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  چکیده
 Trachyspermum ammi)به منظور بررسی اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهاي آلی بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گیـاه دارویـی زنیـان        

L.)،صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طـرح  به 1393-94مایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی آز
کند وره هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل منابع مختلف نیتروژن در چهار سطح شاهد (بدون منبع نیتروژن)، اوره معمولی، ابلوك

کمپوست، نصف رها، نصف اوره کند رها + آلکازت پالس) و فاکتور دوم شامل کودهاي آلی در چهار سطح شاهد (بدون کود آلی)، هیومیک اسید، ورمی
در بوتـه،   کمپوست + هیومیک اسید) بود. نتایج نشان داد برهمکنش میان منابع مختلف نیتروژن و کودهاي آلی بر صفات ارتفاع بوته، تعداد چتـر ورمی

سانتی متر) مربوط به تیمار اوره کند رها همـراه   8/117ترین میزان ارتفاع بوته (دار بود. بیشتعداد دانه در چتر، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی
گرم) تیمار نصف اوره کند  140/1کمپوست + هیومیک اسید ، وزن هزار دانه () تیمار شاهد همراه نصف ورمی3/424کمپوست، تعداد دانه در چتر (ورمی

)، عملکـرد  27/87)، تعـداد چتـر در بوتـه (   9/40دست آمد. همچنین باالترین میانیگین تعداد شاخه فرعی (رها+ آلکازت پالس همراه هیومیک اسید به
کمپوست حاصل شد و نهایتا صفت اه ورمیکیلوگرم در هکتار) در تیمار اوره معمولی همر 1670کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( 1/8507بیولوژیک (

 ایـن  نتـایج  کمپوست دارا بود. با توجـه بـه  ترین میزان را در تیمار نصف اوره کند رها + آلکازت پالس همراه ورمیدرصد) بیش 32شاخص برداشت (
اقلیمی  شرایط با و مناطقی آزمایش مورد منطقه در کمپوست به همراه اوره معمولیورمی کاربرد کود عملکردگیاه زنیان منظور حصول بهترین به پژوهش،

 شود.می پیشنهاد مشابه
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4- Apiaceae 

تولیـد کننـده و صـادر     ،افغانستان و مصر کشت شده ولی با این حال
شیمیایی ترکیبات باشد میزان اسانس و کننده عمده آن کشور هند می

زنیان بسته به منطقه و مرحله برداشت بین دو تا چهار درصد متفاوت 
-ترین ترکیبات اسانس آن را تیمول، کارواکرول، آلفا و بتابوده و مهم

 ,.Akbarinia et alدهنـد ( پینن، ترپینن و پاراسـیمن تشـکیل مـی   

تر اجزاي این اسانس از ترکیبات فنلی هستند کـه داراي  ). بیش2005
ص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی بوده و در نتیجه قابلیت استفاده خوا

به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی دارند. همچنین اسانس ایـن گیـاه   
ــازي دارد     ــنایع داروسـ ــکی و صـ ــوعی در پزشـ ــاي متنـ کاربردهـ

(Aberoomand Azar et al., 2010). 
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 جبرانبراي  راه ترینسریع عنوان به شیمیایی کودهاي از استفاده

 بسیاري است. در یافته چشمگیري گسترش خاك غذایی عناصر کمبود

 صدمات و هاي محیطیآلودگی باعث شیمیایی کودهاي کاربرد موارد

 گـردد مـی  تولید هايهزینهسبب افزایش  خود که شودمی اکولوژیکی
)Moradi et al., 2011(مشـکالت  ایـن  رفـع  راهکارهاي از . یکی 

 باشـد. مـی  زراعـی  هـاي نظاممبو در پایدار زيکشاور اصول از استفاده
 شـیمیایی  براي کودهاي جایگزینی عنوان به زیستی امروزه کودهاي

 انواع شامل زیستی . کودهاي)Coba et al., 2005(شده است  مطرح

 کـه قادرنـد   )Vessey, 2003(آزادزي هستند  موجودات ریز مختلف

 قابـل  فـرم  بـه  رسدسـت  قابل غیر از فرم را مصرف پر غذایی عناصر

 سیستم و نیز توسعه بذور زنیو سبب بهبود جوانه دسترس تبدیل کرده

 همچنین .)Rajendran & Devaraj, 2004(گردند گیاه می ايریشه
 و شیمیایی فیزیکی، شرایط بهبود موجب غالبا زیستی کودهاي مصرف
 ,Fatma et al)دهد می افزایش را آن حاصلخیزي و شده خاك زیستی
2008) . 

