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  چکیده

 Origanum(به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود آزوکمپوست و کود اوره بر برخی خوصیات کمـی و کیفـی گیـاه دارویـی مرزنجـوش      
vulgare virid. (  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی

و کود ) کیلوگرم در هکتار 7/195و  7/108، 7/21صفر، (هاي آزمایش شامل سطوح مختلف کود اوره  عامل. انجام شد 1391-92ال زراعی مشهد در س
، 40هر یک از سطوح کود آزوکمپوست و کود اوره به طور جداگانه بر اساس میزان کاربرد صفر، . بود) تن در هکتار 20و  1/11، 2/2صفر، (آزوکمپوست 

هاي جانبی، تعداد گل، وزن خشک  در این تحقیق صفاتی نظیر ارتفاع بوته، قطر تاج گیاه، تعداد شاخه. کیلوگرم نیتروژن در هکتار تنظیم شدند 120و  80
گیـري   گل، وزن خشک کل پیکر رویشی، وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ، عملکرد اقتصادي، شاخص برداشت، درصد و عملکرد اسـانس انـدازه  

گیري شده مرزنجوش به جز شاخص برداشت و  یج نشان داد که اثرات ساده کود شیمیایی نیتروژن و کود آلی آزوکمپوست بر تمامی صفات اندازهنتا. شدند
هکتار کیلوگرم کود شیمیایی در  40گیاهان تیمار شده با . دار بود دار بود و اثرات دوگانه براي تمامی صفات به جز درصد اسانس معنی درصد اسانس معنی

با . جز قطر تاج گیاه، وزن خشک کل، درصد و عملکرد اسانس از بیشترین مقدار برخوردار بودنده کیلوگرم آزوکمپوست در هکتار در اکثر صفات ب 80و 
که افزایش سطوح  کیلوگرم در هکتار بود درحالی 68/577کیلوگرم نیتروژن افزایش عملکرد اقتصادي برابر با  120افزایش سطوح آزوکمپوست از صفر به 

رسـد کـاربرد    لـذا بـه نظـر مـی    . کیلوگرم در هکتار شد 7/441کیلوگرم سبب افزایش عملکرد اقتصادي به مقدار  120کود شیمیایی نیتروژن از صفر به 
تگی متعلق به تعداد محاسبۀ ضرایب همبستگی نشان داد که بیشترین همبس. آزوکمپوست به تنهایی نتایج بهتري نسبت به کود شیمیایی نیتروژن داشت

همچنین . بود) =99/0r**(و نیز وزن خشک گل و وزن خشک برگ با عملکرد اقتصادي  )=99/0r**(هاي جانی و تعداد گل در بوته با ارتفاع بوته  شاخه
د اقتصادي را داشـتند، کـه   بیشترین همبستگی مثبت با عملکر) =96/0r**(و ارتفاع بوته ) =97/0r**(، سطح برگ )=98/0r**(هاي جانبی  تعداد شاخه

 .نشانگر اهمیت این صفات در تعیین عملکرد نهایی بود
  

 اسانس، کود آلی، کود شیمیایی، نیتروژن :کلیديهاي واژه
  

    1 مقدمه
از خـانواده نعناعیـان    ).Origanum vulgare L( مرزنجوش

)Lamiaceae (   و ارزشـمند   از جمله گیاهـان دارویـی چندسـاله
لحاظ تجاري و ارزش باال، صـادرات ایـن   به . آید یم ایران به شمار

                                                        
اسـتاد  گـروه زراعـت، ،   دانشیار دانش آموخته دکتراي اگرواکولوژي،   -4و  3، 2، 1

گـروه منـابع   ، اسـتادیار  گروه زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد  
 طبیعی و کویرشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

 :Email: نویســــــــــــــــنده مســــــــــــــــئول -(* 
Yazdani.agroecology@yahoo.com (  

اي برخوردار بوده و مقرون به  گیاه به اقصی نقاط جهان از اهمیت ویژه
بـه عنـوان گیـاه     مرزنجوش ).Safaeikhoram, 2008(صرفه است 

ثر در ؤز گیــاه دارویــی مــمــورد اســتفاده در طــب ســنتی و نیــ
این گیـاه طبـق   . هاي معتبر جهان به ثبت رسیده است فارماکوپه

نظر مونـوگراف گـروه دارویـی آلمـان داراي وضـعیت مثبـت       
پیکر رویشی مرزنجـوش   ).Safaeikhoram, 2008(است درمانی 

هـاي   مقدار اسانس در اندام. باشند معطر میبه سبب وجود اسانس، 
هوایی گیاه مرزنجوش تحت شرایط اقلیمی محل رویـش متفـاوت و   



  799  ..   .وحشی بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش

ــین  ــا  5/0ب  Omidbaigi, 1997; Vakili(درصــد اســت  5/1ت

Shahrbabaki, 2008( .که عوامل محیطـی تـأثیر   با توجه به این
اي در رشد نمو و میزان مواد مؤثره گیاهـان دارویـی دارد    عمده

)Omidbaigi, 1997 (  شناخت شرایط مطلوب براي رشد بهینـه
ثر ؤدر تغییرات کمی و کیفی گیاهـان مـ   و شناسایی عواملی که

کاهش هزینه تولید بـه افـزایش درآمـد     تواند ضمن هستند، می
  داروسازي  نیاز صنایع  گام مهمی در تأمینبرداران منجر شود و  بهره

  . کشور باشد
از طرفی نکته حائز اهمیت در تولید گیاهان دارویی، بهبود خواص 

. هـاي مضـر شـیمیایی اسـت     ها بدون کاربرد نهـاده  کمی و کیفی آن
بـراي بهبـود عملکـرد اقتصـادي و      استفاده مطلوب از منابع نیتروژن

 Mostafavi( محیطی امري ضروري است هاي زیست کاهش آلودگی

Rad et al., 2010( .  
کمپوسـت فـرآوري شـده از    ( 1کودهاي آلـی نظیـر آزوکمپوسـت   

به عنوان منبع نیتـروژن سـبب بهبـود منـابع غـذایی،      ) سرخس آزوال
تغذیـه   شـوند و بـه   جلوگیري از آب شویی عناصـر غـذایی و آب مـی   

مطالعـات  . )Mostafavi Rad et al., 2010(کنـد   گیاهان کمک می
متعددي بر تأثیر ترکیبات آلی و شیمیایی بر گیاه مرزنجوش صـورت  

بـا   (Aziz et al. 2009) عزیـزي و همکـاران   از جملـه . گرفته است
مطالعه سـطوح مختلـف نیتـروژن در قالـب کودهـاي شـیمیایی بـر        

ر گلخانه گـزارش کردنـد کـه کـاربرد     د L.  O. vulgareهاي جمعیت
بب افـزایش مـاده   سـ ) گرم در هـر گلـدان   5/1(سطح باالتر نیتروژن 

 .کـه میـزان اسـانس گیـاه را کـاهش داد      خشک گیـاه شـد، درحـالی   
با ) Sotiropoulou & Karamanos, 2010(سوتیروپلو و کارامونوس 

 کیلوگرم در هکتـار  120و  80، 40، صفربررسی چهار سطح نیتروژن 
داري بر عملکرد رویشی  نشان دادند که کاربرد نیتروژن به طور معنی

O. vulgare virid.   کیلـوگرم نیتـروژن در    80تأثیر داشت و میـزان
هکتار سبب رشد بهینه گیاه و سبب بهبود عملکـرد روغـن شـد، امـا     

