 گیاه خشک هاي اندام شدن از خرد پس منظور بدین شد. استفاده کلونجر دستگاه از گیاه، اندام خشک اسانس درصد محاسبه براي

 با آمده دست به اسانس و اسانس گیري شدند نمونه ها ساعت چهار مدت به آب با تقطیر روش و به کلونجر دستگاه از استفاده با

نیز با استفاده از  هادادهل یوتحلهیتجز .شد محاسبه اسانس درصد شد. سپس زدایی رطوبت سدیم خشک سولفات از استفاده

استفاده  Mstat-c افزارنرمدانکن و  يادامنهآزمون چند  براي مقایسه میانگین از و انجام خواهد شد. Excel و SAS يافزارهانرم

 شود.یم

 

 

 Table 7: Chemical and physical properties of studied soil          مزرعه: مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک  ۹جدول

 

 

 

 Table 2:  chemical composition of vermicompost fertilizer             کمپوست ورمی کود شیمیایی ترکیب :0 جدول

 

 

 

 

 نتایج و بحث :

 بافت خاک

SoilT 
exture 

 شن

sand (%) 

 الي

silt(%) 

 رس

clay   (%) 

قابل یمپتاس  جذب 

K(av) 
(ppm)  

 فسفر قابل جذب

P(ava)(ppm) 

آلی ماده  

O.M(%) 

خنثی  مواد

شونده 

T.N.V(%) 

واکنش 

 خاک

Ph 

هدایت 

 EC الکتریکی

ds/m 

 سیلتی لومی

Loamy silty 

0۳ 49 ۳0 ۹4۹ ۱.۹ ۹.40 ۹9.۱ 0.۱0 ۹.۳3 

 بر
(B) 

 

 منگنز
(Mn) 

    مس
(Cu) 

 روي

(Zn) 

 آهن

(Fe) 

 نیتروژن

N(%) 

یمپتاس  

K(%) 

 فسفر

P (%) 

آلی ماده  

O.M(%) 

 کربن آلی

O.C (%) 

 اسیدیته

Acidity 

هدایت 

 EC الکتریکی

ds/m 

0۳  094 ۳0  02۹  2344 ۹.۱4 .۹9۹  4.۱۳ ۹.0 09 ۹.2  ۹.0 
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 درصد اسانس :

بر صفت درصد اسانس معنی دار گردید و اثر متقابل  (P</0/0)و استفاده از باکتري محرک رشد  (P</0/0)کود ورمی کمپوست 

تن ورمی کمپوست در هکتار بیشترین درصد  ۳4نداشته است. با مصرف ورمی کمپوست با باکتري تاثیر معنی داري بر مقدار اسانس 

تن ورمی کمپوست در هکتار حاصل شد. بین استفاده از باکتري  ۹درصد بدست آمد و کمترین درصد اسانس با کاربرد  4.2۱اسانس 

 استفاده (.4بخشیده است)جدول درصدي بوده و کاربرد باکتري عملکرد اسانس را بهبود۹4محرک رشد و عدم استفاده تفاوت حدود 

 0443و همکاران  (. منا0444و اتیه و همکاران،  ۹۱۱2)امین،  شوند دارویی می گیاهان اسانس درصد افزایش باعث آلی کودهاي از

 ترکیبات مقدار نیز و مقدار اسانس دیگر، تحقیقی در شد. رازیانه اسانس عملکرد افزایش سبب کودهاي آلی کاربرد که کردند گزارش

 کاربرد (.0440بود )ویلدوا و همکاران،  آن رایج کشت از باالتر مراتب به ارگانیک شرایط کشت در بابونه، دارویی گیاه ضروري

، و همکاران را در گیاه دارویی نسبت به استفاده انفرادي آن افزایش داده است)صالحی اسانس میزان شیمیایی، و آلی کود تلفیقی

۹۳۱4.) 