گیـاه   رشـد  کننـده تحریک هاياز جمله کودهاي زیستی، باکتري
 اهمیـت  نیتـروژن  زیسـتی  تثبیت در ازتوباکترهستند.  ازتوباکترنظیر 

 ماننـد  فعـال  مـواد بیولـوژیکی   ترشـح  و سـاخت  داشـته و توانـایی  

 غیره و هایبرلینج ها،یناکسبیوتین،  نیکوتینیک، اسید، Bهاي یتامینو

ـ  ریشـه  رشـد  افزایش باعث که دارد گیاه ریشه محیط در را شـوند  یم
(Naghdi Badi et al., 2013).  قـــیالوي زاده و همکـــاران

)Ghilavizadeh et al., 2013(   اثر کودهاي زیستی و تراکم گیـاهی
را بر محتواي اسانس و اجزاي عملکرد گیاه زنیان در منطقه فیروزکوه 

ــ   و  ازتوبــاکتراربرد مـورد بررســی قــرار دادنــد. آنـان دریافتنــد کــه ک
باعث افزایش عملکرد دانه گیـاه زنیـان شـد. همچنـین     آزوسپیریلیوم 

و  آزوسـپیریلیوم و  ازتوبـاکتر درصد اسانس دانه در اثر تلقـیح بـذر بـا    
هاي مذکور افزایش یافت. از طرفـی عملکـرد   پاشی با باکتريمحلول

 اسـانس نیـز بـا کـاربرد ایـن کودهـا افـزایش نشـان داد. دهقـانی          

(Dehghani, 2010) ازتوبـاکتر  (شامل زیستی کود با مقایسه تیمار، 
شـاهد،   و  (NPK)کامـل  شـیمیایی  )، کـود باسـیلوس  و آزوسپیریلیوم

 بوته، ارتفاع دارافزایش معنی سبب مشاهده کرد که کاربرد کود زیستی

          بابونـه شـیرازي   بوتـه  در کـاپیتول  تعـداد  و هـا (قطر) کاپیتول اندازه
(Matricaria recutita L.)   .شد  

کمپوست شامل مخلـوط زیسـتی بسـیار فعـالی از     کود آلی ورمی
باشد که یمهاي کرم خاکی یلهپها، بقایاي گیاهی و یمآنزها، يباکتر

هاي یکروارگانیسمماستفاده از آن عالوه بر افزایش جمعیت و فعالیت 
گیـاه  مفید خاك، سبب فراهم شدن عناصر غذایی محلول مورد نیـاز  

 ,.Fayazi et al(شده که بهبود رشد و عملکرد گیاه را به دنبال دارد 

کمپوست یک ماده آلی پیت مانند است که به دلیل دارا ورمی ).2014
 و تهویـه  افـزایش  خـاك،  بافـت  نرمـی  بودن ویژگی هوموسی باعث

ـ خـاك   آب نگهداري ظرفیت  Habibi, 2014 Majidian(شـود  یم

) Shirzadi et al., 2013( دي و همکـاران نتایج مطالعه شـیرزا  ).&
باعـث   ازتوباکترکمپوست، مایکوریزا و مصرف توأم ورمیکه  نشان داد

آذین در بوته، قطـر  افزایش ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد گل
ساقه، عملکرد وزن خشک و عملکرد وزن تـر انـدام هـوایی ریحـان     

(Ocimum basilicum L.) ی فیلـی و همکـاران   گزارش مـؤمن  .شد
Momeni fili et al., 2014)(  کمپوستورمینیز حاکی از اثر مثبت 

تعداد غالف در بوته، تعداد غالف در متـر مربـع، وزن هـزار دانـه،      بر
  بود.   ).Glycine max Lعملکرد دانه و شاخص برداشت سویا (

ي تبادل هامکانهیومیک اسید یک پلیمر طبیعی است که داراي 
 تعیـین  در مسـتقیمی  نقـش  و) Rahi et al., 2012(بـوده   کـاتیونی 
). برغمدي و Haghparast et al., 2012(دارد  خاك تولیدي پتانسیل