 ,Dordas. تـأثیر بـود   استفاده از نیتروژن بر غلظت روغـن گیـاه بـی   

اع، تعداد شـاخه در گیـاه، مـاده خشـک گیـاه و      افزایش ارتف )(2009
 .O. vulgare Lعملکرد اسانس را با کاربرد برگی کلسیم و منیزیم بر 

که میزان اسانس تحت تأثیر کاربرد کلسیم و منیزیم  داد، درحالی نشان

                                                        
1  - Azocompost 

) .O. majorana L(هاي مرزنجوش بستانی  تلقیح ریشه. قرار نگرفت
و اسـتفاده از منـابع فسـفر آلـی      2بیومبرادي ریزوهاي  با انواع باکتري

بیشترین عملکرد رویشی . سبب تأثیر مثبت بر اجزاي رشدي گیاه شد
و روغن از ترکیب دو تیمار کود گوسفندي و تلقیح با باکتري حاصـل  
شد، میزان اسانس تحت تأثیر تلقیح باکتریـایی و بقایـاي آلـی قـرار     

 El-ghandour(فت دهنده اسانس تغییر یا نگرفت، اما اجزاي تشکیل

et al., 2009.(  بانچیو و همکاران)Banchio et al. 2008(  با بررسی
بر مرزنجوش بسـتانی گـزارش کردنـد کـه بـرادي       PGPR3اثر انواع 

داري بـر طـول    اثر مثبت و معنی 4ریزوبیوم و سودوموناس فلورسانس
ساقه، وزن ساقه، تعداد برگ، تعداد گره و وزن خشک ریشـه داشـت،   

ن عملکرد اسانس گیاه با تلقیح کردن بذور به وسیله بـاکتري  همچنی
غریب و  .داري نسبت به بدون تلقیح باکتریایی نشان داد افزایش معنی

کودهاي  با مطالعه تأثیر کمپوست و) et al. 2008 Gharib(همکاران 
بیولوژیک بر مرزنجوش بستانی در گلخانه نشان دادند که رشد گیاه، 

ملکرد ماده خشک گیاه با کاربرد کودهاي آلی در ترکیبات اساس و ع
-et al. 2011 Al(ت هـا فرای-ال .مقایسه با شاهد برتـري نشـان داد  

fraihat (  با کاربرد کودهاي آلی بیان کردند که کود مرغی بیشـترین
  . مقادیر وزن تر و خشک مرزنجوش بستانی را سبب شد

و ) Rad et al. 2010 Mostafavi(مصـطفوي راد و همکـاران   
ــتانی  ــبی سروسـ در ) Tahmasebi Sarvestani 2011(طهماسـ

ــه ــت،    مطالع ــامل آزوکمپوس ــروژن ش ــابع نیت ــاربرد من ــا ک % 50اي ب
، ).Brassics napus L(ارقام کلـزا  اوره و اوره بر % 50 +آزوکمپوست

را گزارش  هاي کلزا تحت تیمار آزوکمپوست روغن دانه افزایش کیفیت
تلفیقی بر عملکـرد دانـه نسـبت بـه سـایر       کردند، اما اثر تیمار تغذیه
ــري داشــت  ــا برت ــف .تیماره ــاران  یوس  et al. 2013(زاده و همک

Yousefzadeh (    اوره% 75اوره، % 100با کـاربرد منـابع نیتروژنـی+ 
ــت، % 25 ــت، % 50 +اوره% 50آزوکمپوس % 75 +اوره% 25آزوکمپوس

ــت و  ــبی    % 100آزوکمپوس ــی بادرش ــاه داروی ــر گی ــت ب آزوکمپوس
.)Dracocephalum moldavica L (     گـزارش کردنـد کـه عملکـرد

  .آزوکمپوست حاصل شد% 50 +اوره% 50مطلوب و اسانس از تیمار 
نشـان داد کـه مقـدار     )Omidbaigi, 2006(امیـدبیگی   بررسـی 

کیلـوگرم در   80تـا   60مطلوب نیتروژن براي گیاه دارویی بادرشـبی  

                                                        
2  - Bradyrhizobium 
3  - Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
4- Pseudomonas fluorescens 
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. یار گیاه قـرار گرفـت  هکتار بود که اوایل بهار به عنوان سرك در اخت
اذعان داشت که در افزودن  )Omidbaigi, 2006(امیدبیگی همچنین 

کودهاي نیتروژن باید دقت زیادي کرد، زیـرا ایـن کودهـا بـه مقـدار      
دهی و  گل(زیادي سبب تحریک رشد رویشی گیاه شده و رشد زایشی 

. گردد کند و سبب کاهش شدید عملکرد می را مختل می) تشکیل میوه
نین افزایش نامناسب نیتروژن خاك عالوه بر کـاهش عملکـرد،   همچ

 .سبب کاهش مقاومت گیاه در مقابل سرماي زمستان خواهد شد
ــامري و نصــیري  ــی ع  Nasiri Mahalati 2008 &(محالت

Ameri ( با بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن بر میزان تولید گل و
، ).Calendula officinalis L(بهار  مواد مؤثره در گیاه دارویی همیشه

بودن اثر کود نیتروژن بر این گیاه را گـزارش کردنـد و    دار معنی
بهار را مربوط به تیمـار   بیشترین میزان اسانس و عصاره همیشه

  . کیلوگرم بیان کردند 150
با توجه به اهمیت و جایگاه گیاه مرزنجوش به عنوان یـک گیـاه   

عملکرد، کمیت و میزان هاي رشدي،  دارویی در کشور، بررسی واکنش
اسانس این گیاه در شرایط استفاده از کودهاي شیمیایی و آلی ضروري 

 .رسدبه نظر می
 

  ها مواد و روش
مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه      این تحقیق در 

کیلــومتري شــرق مشــهد بــا عــرض  10فردوســی مشــهد، واقــع در 
درجه و  59غرافیایی دقیقه شمالی و طول ج 16درجه و  36جغرافیایی 

متري از سطح دریا به صورت فاکتوریل  985دقیقه شرقی و ارتفاع  36
در هاي کامل تصـادفی در سـه تکـرار    دو عاملی در قالب طرح بلوك

اوره کـود  سطوح مختلـف  عامل اول . شد اجرا 1391-92سال زراعی 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و عامـل دوم   120و  80، 40صفر، 
کیلـوگرم   120و  80، 40ح مختلف کود آلی آزوکمپوست صـفر،  سطو

) 1جـدول  (با توجه بـه آزمـون خـاك    . نیتروژن خالص در هکتار بود
کیلوگرم در هکتار کود اوره و با  7/195و  7/108، 7/21صفر، مقادیر 

) 2و 1جـداول  (در نظر گرفتن خصوصیات خاك و کود آزوکمپوسـت  
در هکتار آزوکمپوست جهت تأمین تن  20و  1/11، 2/2مقادیر صفر، 

) a3و  n3( 120و ) a2و  a1( ،80 )n2و  a0( ،40 )n1و  n0(صفر مقادیر 
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار استفاده گردیـد کیلـوگرم نیتـروژن    

  .هکتار استفاده گردید خالص در
  :زیر استفاده گردید معادالتجهت برآورد مقادیر آزوکمپوست از 

3
001 xA 

                                                  )1(معادله  

15
85


AB )2(معادله                                                     

 BAC                                                     )3(معادله  

مقدار آزوکمپوست خشک جهـت تـأمین   : Aکه در این معادالت، 
-کیلوگرم نیتروژن خالص بر حسب کیلو 120و  80، 40مقادیر صفر، 
: x، کیلوگرمبـر حسـب  آزوکمپوست خشـک   مقدار: 100، گرم در هکتار