 ریشه :وزن خشک 

به همراه داشته  (P</0/0)استفاده از مقادیر مختلف ورمی کمپوست و تیمار باکتري بر صفت وزن خشک ریشه تاثیر معنی دار 

است. اثرات متقابل بین ورمی کمپوست و استفاده از باکتري آزوسپریلیوم در سطح احتمال یک درصد مثبت و معنی داري بود)جدول 

گرم در متر مربع بیشترین، عدم مصرف باکتري با  99.۱۳تن کود ورمی کمپوست با  04وم و کاربرد (. مصرف باکتري آزوسپریلی۳

افزایش وزن خشک ریشه در گرم در متر مربع کمترین مقدار وزن خشک ریشه را دارا بود.  0۱.24یک تن ورمی کمپوست به مقدار 

)مرعشی و ( مریم گلی۹۳۱4یی سرخارگل)فالح و همکاران، (، گیاه دارو۹۳۱۳گیاه دارویی بادرنجبویه)طهماسبی و همکاران، 

 با استفاده از کودهاي زیستی و دامی گزارش شده است. (04۹9همکاران، 

 طول ریشه:

اثر متقابل  به همراه داشته همچنین (P</0/0) کاربرد ورمی کمپوست و اعمال تیمار باکتري بر صفت طول ریشه تاثیر معنی دار 

(. جدول اثرات ۳)جدول را نشان می دهد (P</0/0)ورمی کمپوست و باکتري آزوسپریلیوم نیز بر صفت طول ریشه اثر معنی داري 

سانتی متر بدست می آید که نسبت  44.00تن کود ورمی کمپوست طول ریشه  ۳4متقابل نشان داد که با کاربرد باکتري و استفاده از 

(. در تحقیق حاضر شاید به دلیل فراهم بودن مواد غذایی توسعه ریشه با 4درصد اختالف دارد)جدول 94 به تیمار شاهد حدود

 آمریکا آیوا دانشگاه و ارگانیک کشاورزي و مؤسسه (۹۳۱4)پژوهش رضوي نیا و همکاران حضور باکتري محدود گردید. نتایج

 عملکرد کاهش نتیجه در و بریکدیگر عناصر منفی کنش برهم بروز موجب را گیاه نیاز از کود بیش کردن داد اضافه نشان (0440)

 .اند دانسته

 

 

 حجم ریشه: 
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به همراه داشته  (P</0/0)استفاده از مقادیر ورمی کمپوست و باکتري محرک رشد بر صفت حجم ریشه  تاثیر مثبت و معنی داري  

تن ورمی کمپوست در  ۳4حجم ریشه  نداشته است. با مصرف است. اثر متقابل ورمی کمپوست با باکتري تاثیر معنی دار بر صفت 

تن ورمی کمپوست در  ۹گرم در بوته بدست آمد، کمترین مقدار حجم ریشه با کاربرد  49.۱0هکتار بیشترین مقدار حجم ریشه  

بدست  ۳2.29گرم در بوته حاصل شد. با استفاده از باکتري محرک رشد بیشترین مقدار حجم ریشه  04.۳3هکتار با مقدار 

ران، )موسوي و همکا در برهمکنش بین مقادیر مختلف قارچ مایکوریزا و ورمی کمپوست تاثیر مثبتی مشاهده نشد(. 9آمد)جدول

۹۳۱۳.)  

 برگ: خشک وزن

برهمکنش بین کود ورمی کمپوست و باکتري آزوسپریلیوم بر وزن اعمال تیمارهاي ورمی کمپوست و باکتري آزوسپرلیوم و همچنین 

تن کود ورمی  04معنی دار گردید. بر این اساس، اثرات متقابل بیشترین مقدار وزن خشک برگ در تیمار  (P</0/0)خشک برگ  

باعث افزایش وزن خشک استفاده از باکتري هاي محرک رشد (. 4گرم در بوته بدست آمد)جدول  0۳.۹4و مصرف باکتري با مقدار 

 ،(۹۳۱0و )مرعشی و همکاران،  (04۹9(، مریم گلی)مرعشی و همکاران، 04۹۳برگ در گیاهان برنج )نیک نژاد و همکاران، 