اثر سطوح مختلـف نیتروکسـین و    Barghamadi, 2013)همکاران (
اسید هیومیک را بر خصوصیات کمی و کیفـی گیـاه زنیـان در زابـل     

یومیک اسید بـر وزن هـزار   بررسی کرده و مشاهده نمودند که تأثیر ه
دانه، تعداد چتر در بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، میزان کلسیم اندام 
هوایی، میزان نیتروژن دانه، درصد مواد آلـی دانـه، درصـد اسـانس و     

درصـد) و   17/4دار بـود و بهتـرین اسـانس (   عملکرد اسـانس معنـی  
کیلـوگرم در   کیلوگرم در هکتار) از تیمار سـه  75/64عملکرد اسانس (

هاکـان و همکـاران   گـزارش  هکتار اسید هیومیـک بـه دسـت آمـد.     
)(Hakan et al., 2011 01/0 کاربرد محلـول  نیز حاکی از اثر مثبت 

و سدیم  فسفر منگنز، روي، مس، عناصر جذب در هیومیک اسید درصد
 ,.Gulser et alدر گیـاه ذرت بـود. همچنـین گولسـر و همکـاران (     

با کاربرد اسید هیومیک، وزن تر و خشک برگ  هک) بیان کردند 2010
  .افزایش یافت (.Capsicum frutesens L)و ساقه فلفل 

 از اسـتفاده  کـه  دهـد می نشان پژوهشگران برخی مطالعات نتایج

 شیمیایی کود با شده غنی به صورت کمپوستورمی مانند آلی کودهاي

 تريبیش مقدار به را گیاه عملکرد و رشد جداگانه، مصرف با مقایسه در

بـه   ایـن امـر   کـه  ،)Tejada & Gonzalez, 2006( دهدمی افزایش
 بـراي  الزم زمـان  کـاهش  در مصـرفی  شیمیایی کودهاي تأثیر دلیل
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گیاه  براي ايتغذیه عناصر شدن فراهم نتیجه در آلی و کودهاي تجزیه
 زنیان اهمیت به توجه با .)Tejada & Gonzalez, 2006( باشدمی

دارویی و نیز لزوم جایگزینی کودهاي شیمیایی بـا   گیاه کی عنوان به
در راستاي کشاورزي پایدار و تولید محصوالت  کودهاي آلی و زیستی

 بر شیمیایی و زیستی هايکود اثر بررسیبا هدف  پژوهش این  ،سالم

  .صورت گرفت گیاه زنیان عملکرد اجزاي و عملکرد
.  

  هامواد و روش
قاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید این تحقیق در مزرعه تحقی

در سـال  متر از سطح دریا)  20و ارتفاع  شرقی 40°48́(چمران اهواز 
ــه 1393-94زراعــی  ــب طــرح  ب ــایش فاکتوریــل در قال صــورت آزم

فاکتور هاي کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور انجام شد. بلوك
منبع نیتروژن)،  اول منابع مختلف نیتروژن در چهار سطح شاهد (بدون

اوره معمولی، اوره کند رها، نصف اوره کند رها + آلکـازت پـالس) و   
فاکتور دوم شامل کودهاي آلی در چهار سطح شاهد (بدون کود آلی)، 

کمپوسـت + هیومیـک   کمپوست، نصـف ورمـی  هیومیک اسید، ورمی
  اسید) بود. 

ورزي و عملیات خـاك  22/06/1393ورزي اولیه در عملیات خاك
تهیه نهرها در تاریخ  نویه شامل تهیه زمین به روش جوي و پشته وثا

متر مربع و هر کرت داراي  3×3ها انجام شد. ابعاد کرت 05/08/1393
بود. از هر کـرت طـرف بیرونـی دو     مترسانتی 60فاصله  باپنج پشته 

پشته ابتدا و انتهاي کرت به صورت نکاشت به عنـوان مـرز و طـرف    
که کشت شد به عنوان حاشیه در نظر گرفتـه شـد.   ها دیگر این پشته

همچنین نیم متر از ابتدا و انتهاي هر کرت به عنوان حاشـیه در نظـر   
بـا فاصـله روي ردیـف پـنج      کاشت در دو طرف هر پشتهگرفته شد. 