 120و  80، 40نیتروژن خالص مورد نیـاز مرزنجـوش معـادل صـفر،     
: B، ستدرصد نیتروژن موجود در آزوکمپو: 3، کیلوگرم نیتروژن خالص

گـرم در  رطوبت موجود در آزوکمپوست مورد استفاده بـر حسـب کیلـو   
درصـد مـاده   : 15، درصد رطوبت موجود در آزوکمپوسـت : 85، هکتار

گرم در آزوکمپوست مورد نیاز بر حسب کیلو: Cو  خشک آزوکمپوست
  .باشندمی هکتار

 
 ي اجراي آزمایشهاي فیزیکوشیمیایی خاك منطقهویژگی - 1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical characteristics of experimental location 

 بافت
Texture 

  )درصد( کربن آلی 
Organic Carbon 

(%) 

EC )دسی-
 )زیمنس بر متر

(dS.m-1) 

اسید
 یته
pH 

پتاسیم قابل 
میلی (دسترس 

گرم بر 
)کیلوگرم  

Available K 
(mg.kg-1) 

فسفر قابل 
میلی (دسترس 

گرم بر 
)کیلوگرم  

Available P 
(mg.kg-1) 

نیتروژن 
کل 

)درصد(  
Total N 

(%) 

 لومی سیلتی
Silty loamy 

0.19 1.4 7.4 125 12.8 0.091 
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  هاي شیمیایی کود آزوکمپوست مورد استفاده در آزمایشویژگی - 2جدول 
Table 2- Chemical characteristics of azocompost fertilizer used in the experiment 

نیتروژن: کربن  
C:N 

 )درصد(کربن آلی  
Organic Carbon 

(%) 

EC )دسی-
زیمنس بر 

  )متر
(dS.m-1) 

pH 
پتاسیم 

)درصد(  
K (%) 

فسفر 
)درصد(  

P (%) 

نیتروژن 
کل 

)درصد(  
Total N 

(%) 
10.32 28.91 2.9 6.2 1.34 1.4 3 

  
هـاي   بوتـه . کشت مرزنجوش به وسیله تکثیر رویشی انجام شـد 

مرزنجوش از یک کلونی از روستاي درب رز بخش خضرآباد ساله چهار
مـاه   فروردین 17بعد از تعدیل دما در . شهرستان صدوق یزد تهیه شد

 50شده مرزنجوش به زمین اصلی با فواصـل   هاي تقسیم ، بوته1392
جوي  متر روي ردیف به روش کشت سانتی 20متر بین ردیف و  سانتی

انتقـال داده شـد   ) متـر  2×5( به داخل هـر کـرت آزمایشـی    و پشته 
)Omidbaigi, 1997( .   تمامی کود آزوکمپوست و یک سـوم از کـود

هاي مربوطه اضافه و دو سوم  زمان با کشت به کرت شیمیایی اوره هم
اولین آبیاري . باقیمانده کود نیتروژن در ابتداي ساقه دهی استفاده شد

رشد به روش  هاي بعدي تا آخر فصل بالفاصله پس از کاشت و آبیاري
هاي هـرز کـه غالبـاً     کنترل علف. بار انجام شد نشتی و هفت روز یک

) .Cyperus  spp(اویارسالم  ،)arvensis L. Convolvulus( پیچک
نوبت توسط  سهبودند در  ).Echinochloa crus-galli L( و سوروف

  . وجین دستی انجام گرفت
مورد نظر درصد گیاهان  50مراحل رشدي گیاه بر اساس رسیدن 

در نیمـی از هـر واحـد    . به یک مرحله رشـدي مشـخص تعیـین شـد    
پنج بوته به طور تصادفی انتخاب و صفاتی ) مترمربع 2×5/2(آزمایشی 

از جمله ارتفاع بوته و قطر تاج بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد گل، وزن 
گیـري   خشک گل، وزن خشک برگ و سطح برگ در هر بوته انـدازه 

ها  کش و وزن خشک گل قطر تاج بوته با استفاده از خطارتفاع و . شد
ها با استفاده از ترازوي دیجیتالی با دقت یک هزارم گرم تعیین  و برگ

گیـري سـطح بـرگ از دسـتگاه سـطح بـرگ سـنج         براي انـدازه . شد
 23(پیکـر رویشـی بعـد از برداشـت     . داستفاده گردی)  LI-CORمدل(

بـه    هت تعیـین مـواد مـؤثره   دهی  ج در زمان گل) 1392تیرماه سال 
هـا بـا اسـتفاده از دسـتگاه      اسـانس نمونـه  . آزمایشگاه انتقال داده شد

دهـی  ي گل شده که در مرحله گرم پیکر رویشی خشک 40کلونجر از 
آوري شده بود بـه روش تقطیـر بـا بخـار آب اسـتخراج و       کامل جمع

سـپس عملکـرد اقتصـادي     ).Omidbaigi, 2006(گیري شدند  اندازه
 5/1از حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي کرت در سـطحی معـادل    پس

ضرب عملکرد محصـول   مترمربع محاسبه و عملکرد اسانس از حاصل
  . در درصد اسانس به دست آمد

ي  و مقایسهVer. 9.2  SASافزار  تجزیه واریانس با استفاده از نرم
ال پنج اي دانکن در سطح احتم ها بر مبناي آزمون چند دامنه میانگین

  .درصد انجام شد
  

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ساده کود شیمیایی 

گیـري   نیتروژن و کود آلی آزوکمپوست بر تمامی صفات اندازه
شده مرزنجوش به جـز شـاخص برداشـت و درصـد اسـانس      

اثرات دوگانه براي تمامی ). 3 جدول() p≤0.05(دار بود  معنی
جـدول  (دار بـود   معنیمرزنجوش صد اسانس صفات به جز در

3.(  
  

بررسی اثرات ساده سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن 
  هاي کمی و کیفی گیاه مرزنجوش بر شاخص

، سطوح مختلف کود نیتروژن تأثیر متفاوتی بر 4با توجه به جدول 
کـه کـاربرد   بـه طـوري   ،خصوصیات کمی و کیفی مرزنجوش داشتند

گیـري   کتار نیتروژن براي تمامی صفات اندازهکیلوگرم در ه 40سطح 
شده به جز قطر تاج گیاه، شـاخص برداشـت و درصـد اسـانس داراي     

  .دار بود بیشترین مقدار معنی
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  برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزنجوش وحشی در پاسخ به کود آزوکمپوست و اوره) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  - 3جدول 
Table 3- Analysis of variance (mean square) some of quantitative and qualitative characteristics wild marjoram 