 (، گزارش شده است. ۹۳۱4سرخارگل)موسوي و همکاران 

 وزن خشک ساقه:

نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد تیمارهاي مختلف ورمی کمپوست و استفاده از تیمار باکتري در 

 9درصد و اثرات متقابل کود ورمی کمپوست و باکتري آزوسپرلیوم بر صفت وزن خشک ساقه در سطح احتمال  ۹سطح احتمال 

تن ورمی  ۳4(. بیشترین وزن خشک ساقه در تیمار کاربرد باکتري و مصرف ۳ت)جدولدرصد تاثیر معنی داري به همراه داشته اس

تن ورمی کمپوست  ۹گرم در بوته و کمترین این مقدار در تیمار عدم کاربرد باکتري و با مصرف  34.۹4کمپوست در هکتار با 

ن خشک ساقه در گیاه دارویی سرخارگل استفاده از ورمی کمپوست باعث افزایش وز(. 4گرم در بوته مشاهده شد)جدول  ۳9.۳۳

 (.۹۳۱4شد)رضوي نیا، 

 وزن اندام هوایی: 

معنی دار شد. اثر متقابل تیمارهاي مختلف ورمی  (P</0/0)تیمار ورمی کمپوست و باکتري بر صفت وزن خشک اندام هوایی 

درصد را داشتند. بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی در  9کمپوست و باکتري آزوسپرلیوم نیز تاثیر معنی دار در سطح احتمال 

دست آمد و کمترین گرم در بوته ب ۹09.۹4تن ورمی کمپوست در هکتار با استفاده از باکتري محرک رشد به مقدار  04تیمار مصرف 

(  مشاهده 0۱.04مقدار  این صفت در تیمار  عدم مصرف باکتري آزوسپرلیوم و کاربرد یک تن ورمی کمپوست )گرم در بوته 

 اندامهاي هوایی خشک و تر وزن و بوته ارتفاع افزایش ازتوباکتر، سبب و آزوسپیریلوم زیستی کود کاربرد در تحقیقی(. 4شد)جدول 

 (.0444همکاران، )یوسف و گردید دو فصل طی دوم و اول هاي چین در گلی مریم گیاه
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 خشک گل: وزن

( وزن خشک گل تحت تاثیر تیمارهاي ورمی کمپوست و باکتري آزوسپرلیوم قرار ۳بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 

گرفت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. همچنین برهمکنش بین تیمارهاي مختلف ورمی کمپوست و باکتري آزوسپریلیوم 

خشک گل داشته است. استفاده از باکتري باعث بهبود وزن خشک گل گردید بطوري  بر صفت وزن (P</0/0)نیز تاثیر معنی دار 

درصدي مشاهده گردید. بر این اساس، اثرات متقابل بیشترین مقدار وزن  09که بین مصرف و عدم مصرف باکتري اختالف حدود 

آمد و کمترین وزن خشک گل در تیمار  گرم در بوته بدست ۹2.۱4تن کود ورمی و مصرف باکتري با مقدار  04خشک گل در تیمار 

(. بیشترین افزایش وزن خشک گل با 0گرم در بوته مشاهده شد)جدول  2.9۳عدم کاربرد باکتري و مصرف یک تن کود دامی با 

 (.۹۳۱4)فالح و همکاران، کاربرد تلفیقی کود زیستی و دامی در گیاه دارویی سرخارگل نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد

 ه به تاج:نسبت ریش

بر نسبت ریشه به تاج داشته است. برهمکنش ورمی  (P</0/0)اعمال تیمارهاي ورمی کمپوست و آزوسپریلیوم تاثیر معنی دار 

میانگین با کاربرد  با شده ذکر مقدار صفت بیشترین که نحوي به داد، قرار تأثیر کمپوست و آزوسپریلیوم نسبت ریشه به تاج را تحت

تن کود ورمی  ۳4مشاهده شد که با تیمار عدم مصرف باکتري با کاربرد  4.90تن ورمی کمپوست در هکتار با  04باکتري و مصرف 