متر صورت گرفت. بـراي کشـت از تـوده    متر و عمق دو سانتیسانتی
انجام شـد. بـه    19/08/1393بومی کرمان استفاده و کشت در تاریخ 

صورت متراکم انجام و پس از سبز شدن دلیل ریز بودن بذور کاشت به
 بـه  و رشد رویشی اولیه اقدام به تنک کردن مزرعـه گردیـد. آبیـاري   

-علـف  وجین عملیات .شد انجام سیفونی هر هفت روز یک بار روش
کودهـاي اوره  شـد.   انجـام  دستی صورت به و مرحله سه در هرز هاي

کیلوگرم در هکتار در  75و  150و کند رها به ترتیب به میزان  معمولی
هـاي  کود آلکازت پالس (حاوي بـاکتري  .سه نوبت به خاك داده شد
) بـر  سـودوموناس و  آزوسپیریلیوم، ازتوباکترمحرك رشد گیاه از جمله 

لیتر  300لیتر در میلی 100حسب توصیه شرکت تولید کننده به میزان 
پاشی روي برگ در دو نوبت (مرحلـه  رت محلولآب در هکتار به صو

رشد سریع گیاه و اوایل مرحله گلدهی) مورد استفاده قرار گرفت. کود 
 + هیومیـک اسـید   PH ،11% O2K ،80%=  8-9هیومیـک اسـید (  

پاشی کننده براي مصارف محلولفولیک اسید) طبق نظر شرکت تولید
در دو قسط (اوایل  لیتر آب 1000گرم در  250در یک هکتار به میزان 

تن  5کمپوست بر حسب و اواسط مرحله گلدهی). همچنین کود ورمی
) با خاك پشته تا عمق 10/08/1393ده روز قبل از کاشت ( در هکتار

-سـانتی  0-30از عمق  15/07/1393ریشه مخلوط گردید. در تاریخ 
گیري صورت گرفت، نتایج آزمون خاك زمین مورد متري خاك نمونه

آورده  2و  1کمپوست به ترتیب در جداول شماره کود ورمی آزمایش و
 شده است. 

  
  نتایج خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك - 1جدول 

physical and chemical characteristics of soil Results -Table 1 
 آلی ماده

  (درصد)
Organic  
matter  

  )%(  

 پتاسیم قابل تبادل
  (میلی گرم در کیلوگرم خاك)

Available 
)1-(mg.kgpotassium  

  فسفر
گرم در کیلوگرم (میلی

  خاك)
Phosphours 

)1-(mg.kg  

نیتروژن کل 
 (درصد)
Total 

nitrogen 
(%)  

(دسی  هدایت الکتریکی
  زیمنس بر متر)
Electrical 

)1-(dS.m onductivityc 

  اسیدیته
PH  

-(سانتیعمق 
  متر)

Depth (cm)  
0.037  159.2  5.05  0.025  3.15  7.06  0-30  

  
 کمپوست نتایج خصوصیات شیمیایی کود ورمی - 2جدول 

Table 2- Results of chemical criteria vermicompost  

  (درصد) آلی ماده
Organic 

matter (%)   

(میلی  پتاسیم قابل دسترس
  گرم در کیلوگرم خاك)

)1-(mg.kgAvailable K  

گرم در (میلی فسفر
  کیلوگرم خاك)

)1-P (mg.kg  

ن کل نیتروژ
 (درصد)
Total 

nitrogen (%) 

(دسی  هدایت الکتریکی
  زیمنس بر متر)

)1-.mSd( EC 
  اسیدیته

pH  
40.2  1.4  2.35  2.23  5.7  6.4  



  1396 بهار، 1، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     118

 

صورت تصـادفی برداشـت و   بوته به 10در پایان فصل رشد تعداد 
ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در  صفات

گیري شد. در نهایت پس از حذف ها اندازهدانه در آن چتر و وزن هزار
اثر حاشیه برداشت گیاهان بـه منظـور تعیـین عملکـرد بیولوژیـک و      

با استفاده از  هاعملکرد دانه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماري داده
صـورت گرفـت و مقایسـه     MSTAT-C و SAS 9.2نرم افزارهـاي  

و با استفاده از آزمـون حـداقل   ها در سطح احتمال پنج درصد میانگین
 انجام شد. 1دارتفاوت معنی

  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته

ارائـه شـده    3نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف در جـدول  
شود، اثر فاکتورهاي مورد مطالعه بـر  گونه که مشاهده میاست. همان