in response to azocompost and urea 
  منابع تغییرات

S.O.V 
  ارتفاع بوته 

Height 
  قطر تاج گیاه

Canopy area 
  هاي جانبی تعداد شاخه

Number of branch  
  تعداد گل در بوته

Number of flower  
  اوره

 Urea 
**46.52     **13.79  **3151.08  **6909.35  

  Azocompost  **44.52  **19.90  **2976.70 **6562.01 آزوکمپوست
 آزوکمپوست×اوره

Urea*Azocompost 
**21.53  **27.40  **1439.92 **3174.12  

  خطا
 Error  1.68  2.45  122.40  260.48 

  )درصد( ضریب تغییرات
 )CV (%  4.87  6.78  4.97  4.93  

  وزن خشک کل پیکر رویشی   
Total dry weight  

  وزن خشک گل 
Dry weight of flower  

  وزن خشک برگ 
Dry weight of leaf  

  سطح برگ در هر مترمربع
Leaf area index  

  اوره
 Urea 

**159034.71  **40900.71  **43243.02  0.05** 

 **Azocompost  **140049.06  **29162.37  **31364.97  0.05 آزوکمپوست
 آزوکمپوست×اوره

Urea*Azocompost 
**77721.39  **16599.20  **17518.80  0.02** 

  خطا 
Error  10574.04  1770.26  1917.50  0.00  
  )درصد( ضریب تغییرات

 CV (%)  5.55  5.11  5.47  4.5  

  عملکرد اقتصادي  
Economic yield 

  شاخص برداشت
Harvest index  

  نسدرصد اسا
Essential oil  

 عملکرد اسانس
Essential oil yield  

  اوره 
Urea 

**168127.87  9.54ns 0.00ns **68.21  
  Azocompost  **121012.01  11.27ns **0.10  **105.71 آزوکمپوست

 آزوکمپوست×اوره
Urea*Azocompost 

**68009.39  12.98* 0.01ns **25.85  
  خطا

 Error  7139.00  4.44  0.00  4.36  
  )درصد( ضریب تغییرات

 CV (%)  7.14  2.40  4.61  7.84  
  .داري عدم معنی و پنج و یک درصد داري در سطح احتمال به ترتیب معنی :nsو ** ، *

respectively.significant, *, ** and ns: significant at the level 0.05, 0.01 and not   
  

تعداد گـل در بوتـه،   هاي جانبی،  در مورد ارتفاع بوته، تعداد شاخه
 40وزن خشک گل، وزن خشک بـرگ و عملکـرد اقتصـادي سـطح     

دار  درصد اختالف معنی 15کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سطح صفر با 
عـامري و  ). 4جـدول  (را داشتند به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر 

ي با بررس) Nasiri Mahalati 2008 Ameri &(نصیري محالتی 
مواد مـؤثره   و لف نیتروژن بر میزان تولید گلاثرات سطوح مخت

دار بودن اثر کـود نیتـروژن بـر     بهار معنی در گیاه دارویی همیشه

 . این گیاه را گزارش کردند
کیلوگرم نیتروژن با تولید بیشترین قطر تاج گیاه  120و  40کاربرد 

در خصوص وزن خشـک کـل   . داري با یکدیگر نداشتند اختالف معنی
درصد اختالف نسبت  12کیلوگرم در هکتار  با  40یمار پیکر رویشی ت

  .به شاهد، از بیشترین میزان برخوردار بود
درصـد   17کیلوگرم نیتروژن با اخـتالف   40گیاهان تیمار شده با 

جـدول  ( نسبت به شاهد داراي بیشترین سطح برگ در مترمربع بودند
 ,Sotiropoulou & Karamanos( ســوتیروپلو و کــارامونوس). 4
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کیلـوگرم   120و  80، 40، صفربا بررسی چهار سطح نیتروژن ) 2010
داري بر عملکرد  در هکتار نشان دادند که کاربرد نیتروژن به طور معنی

کیلوگرم نیتروژن در  80تأثیر داشت و میزان  L. O. vulgare رویشی
 . هکتار سبب رشد بهینه گیاه و سبب بهبود عملکرد شد

شـیمیایی اوره تـأثیري بـر شـاخص     کاربرد سطوح مختلف کـود  
عزیـزي و   با توجه به تحقیقات. برداشت و درصد اسانس گیاه نداشت

کاربرد مقادیر باالي نیتـروژن باعـث    (Aziz et al. 2009) همکاران
در ایـن رابطـه   . کاهش درصد اسانس در گیاه مرزنجوش وحشی شـد 

هاي  سلول ي ها اذعان داشتند، نیتروژن زیاد به علت افزایش اندازه آن
باعـث   هـاي گیـاهی    حاوي اسانس و کاهش غلظت اسانس در اندام

نتایج مشابهی نیز توسط سایر محققین . شود کاهش درصد اسانس می
 ,.Boyle et al., 1991; Baranauskene et al (به دست آمده است 

2003; Omer, 1999.(  

کیلـوگرم کـود نیتـروژن در هکتـار بـا       40گیاهان تیمار شده بـا  
 120و  80درصدي نسبت به گیاهان تیمار شده با صـفر،   17ختالف ا

کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار بـه ترتیـب داراي بیشـترین و کمتـرین       
  ). 4جدول (عملکرد اسانس در هکتار بودند 

اثـرات سـاده کـاربرد سـطوح      5بر اساس نتایج موجود در جدول 
دار  مختلف آزوکمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی مرزنجوش معنی

کیلوگرم  80در مورد ارتفاع بوته گیاهان تحت تیمار با ). p≤0.05(بود 
دار  درصد اختالف معنـی  17در هکتار نیتروژن خالص آزوکمپوست با 

قطـر تـاج بوتـه در    . نسبت به شاهد از بیشترین ارتفاع برخوردار بودند
متر از کمترین مقدار نسبت بـه سـایر تیمارهـا     سانتی 33/21شاهد با 

کیلوگرم نیتروژن خالص  120و  80شده با  گیاهان تیمار. وردار بودبرخ
درصد نسبت به شـاهد از بیشـترین تعـداد     15و  11آلی به ترتیب با 

  ). 5جدول (هاي جانبی و تعداد گل در بوته برخوردار بودند  شاخه
  

  ت سطوح مختلف کود اورهمقایسه میانگین خصوصیات کمی و کیفی مورد مطالعه گیاه مرزنجوش وحشی تح - 4جدول 
Table 4- Mean Comparison of quantitative and qualitative traits of wild marjoram in response to urea 

  سطوح مختلف نیتروژن
Different levels of 

nitrogen  
  )متر سانتی(ارتفاع بوته 

Height (cm) 

  قطر تاج گیاه
  )متر سانتی(

Canopy area 
(cm) 

 هاي جانبی اخهتعداد ش
  )در بوته(

Number of 
branch 

(Per plant)  

  )در بوته(تعداد گل 
Number of flower 

(Per plant)  

n0* 24.75c**     21.75c   206.88c      304.43c      
n1 29.33a     23.58ab  244.44a       360.14a     
n2  25.75bc    22.83bc 214.58bc       316.15bc      
n3  26.75b       24.25a   222.91b       328.43b     

  
وزن خشک کل پیکر رویشی 

  )کیلوگرم در هکتار(
)1-(kg.haTotal dry weight   

 وزن خشک گل
  )کیلوگرم در هکتار( 

Dry weight of flower 
(kg.ha-1) 

 وزن خشک برگ
  )کیلوگرم در هکتار( 

Dry weight of 
leaf 

)1-(kg.ha  

سطح برگ در هر 
  مترمربع

Leaf area index  

n0 1762.83b  775.82c  754.58c  0.87c  
n1 2016.43a  904.17a  883.42a  1.04a  
n2  1782.98b  785.68c  757.67c  0.91bc  
n3  1848.90b  827.22b  800.83b  0.95b  

  
  عملکرد اقتصادي

  )کیلوگرم در هکتار( 
Economic yield  

(kg.ha-1) 

  شاخص برداشت
  )بر اساس برگ و گل( 

est indexHarv  
(Based on leaf & 

flower)  

 درصد اسانس
  )درصد(

Essential oil (%) 

 عملکرد اسانس
  )کیلوگرم در هکتار( 

Essential oil yield 
(kg.ha-1) 

n0 1530.40c  86.94a      1.63a  25.12b  
n1 1787.59a  88.47a      1.67a  30.10a  
n2  1543.34c  86.61a      1.62a  25.02b  
n3  1628.05b  88.09a      1.61a  26.21b 