 هاي باکتري کاربرد کردند مشاهده( ۹۳32) و همکاران دل خرم(. 4درصد داشته است )جدول  94کمپوست اختالف حدود 

 گیاه محصول رشد سرعت و خشک ماده تجمع حداکثر برگ، سطح شاخص ارتفاع، به افزایش منجرر ازتوباکت و آزوسپیریلوم

 شد.  شاهد با مقایسه سیاهدانه در

 وزن ویژه ریشه :

نتایج تجزیه داده ها نشان داد که صفت وزن ویژه ریشه تحت تاثیر تیمارهاي مختلف ورمی کمپوست و استفاده از باکتري آزوسپرلیوم 

(. همچنین اثرات متقابل بین ورمی کمپوست و استفاده از باکتري آزوسپرلیوم تاثیر مثبت و معنی داري بر ۳قرار نگرفت)جدول 

تن ورمی کمپوست و  ۹است. علی رغم این اثرات متقابل بیشترین وزن ویژه ریشه در تیمار کاربرد صفت وزن ویژه ریشه نداشته 

درصد  29استفاده از ترکیب دو قارچ محرک رشد و مصرف (. 4مشاهده گردید)جدول  ۹.404مصرف باکتري آزوسپرلیوم با مقدار 

 (۹۳۱۳ ورمی کمپوست باعث افزایش وزن ویژه ریشه گردید)موسوي و همکاران،

 

 

 

 نهایی گیري نتیجه
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این  .است بوده همراه نیتروژنه کودهاي مصرف برابري هفت با افزایش گذشته، دهه دو طی جهان کشاورزي تولیدات شدن برابر دو

 .کند تأکید می محیطی زیست هاي آلودگی و کشاورزي هاي نهاده جهت کاهش نیتروژن مصرف در بهینه استفاده اهمیت بر موضوع

تن در هکتار ورمی کمپوست می تواند نسبت به مصرفی یک تن مقدار اسانس  ۳4داد که مصرف  نشان تحقیق این از حاصل نتایج

می تواند عمده صفات رویشی را ورمی کمپوست  تن در هکتار  ۳4درصد بهبود ببخشد. مصرف باکتري و استفاده از  34را تقریبا 

درصد وزن خشک بیشتري را به  99افزایش دهد و نسبت به حالت عدم مصرف باکتري با کاربرد یک تن ورمی کمپوست تقریبا 

هزینه اولیه باالي خرید ورمی کمپوست ضمن بهبود حاصلخیزي خاک با توجه کشت یکساله و بهره برداري چند همراه داشته باشد. 

آروسپرلیوم  بطور کلی کاربرد باکتريیاه مریم گلی و بر اساس رویکرد تولید ارگانیک تا حدودي این هزینه قابل جبران است. ساله از گ

 تن ورمی کمپوست در هکتار ضمن بهبود عملکرد رویشی افزایش مقدار اسانس را به همراه داشته باشد. ۳4و استفاده 

 سپاسگزاري

طرح  این اجراي هزینه .است شده استخراج انشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی د مصوب پژوهشی طرح از مقاله این

 .است سپاسگزاي و تشکر کمال که موجب شده تأمین دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اله آملی  توسط تحقیقاتی
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تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده تحت تیمار هاي مختلف ورمی کمپوست و باکتري آزوسپرلیوم -3جدول  

Table ۳:  Analysis of variance measured by the treatment of vermicompost and bacteria Azospirillum 

 

 

 

وزن ویژه 

 ریشه

Specific 

root 

weight 

نسبت ریشه 

 به تاج

root of the 

canopy 

وزن خشک 

 گل

Flower 

dry 

weight 

وزن خشک 

 اندام هوایی

Shoot dry 

weight 

وزن خشک 

 ساقه

Stemdry 

weight 

 وزن خشک 

 برگ

Leaf dry 

weight 

 حجم ریشه

root volume 

(ml) 

 طول ریشه

Root 

Length 

(cm) 