* )n0 ،n1 ،n2  وn3 :کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120و  80، 40سطوح صفر،  به ترتیب(.  
  .دار ندارند درصد، تفاوت معنی پنجهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  در هر ستون میانگین **

* (n0, n1, n2 and n3 are four levels of urea: 0, 40, 80 and 120 kg N.ha-1). 
** In each column mean a minimum of a joint letter, the 5 percent level, differences are not significant. 
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ــا    ــده ب ــار ش ــان تیم ــروژن   120و  80، 40گیاه ــوگرم نیت کیل

آزوکمپوست و شاهد به ترتیب داراي بیشترین و کمترین وزن خشک 
گیاهـان  . شی، وزن خشک گل و برگ برخـوردار بودنـد  کل پیکر روی

کیلوگرم در هکتـار نیتـروژن و گیاهـان شـاهد بـا       80تحت تیمار با 
مترمربع سطح بـرگ از یکـدیگر بـه ترتیـب داراي      سانتی 16اختالف 

  ).5جدول (بیشترین و کمترین سطح برگ بودند 
کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن آلـی      80و  40گیاهان تیمارشده با 

 120بیشترین عملکرد اقتصادي را داشتند و گیاهـان تیمـار شـده بـا     
کیلوگرم نیتروژن آلی و شاهد داراي کمترین عملکرد اقتصادي بودنـد  

  ).5جدول (
کیلوگرم در هکتار نیتروژن آلی بیشـترین   80و  40، 0تیمارهاي 

که گیاهان تیمـار شـده بـا     تأثیر را بر شاخص برداشت داشتند درحالی

با . گرم در هکتار نیتروژن آلی از کمترین مقدار برخوردار بودکیلو 120
افزایش مقادیر کود آلی آزوکمپوست درصد اسانس افزایش یافـت بـه   

کیلوگرم نیتروژن آلی بـا   120و  80طوري که گیاهان تحت تیمار با 
از ). 5جدول (درصد نسبت به سایر تیمارها برتري داشتند  10اختالف 

کیلوگرم  5/6گیاهان شاهد به ترتیب با کاهش لحاظ عملکرد اسانس 
 20(کیلوگرم در هکتـار اسـانس    6/5و ) درصد 22(در هکتار اسانس 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن آلی  120و  80نسبت به تیمارهاي ) درصد
زاده و همکاران  یوسف ).5جدول (از کمترین عملکرد برخوردار بودند 

)et al. 2013 Yousefzadeh ( از آزوکمپوسـت را بـه دلیـل    استفاده
بهبود شرایط خاك، تأمین عناصر نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم و سـایر    

ها، رشد بهتر ریشه و افزایش جذب عناصر غـذایی را باعـث    ریزمغذي
   .افزایش ارتفاع گیاه بادرشبی دانستند

 
  سطوح مختلف کود آزوکمپوست مقایسه میانگین خصوصیات کمی و کیفی مورد مطالعه گیاه مرزنجوش وحشی تحت - 5جدول 

Table 5- Mean Comparison of quantitative and qualitative traits of wild marjoram in response to azocompost 

  سطوح مختلف آزوکمپوست
different levels of 

azocompost  
  )متر سانتی(ارتفاع بوته 

Height (cm) 

  قطر تاج گیاه
  )متر سانتی(

Canopy area 
(cm) 

 هاي جانبی تعداد شاخه
  )در بوته(

Number of 
branch 

(Per plant)  

  )در بوته(تعداد گل 
Number of 

flower 
(Per plant)  

a0* 23.91c**  21.33b   199.94c      294.20c      
a1 26.91b  23.41a   224.30b       330.47b     
a2  28.41a  24.41a 236.80a       348.89a      
a3  27.33b  23.25a  227.77ab       335.59ab     

  
وزن خشک کل پیکر رویشی 

  )کیلوگرم در هکتار(
)1-(kg.haTotal dry weight   

 وزن خشک گل 
  )کیلوگرم در هکتار(

Dry weight of flower 
(kg.ha-1) 

 وزن خشک برگ 
  )کیلوگرم در هکتار(

Dry weight of leaf 
)1-(kg.ha  

سطح برگ در هر 
  مترمربع

Leaf area index  
a0 1692.84b  752.36b  725.83b  0.84c  
a1 1881.58a  831.36a  807.17a  0.95b  
a2  1918.42a  865.45a  843.50a  1.00a  
a3  1918.29a  843.71a  820.00a  0.97b  

  
  عملکرد اقتصادي

  )کیلوگرم در هکتار( 
Economic yield 

(kg.ha-1) 

  شاخص برداشت
  )بر اساس برگ و گل( 

indexHarvest   
(Based on leaf & 

flower)  

  )درصد( درصد اسانس
Essential oil (%) 

 عملکرد اسانس
  )کیلوگرم در هکتار( 

Essential oil yield 
(kg.ha-1) 

a0 1478.20b  87.34ab      1.54b  22.87c  
a1 1638.53a  87.10ab      1.56b  25.64b  
a2  1708.95a  88.94a      1.71a  29.41a  
a3  1663.71b  86.74b     1.71a  28.53a  

* )a0 ،a1 ،a2  وa3 : ،کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120و  80، 40به ترتیب سطوح صفر.(  
 .دار ندارند درصد، تفاوت معنی پنجهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  در هر ستون میانگین **

* (a0, a1, a2 and a3 are four levels of azocompost: 0, 40, 80 and 120 kg N.ha-1). 
** In each column mean a minimum of a joint letter, the 5 percent level, differences are not significant. 
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نشان دادند که کاربرد  )et al. 2008 Gharib(غریب و همکاران 
وزن تر و هاي جانبی،  کودهاي آلی ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه

درصد اسانس گیاه مرزنجـوش   ،خشک پیکر رویشی گیاه و در نهایت
)Majorana hortensis L. (را افزایش داد.  

  

بررســی اثــرات متقابــل ســطوح مختلــف کــود شــیمیایی  
هـاي کمـی و    نیتروژن و کود آلی آزوکمپوست بر شـاخص 

  کیفی گیاه مرزنجوش
در بوته در گیاهان هاي جانبی و تعداد گل  ارتفاع بوته، تعداد شاخه

و تیمار شاهد به ترتیب داراي بیشترین و کمتـرین   n1a2تیمار شده با 
بهبـود خـواص کمـی در    که رسد  به نظر می). 6جدول (مقادیر بودند 

استفاده از گیاهان تیمار شده با ترکیب دو کود آلی و شیمیایی به سبب 
شویی  آزوکمپوست در تأمین مناسب عناصر غذایی و جلوگیري از آب

هاي جـانبی و تعـداد    کود اوره، باعث افزایش ارتفاع بوته، تعداد شاخه
  .)(Yousefzadeh et al., 2013گل در بوته شد 

افزایش سطوح کود نیتروژن  و سـطوح کـود    6با توجه به جدول 

کیلـوگرم در هکتـار بـه ترتیـب موجـب       120آزوکمپوست از صفر تا 
لذا کاربرد آزوکمپوست  ،ن شددرصد در ارتفاع گیاها 39و  33افزایش 

در . به تنهایی نتایج بهتري نسبت به کود شـیمیایی نیتـروژن داشـت   
بدون  120و  80، 40مورد قطر تاج بوته سطوح کود نیتروژن شیمیایی 

. دار با یکدیگر نسبت بـه تیمـار شـاهد برتـري داشـتند      اختالف معنی
ار قطـر  د افزایش سطح کود آلی آزوکمپوست نیز سبب افـزایش معنـی  

نسبت به دو تیمـار   n0a3و  n0a2تاج بوته شد به طوري که تیمارهاي 
به ترتیب  n1a2گیاهان تیمار شده با . دار بودند دیگر داراي تفاوت معنی

درصـدي نسـبت بـه شـاهد از تعـداد       46و  45دار  با افـزایش معنـی  
گیاهان . هاي جانبی و تعداد گل در بوته بیشتري برخوردار بودند شاخه

کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن به ترتیب  120و  80، 40مار شده با تی
درصد نسـبت بـه شـاهد داراي تعـداد گـل در بوتـه        33و  28، 28با 

کیلوگرم  120و  80، 40که براي همین سطوح  بیشتري بودند، درحالی
، 26کود آلی آزوکمپوست افزایش تعداد گل در بوته به ترتیب برابر با 

  . ددرصد بو 38و  33
  

هاي جانبی و تعداد گل در بوته  بر ارتفاع بوته، قطر تاج گیاه، تعداد شاخه) a(و آزوکمپوست ) n(مقایسه میانگین اثرات متقابل کود اوره  - 6جدول 
  گیاه مرزنجوش وحشی

Table 6- Mean Comparison of interactions of urea (n) and azocompost (a) on height, canopy, number of branch and number 
of flower of wild marjoram 

 
 تیمار

Treatment  
  )متر سانتی(ارتفاع بوته 

Height (cm) 

  قطر تاج گیاه
  )متر سانتی(

Canopy area 
(cm) 

  )در بوته( هاي جانبی تعداد شاخه
Number of branch 

(Per plant)  

  )در بوته(تعداد گل 
Number of flower 

(Per plant)  
n0a0* 18.00f** 14.00d 152.55f 223.24f 
n0a1 24.66e 21.33c 205.55e 302.85e 
n0a2 27.00cde 26.00a 225.00cde 331.50cde 
n0a3 29.33bc 25.66a 244.44bc 360.15bc 
n1a0 25.33de 23.00abc 211.11de 311.04de 
n1a1 29.00bc 24.66ab 241.66bc 356.06bc 
n1a2 33.33a 24.66ab 277.77a 409.26a 
n1a3 29.66b 22.00bc 247.22b 364.24b 
n2a0 25.33de 23.66abc 211.11de 311.04de 
n2a1 27.00cde 23.00abc 225.00cde 331.50cde 
n2a2 25.66de 22.33bc 213.88de 315.13de 
n2a3 25.00e 22.33bc 208.33e 306.94e 
n3a0 27.00cde 24.66ab 225.00cde 331.50cde 
n3a1 27.00cde 24.66ab 225.00cde 331.50cde 
n3a2 27.66bcd 24.66ab 230.55bcd 339.69bcd 
n3a3 25.33de 23.00abc 211.11de 311.04de 

 *)n0-a0 ،n1-a1 ،n2-a2  وn3-a3 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120و  80، 40سطوح صفر،  به ترتیب.(  
 .دار ندارند درصد، تفاوت معنی پنجداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال هاي داراي ح در هر ستون میانگین** 

* (n0-a0, n1-a1, n2-a2 and n3-a3 are four levels of 0, 40, 80 and 120 kg N.ha-1). 
** In each column mean a minimum of a joint letter, the 5 percent level, differences are not significant. 

 



 5کیلوگرم در هکتار نیتروژن آلی به انـدازه   120و  80لذا سطوح 
مطـابق بـا   ). 6جـدول  (درصد نسبت به کود شیمیایی برتري داشتند 

نشان داد که استفاده از  )Khandan, 2004(خندان  نتایج این تحقیق
داري نسـبت بـه تیمـار کـود      کود آلی کمپوست نتایج بهتـر و معنـی  

. داشت (.Plantago ovata L)ه اسفرزه شیمیایی بر خواص کمی گیا
 ,Tahmasebi Sarvestani(طهماسبی سروستانی  در آزمایشی دیگر

گزارش کردند که اثر تیمار تغذیه تلفیقی آزوکمپوست و اوره بر ) 2011
از آنجایی که کـود  . عملکرد کلزا نسبت به سایر تیمارها برتري داشت

نتیجـه افـزایش ذخیـره    نیتروژن باعث افزایش میـزان فتوسـنتز و در   
شود، کاربرد ایـن گونـه کودهـا باعـث افـزایش       کربوهیدرات گیاه می

رسد کاهش عملکرد  به نظر می). Franz, 1983(شود  عملکرد گیاه می
به سبب مصرف مقادیر باالي نیتروژن خالص در هکتـار احتمـاالً بـه    

ظـاهراً  ). Alizadeh Sahzabi et al., 2007(دلیل تنش امالح باشد 
استفاده از کودهاي آلی به سبب افزایش هوموس و مواد آلـی خـاك،   

ها، و آنزیم هاي گیاهی که در کودهاي شیمیایی  ها، هورمون ویتامین
وجود ندارند، را در خاك افزایش داده و بدین ترتیـب سـبب افـزایش    

  ).Alam, 2004(و کیفیت محصول شده است  کمیت
 37بـا   n1a2ار شده با از لحاظ وزن کل پیکر رویشی گیاهان تیم

دار  درصد بیشتر نسبت به تیمار عدم کاربرد کود داراي تفـاوت معنـی  
افــزایش سـطح کـود شــیمیایی نیتـروژن و کــود    ). 7جـدول  (بودنـد  

درصد و  26کیلوگرم نیتروژن به ترتیب با  120آزوکمپوست از صفر تا 
به طـوري کـه   . درصد موجب افزایش وزن خشک کل گیاه شدند 34

 69/210به انـدازه   n0a3درصد کمتر نسبت به تیمار  10با  n3a0تیمار 
 ).7جــدول (کیلــوگرم در هکتــار مــاده خشــک کمتــري تولیــد کــرد 

با ) Sotiropoulou & Karamanos, 2010( سوتیروپلو و کارامونوس
کیلوگرم در هکتـار   120و  80، 40، صفر بررسی چهار سطح نیتروژن

ها نشان دادند  ن دادند به طوري آنگزارش مشابه با این تحقیق را نشا
 O. vulgareداري بر عملکرد رویشی  که کاربرد نیتروژن به طور معنی

L. گیاهان تحت تیمار با . تأثیر داشتn1a2  درصد وزن خشـک   40با
گیاهـان  . گل بیشتر نسبت به شاهد از بیشترین مقدار برخـوردار بـود  

ر آزوکمپوسـت در  کیلـوگرم در هکتـا   120و  80تیمار شده با سـطوح  
کیلوگرم نیتروژن شیمیایی به ترتیـب از   120و   80مقایسه با سطوح 

کیلوگرم در هکتار وزن خشک گل بیشتري برخوردار  98/65و  63/51
کیلوگرم نیتروژن آلی نسبت به همان سطح  40که تیمار  درحالی ،بود

کیلوگرم در هکتار وزن خشک گـل   77/23کود شیمیایی سبب تولید 

  ).7جدول (شد  کمتري
کیلوگرم در هکتـار وزن خشـک بـرگ     420با تولید  n1a2تیمار  

دار نسبت به سایر تیمارها  بیشتر نسبت به شاهد از بیشترین تأثیر معنی
 80کیلوگرم در هکتار نیتروژن شـیمیایی و   120کاربرد . برخوردار بود

 دار نسبت به یکدیگر سـبب  کیلوگرم نیتروژن آلی بدون اختالف معنی
 40اثر متقابـل دوگانـه   . تولید مقادیر یکسان وزن خشک برگ شدند