وزن خشک 

 ریشه

Root dry 

weight 

 درصد اسانس

essential oil 

(%) 
df 

 منابع تغیرات

(Source of 

Variance) 

4.440۱ 4.44449 4.۳3 ۳4.00 ۳.44 09.400 4.200 ns ۹4.۳۱ ۹4.20 4.444440 2 
 تکرار

(Repeat) 

4.449 ns 4.444 ** 90.0۳ ** 4402.33 ** ۹۳00.32 ** 9۳0.93 ** 940.490 ** ۳0۱.30 ** 9۳۹.44۱ ** 4.۹4 ** 3 
   ورمی کمپوست

Vermicompost (V) 

4.44 ns 4.۹۳ ** 23.24 ** 003۹.44 ** ۹9۹0.40 ** ۹۹9۹.0۹ ** ۹2۹.۳30 ** ۳4.9۹4 ** ۱9.0۳ ** 4.402 * 7 
مآزوسپریلو  

Azospirillum (A) 

4.440 ns 4.44۳ ** ۹.۹0 * ۱9.4۱ * ۳0.۱۹ * 09.0۹4 ** 4.302 ns ۹4.02 * 0۳.2۹ ** 4.44۹9 ns 3 

 ورمی کمپوست * باکتري

A * V 

4.44۳ 4.444۳ 4.0۳ 04.42 ۱.۳33 ۳.20 0.40 ۳.۳44 ۹.۳2 4.449 71 
 خطا

(Erorr) 
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اثرات متقابل صفات اندازه گیري شده تحت تیمار هاي مختلف ورمی کمپوست و باکتري آزوسپرلیوم -4جدول  
Table 4: The interaction between different traits treated with vermicompost and bacteria Azospirillum 

 درصد می باشند. 9اختالف معنی دار در سطح میانگین با اعداد مشابه فاقد 

Means with similar letters in each column are not significantly different at 95 probability level

وزن ویژه 

 ریشه

Specific 

root 

weight 

نسبت ریشه 

 به تاج

roots to 

the crown 

وزن 

 خشک گل

Flower 

dry 

weight 

وزن خشک 

 اندام هوایی

Shoot 

dry 

weight 

وزن خشک 

 ساقه

Stemdry 

weight(gr) 

 

وزن خشک 

 برگ

Leaf  dry 

weight(gr) 

 

 حجم ریشه
root 

volume(ml) 

 

 طول ریشه
Root 

length(Cm) 

 

وزن خشک 

 ریشه

root dry 

weight(gr) 

 

درصد 

 اسانس

essential 

oil(%) 

 

تیمار  ورمی 

  کمپوست

vermicompost 

تیمار 

 آزوسپرلیوم
Azospirillum 

021.1 a 
/2.. d .2.. d .021/ d 102// c .1211 de .22./ e ..21. de ..2./ e /2.. e 0 th/ha 

 مصرف باکتری

Azospirillum 

021.. a /211 b 320. e 1.2./ e .02.. d .12.. f ./201 f ./2.0 e ..23/ f /212 ed 0 th/ha 
 no   عدم مصرف

Azospirillum 

0210/ a /2./ d 0.2.. c 0..22. c 11211 b 1122. c ..2.1 d .021. cd .120. d /20. d 0/ th/ha 
 مصرف باکتری

Azospirillum 

0210/ a /21/ c .231 d 2.2.1 d 11201 c .12/1 e .321/ e .12.2 c .32/1 d /200 cd 0/ th/ha 
 no   عدم مصرف

Azospirillum 

0210/ a /2./ d 0121/ b 
0.12.. 

b 
112/1 b 0.211 b 102./ b .121. b 122.. b /20. cd ./ th/ha 

 مصرف باکتری

Azospirillum 

02... a /20. a 0/20. d ..21/ d 102/1 c .221/ d .323/ c .22./ c 1/231 c /213 bc ./ th/ha 
 no   عدم مصرف

Azospirillum 

02..0 a /2.. d 032./ a 01020/ a 2120/ a 1.20/ a 1220. a 1/2.. a 002.. a /230 ab ./ th/ha 
 مصرف باکتری