درصـد   47کیلوگرم کود آزوکمپوست بـا   80کیلوگرم کود نیتروژن و 
دار نسبت به تیمار شاهد سبب تولید بیشترین سطح برگ  اختالف معنی

   ).7جدول (در مترمربع شد 
 ) Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007(محفوظ و شریف الدین 

ان دادند که کاربرد کودهاي بیولوژیک به صورت تلفیـق بـا کـود    نش
شیمیایی در مقایسه با شاهد شیمیایی رشد رویشـی و عملکـرد مـاده    

را ) .Foeniculum vulgare Mill(خشــک گیــاه دارویــی رازیانــه 
در تحقیقی دیگر تأثیر کودهاي آلی بـر رشـد و عملکـرد    . افزایش داد

ررسـی شـد، نتـایج نشـان داد کـه      گیاه دارویی مرزنجوش بسـتانی ب 
کودهاي زیستی سبب افزایش طول ساقه، وزن ریشـه، تعـداد بـرگ،    

) تیمار بدون کـود (تعداد گره و وزن خشک ریشه در مقایسه با شاهد 
و علت افـزایش رشـد بهبـود شـرایط      )Banchio et al., 2008(شد 

ظاهراً در ایـن تحقیـق نیـز کودهـاي آلـی      . فیزیکی خاك عنوان شد
وست با بهبود خصوصیات خاك و جلوگیري از آبشویی کـود اوره  کمپ

  .سبب بهبود خواص کمی گیاه مرزنجوش شد
کیلـوگرم در هکتـار عملکـرد     6/825بـا تولیـد    n1a2اثر متقابـل  

دار بـود   اقتصادي بیشتر نسبت به شاهد داراي بیشـترین تـأثیر معنـی   
با ) Yousefzadeh et al. 2013(یوسف زاده و همکاران ). 8جدول (

% 50آزوکمپوست، % 25 +اوره% 75اوره، % 100کاربرد منابع نیتروژنی 
ــت، % 50 +اوره % 100آزوکمپوســـت و % 75 +اوره% 25آزوکمپوسـ

آزوکمپوست بر گیاه دارویی بادرشـبی گـزارش کردنـد کـه عملکـرد      
در آزمایشی . آزوکمپوست حاصل شد% 50 +اوره% 50مطلوب از تیمار 

 Tahmasebi (ی و مصــطفوي راد طهماســبی سروســتان  دیگــر

Sarvestani & Mostafavi Rad 2011 ( گزارش کردند که اثر تیمار
تغذیه تلفیقی آزوکمپوست و اوره بر عملکـرد کلـزا نسـبت بـه سـایر      

  .تیمارها برتري داشت
  
  



وزن خشک گل، وزن خشک برگ و سطح  بر وزن خشک کل پیکر رویشی،) a(و آزوکمپوست ) n(مقایسه میانگین اثرات متقابل کود اوره  - 7جدول 
  برگ در هر مترمربع گیاه مرزنجوش وحشی

Table 7- Mean Comparison of interactions of urea (n) and azocompost (a) on total dry weight, dry weight of flower, dry 
weight of leaf and leaf are index of wild marjoram 

 تیمار
Treatment  

کیلوگرم در (خشک کل پیکر رویشی  وزن
  )هکتار

)1-Total dry weight (kg.ha  

کیلوگرم در (وزن خشک گل 
  )هکتار

Dry weight of flower 
)1-(kg.ha 

کیلوگرم در (وزن خشک برگ 
  )هکتار

Dry weight of leaf 
)1-(kg.ha  

سطح شاخص 
  برگ 

Leaf area 
index  

n0a0* 1366.67g** 609.18g 590.00e 0.63f 
n0a1 1725.87ef 760.93ef 738.33d 0.87e 
n0a2 1889.15bcdef 836.33cde 810.00bcd 0.95cde 
n0a3 2069.63ab 896.86bc 880.00b 1.04bc 
n1a0 1808.88def 784.70def 760.00cd 0.90de 
n1a1 2037.54abc 898.28bc 873.67b 1.03bc 
n1a2 2153.33a 1014.78a 1010.00a 1.18a 
n1a3 2065.95ab 918.93b 890.00b 1.05b 
n2a0 1736.86def 784.70def 743.33cd 0.90de 
n2a1 1905.44bcde 829.91cdef 810.00bcd 0.95cde 
n2a2 1702.03f 753.73f 727.33d 0.91de 
n2a3 1787.58def 774.38ef 750.00cd 0.88e 
n3a0 1858.94cdef 830.88cdef 810.00bcd 0.95cde 
n3a1 1857.46cdef 836.33cde 806.67bcd 0.95cde 
n3a2 1929.19bcd 856.98bcd 826.67bc 0.98bcd 
n3a3 1750.00def 784.70def 760.00cd 0.90de 

 .دار ندارند درصد، تفاوت معنی پنجهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  در هر ستون میانگین *
** )n0-a0 ،n1-a1 ،n2-a2  وn3-a3 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120و  80، 40سطوح صفر،  ه ترتیبب.(  

* (n0-a0, n1-a1, n2-a2 and n3-a3 are four levels of 0, 40, 80 and 120 kg N.ha-1). 
** In each column mean a minimum of a joint letter, the 5 percent level, differences are not significant. 

 
کیلوگرم نیتـروژن   120افزایش سطوح آزوکمپوست از صفر به با 

کـه افـزایش    بـود درحـالی   68/577افزایش عملکرد اقتصادي برابر با 
کیلوگرم سبب افـزایش   120سطوح کود شیمیایی نیتروژن از صفر به 

  ). 8جدول (کیلوگرم عملکرد اقتصادي شد  7/441
نسـبت بـه سـایر    دار  با اختالف معنـی  n1a2گیاهان تیمار شده با 

و شـاخص  . تیمارها از بیشـترین شـاخص برداشـت برخـوردار بودنـد     
. دار از یکـدیگر بودنـد   برداشت در سایر تیمارها بدون اخـتالف معنـی  

با اختالف  n3a3و  n0a2 ،n0a3 ،n1a2،n1a3 ،n2a2گیاهان تیمار شده با 
. دار نسبت به سایر تیمارها داراي بیشترین درصد اسانس بودنـد  معنی

دار درصـد اسـانس    فزایش سطوح آزوکمپوست سبب افـزایش معنـی  ا
 120و  80به طوري کـه سـطوح   . نسبت به سطوح کود شیمیایی شد

داري نسـبت بـه دو تیمـار دیگـر سـبب       آزوکمپوست با اختالف معنی
افزایش درصد اسانس شـدند امـا در خصـوص تیمـار کـود شـیمیایی       

مشاهده نشد، هرچند که با کدام از تیمارها  داري بین هیچ اختالف معنی
کیلوگرم در هکتار  120افزایش سطوح نیتروژن در هر دو نوع کود به 

 Aziz et) عزیزي و همکاران). 8جدول (مقدار اسانس کاهش یافت 

al. 2009)    نیز کاربرد مقادیر باالي نیتروژن را سبب کاهش درصـد

  . اسانس در گیاه مرزنجوش وحشی دانستند
با بیشترین عملکـرد اسـانس    n1a3و  n1a2با گیاهان تحت تیمار 

 .)8جـدول  (دار بودنـد   نسبت به سایر تیمارهـا داراي اخـتالف معنـی   
تـن کـود    15گزارش کرد که کاربرد ) Rajeswara, 2001(راجاسوارا 

پیکـر  ) .Cymbopogon citrates L(  آلی در گیاه دارویی علف لیمو
نسـبت بـه شـاهد     3/10و  7/10رویشی و درصد اسانس را به ترتیب 

او اظهار داشـت بهبـود ظرفیـت نگهـداري آب و تـأمین      . افزایش داد
عناصر غذایی توسط کود آلی دلیل افـزایش عملکـرد انـدام هـوایی و     

همچنـین او اذعـان داشـت بیشـترین     . درصد در این گیاه بوده اسـت 
تن کود دامی و  15عملکرد رویشی و درصد اسانس از کاربرد تلفیقی 

ــوگرم 80 ــد   کیل ــه دســت آم ــار ب ــروژن در هکت ــود نیت ــداوي  .ک هن
)Hendawy, 2008(   نشان داد در گیاه دارویی بارهنگ)Plantago 

arenaria L. ( کاربرد تلفیقی کودهاي شیمیایی)NPK ( با کمپوست
کاربرد منابع نیتروژنی . ي گل دهنده را تولید کرد بیشترین تعداد شاخه

رویـی بادرشـبی سـبب تولیـد     آزوکمپوست بر گیاه دا% 50+اوره% 50
همچنـین   .)(Yousefzadeh et al., 2013شـد  مطلـوب  اسـانس  

 & Tahmasebi Sarvestani (طهماسبی سروستانی و مصطفوي راد 
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Mostafavi Rad 2011 (اي با کاربرد منابع نیتروژن شامل  در مطالعه
ــزا % 50 +آزوکمپوســت% 50آزوکمپوســت،  ــام کل ــر ارق  اوره و اوره ب

)Brassics napus L.(هاي کلـزا تحـت    ، افزایش کیفیت روغن دانه
 .را گزارش کردند تیمار آزوکمپوست

نیتروژن یکی از عناصر غذایی بسیار مهم براي رشد گیاهان بوده 
بریمـانی   .دقیقـی روي ایـن موضـوع انجـام شـده اسـت      و مطالعاتی 

)Barimani, 1997(  با کاربرد سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن
گزارش کردند که کاربرد کود نیتروژن سبب  دارویی بادرشبی در گیاه

افزایش عملکرد پیکر رویشی گیاه شـد و نیتـروژن را عامـل تشـدید     
  . ي اسانس دانستند مسیرهاي متابولیکی سنتز اجزا و ترکیبات سازنده

  
 نتایج ضرایب همبستگی  

محاسبۀ ضرایب همبستگی نشان داد کـه بیشـترین همبسـتگی    
هاي جـانی و تعـداد گـل در بوتـه      رتفاع بوته با تعداد شاخهمتعلق به ا

)**99/0r= (    و نیز وزن خشک گل و وزن خشک بـرگ بـا عملکـرد

همچنین از بین صـفات کمـی   ). 9جدول (بود ) =99/0r**(اقتصادي 
، سـطح بـرگ   )=98/0r**(هـاي جـانبی    مورد مطالعـه تعـداد شـاخه   

)**97/0r= ( و ارتفاع بوته)**96/0r= (ن همبستگی مثبت با بیشتری
که نشانگر اهمیت این صـفات  ) 9جدول (عملکرد اقتصادي را داشتند 

  . در تعیین عملکرد نهایی است
شود که ارتفـاع بوتـه بـا تمـامی      مشاهده می 9با توجه به جدول 

صفات به جز درصد اسانس و شـاخص برداشـت همبسـتگی بـاالیی     
فزایش ارتفاع بوتـه  توان نتیجه گرفت که با ا بر این اساس می. داشت

توان به عملکرد اقتصادي، عملکرد اسـانس بیشـتري    در این گیاه می
هاي جانبی در عملکرد دانه و  دست یافت هر چند که نقش تعداد شاخه

  . پوشی نیست عملکرد اسانس قابل چشم
از بین صفات کیفی وزن خشک گل، وزن خشک بـرگ و تعـداد   

ی باالتري با درصد اسانس گل در بوته نسبت به سایر صفات همبستگ
داشتند که حاکی از نقش این صفات در افزایش میزان اسـانس گیـاه   

  .است
 

بر عملکرد اقتصادي، شاخص برداشت، درصد اسانس و عملکرد اسانس ) a(و آزوکمپوست ) n(مقایسه میانگین اثرات متقابل کود اوره  - 8جدول 
  گیاه مرزنجوش وحشی

Table 8- Mean Comparison of interactions of urea (n) and azocompost (a) on economic yield, harvest index, essential oil and 
yield of essential oil of wild marjoram 

 
 تیمار

Treatment  

  عملکرد اقتصادي
  )کیلوگرم در هکتار( 

)1-(kg.haEconomic yield  

  شاخص برداشت
  )بر اساس برگ و گل( 

indexHarvest   
(Based on leaf & flower)  

  )درصد( درصد اسانس
Essential oil (%) 

 عملکرد اسانس
  )کیلوگرم در هکتار( 

)1-(kg.haEssential oil yield  

n0a0* 1199.18g** 87.74b 1.51e 18.19g 
n0a1 1499.26ef 86.87b 1.57de 23.60f 
n0a2 1646.33cde 87.23b 1.75ab 28.80cd 
n0a3 1776.86bc 85.94b 1.68abcd 29.90bc 
n1a0 1544.70def 85.39b 1.53e 23.60f 
n1a1 1771.94bc 86.96b 1.56de 27.75cde 
n1a2 2024.78a 94.02a 1.78a 36.10a 
n1a3 1808.93b 87.52b 1.81a 32.86ab 
n2a0 1528.03def 88.00b 1.60cde 24.46ef 
n2a1 1639.91cdef 86.08b 1.58de 26.01cdef 
n2a2 1481.06f 87.10b 1.69abcd 25.10def 
n2a3 1524.38def 85.27b 1.60cde 24.52ef 
n3a0 1640.88cdef 88.25b 1.53e 25.18def 
n3a1 1642.99cdef 88.50b 1.53e 25.19def 
n3a2 1683.64bcd 87.39b 1.64bcde 27.64cdef 
n3a3 1544.70def 88.23b 1.73abc 26.84cdef 

* )n0-a0، n1-a1 ،n2-a2  وn3 -a3 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120و  80، 40سطوح صفر،  به ترتیب.( 
 .دار ندارند درصد، تفاوت معنی پنجهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال  در هر ستون میانگین **

* (n0-a0, n1-a1, n2-a2 and n3-a3 are four levels of 0, 40, 80 and 120 kg N.ha-1). 
** In each column mean a minimum of a joint letter, the 5 percent level, differences are not significant. 
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همچنین وزن خشک برگ و وزن خشک گل همبستگی باالیی با 
عملکرد اسانس داشتند و با توجه به همبستگی باالي ارتفـاع بوتـه و   

توان  ا وزن خشک برگ و وزن خشک گل میهاي جانبی ب تعداد شاخه
 ).9جـدول  (با بهبود ارتفاع گیاه، عملکرد اسانس گیاه را افـزایش داد  

بـا بررسـی   ) et al. 2013 Yousefzadeh(زاده و همکـاران   یوسـف 
هاي رویشی گیاه  ضرایب همبستگی بین مقدار تجمع اسانس و ویژگی

ارتفاع بوته و تعداد  بادرشبی نشان دادند که بین تجمع این ترکیبات و
  .داري وجود داشت گل رابطه مثبت و معنی

 
  سپاسگزاري

پژوهشی دانشـگاه فردوسـی   بدین وسیله از معاونت محترم 
مشهد که امکان اجراي این تحقیق را فراهم نمودنـد، تشـکر و   

 .شود قدردانی می
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