Azospirillum 

02..0 a /211 b 0.221 bc 
0.321/ 

bc 
1.211 b 1120. c 1.22/ .3213 ab 1.20/ b /22. a ./ th/ha 

 no   عدم مصرف

Azospirillum 
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  منابع مورد استفاده :

 صفات روي بر کمپوست ورمی و کمپوست آلی کودهاي اثرات بررسی .5331زواریان. ا،  راد. م، معصومی یوسفی اصغري. م،

 ۹۳۱9 بهار هشتم، و پنجاه مسلسل شماره دوم، دوره پانزدهم، سال به لیمو. گیاه دارویی کیفی و کمی

 رشدي شاخصهاي بر بیولوژیک کودهاي کاربرد اثر . 5331 ر، قربانی و م محالتی نصیري ع، کوچکی س، دل، خرم

 0۱4 تا 093 هاي صفحه ،0 شماره ایران، زراعی پژوهشهاي مجله .(.Nigella sativa L)سیاهدانه

کیفی  و کمی خصوصیات بر شیمیایی کود و کمپوست ورمی کود تأثیر. 5334بادي، ح.  نقد ، م،. آقاعلیخانی ، م.، نیا رضوي

(Echinacea purpurea (L.) Moench)  ایران.  معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی سرخارگل. دوماهنامه گیاه

 . ۳92-۳2۳. صفحه 0. شماره ۳۹جلد 

 عملکرد، روي دامی کودهاي و کمپوست ورمی کمپوست، مصرف اثر ارزیابی .5333مقدم، پ.  رضوانی سعیدنژاد، ا. ح.، 

 ،04 جلد کشاورزي( صنایع و )علوم باغبانی علوم . نشریه (Cuminum cyminum)سبز زیره اسانس و درصد عملکرد اجزاي

 . ۹40-۹43 .ص ، ۹۳3۱ دوم نیمسال ،0 شماره

 بر شیمیایی و آلی کودهاي تلفیقی مدیریت اثر. 5334حیدري. ، م.  پور، ر.،  ایرانی عباسی ، ع.، فالح، س.،  . ع، صالحی

 معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی سیاهدانه. دوماهنامه  (.Nigella sativa L)کیفی خصوصیات و عملکرد

 . 043-00۹. صفحه 0. شماره ۳۹ایران. جلد 

کودهاي زیستی و دامی بر خصوصیات زراعی گیاه دارویی  مقایسه .5333طهماسبی،ر. فالح، ه. نیک نژاد، ي. ، مهدي نیا، ج. 
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The effect of vermicompost and bio-fertilizers on growth and yield of essential oil of sage 

(Salvia officinalis) 

 

Abstract1 

 
In order to study the effect of vermin compost and bio-fertilizers on growth yield and essential oil of sage, 

trial in 2072 randomized complete block design factorial with 3 replications in research farm was run at an 

altitude of 130 meters above sea level. vermicompost at 1 levels as the first factor of 7 ha, 70 ha, 20 ha and 

30 ha and the second factor were the two levels applicable PGPR Azospirillum usage and non - use of it 

the treatments usage of vermin compost and bacteria for the percent of oil consumption, root, root length, 

root volume, dry weight, dry weight, shoot dry weight, total dry weight had significant positive impact on 

the level of 71 along. Interaction of bacteria and vermicompost had no significant effect on essential oil. 

Azospirillum bacteria consume and usage of 20 tons of vermicompost fertilizer with 22.53 gm2 had the 

most root dry weight, respectively. The highest amount of leaf dry weight at 20 tons vermincompost 

treatment and the use of bacteria to the amount of 03.70 gm2 respectively. Most of shoot dry weight in the 

treatment of 20 tons of vermin compost per hectare using bacteria growth in the amount of 702.70 gm2, 

respectively And the lowest value of this attribute in the treatment of no Azospirillum bacteria and the usage 

of a ton of vermin compost 05.20 gm2, respectively.  
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