ژن، در بین منابع مختلف نیتـرو . )p≥ 01/0دار بود (ارتفاع بوته معنی
ترین ارتفاع بوته به ترتیب در اوره معمولی و شاهد به ترین و کمبیش

تـرین و  کمپوست بیشدست آمد و از میان منابع کودهاي آلی، ورمی
ترین ارتفاع بوته را به خود اختصـاص دادنـد   شاهد (بدون کود آلی)کم

 ترین ). مقایسه میانگین اثرات متقابل بیانگر آن بود که بیش4(جدول 
ترین ارتفاع بوته به ترتیب در تیمارهاي اوره کند رها به همـراه  کم و

 اساسی نقش نیتروژن ).5کمپوست و شاهد به دست آمد (جدول ورمی
-پـروتئین  سـنتز  در عنصـر  تـرین مهم و دارد کلروفیل ساختمان در

 و تقسیم روي بر تأثیر طریق از نیتروژن به گیاه دسترسی هاست،
 به باشدمی مؤثر بسیار بوته ارتفاع افزایش در هاسلول شدن بزرگ
از  یابـد. مـی  افزایش نیتروژن کود کاربرد با گیاه ارتفاع دلیل همین

جایی که میزان عناصر غذایی قابل دسترس گیاه، یکـی از عوامـل   آن
، لذا بـه  (Franklin et al., 1999)کننده رشد گیاه است اصلی تعیین

منبع نیتروژن و کود آلی) به علت رسد که تیمار شاهد (بدون نظر می
تري در مقایسه با سایر تیمارها داشته است. کمبود مواد غذایی رشد کم

 آن فـرج  و خلـل  افـزایش  و خاك فشردگی کمپوست با کاهشورمی

 محتواي طرفی از و شده آن مناسب تهویه و خاك ساختار بهبود موجب
 ،(Darzi et al., 2013) دهـد مـی  افزایش را خاك دسترس قابل آب

عوامل منجر به فراهمی مطلوب عناصر غذایی ضـروري   این مجموعه
گردد که نتیجه نهایی آن بهبود فتوسنز بوده که به دنبال آن گیاه می

توان شاهد تاثیر مثبت بر بیوماس گیاه زنیان بودیم که از آن جمله می

                                                        
1- LSD 

   .رسدمی نظر به به افزایش ارتفاع گیاه اشاره کرد.
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  121    ... اثر منابع مختلف نیتروژن و کودهاي آلی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی زنیان

 
 تـأثیر  سـبب  بـه  ،اوره و کمپوسـت ورمـی  کـود  دو کیـب تر
-آ از جلوگیري و نیز غذایی عناصر مناسب تأمین در کمپوستورمی

نتایج مطالعه بوته شده است.  ارتفاع افزایش باعث اوره، کود شوییب
 افـزایش  بـا نشان داد که  )Velaiy et al., 2010والیی و همکاران (

تن در هکتار، ارتفـاع بوتـه    20به کمپوست ازصفر ورمی کاربردمیزان 
داري ) به طور معنی.Silybum marianum Lگیاه دارویی ماریتیغال (

 Saeid) سعیدنژاد و همکـاران  اي که توسطافزایش یافت. در مطالعه

Nejad et al., 2012)   زیسـتی بـر گیـاه     کودهـاي در خصوص اثـر
ده صورت گرفت مشـاه  ).Sorghum bicolor L(اي سورگوم علوفه

دار ارتفـاع بوتـه   شد که کاربرد کودهاي زیستی سبب افـزایش معنـی  
 تلفیقـی  تیمـار  تحـت  گیاهـان  کهطورينسبت به تیمار شاهد شد، به

 بودنـد.  بوته برخـوردار  ارتفاع تریناز بیش کمپوستورمی و ازتوباکتر

 Darzi( پژوهش صورت گرفته توسط درزي و همکاران همچنین در

et al., 2011( ورمـی  تـن در هکتـار   10 شـد کـه مصـرف    گزارش 

بوتـه در گیـاه دارویـی     ارتفـاع  تـرین به حصول بیش کمپوست منجر
  شد.) .Pimpinella anisum L( انیسون
  

  تعداد شاخه فرعی
شـده   ارائـه  3نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف در جـدول  

شود، اثر فاکتورهاي مورد مطالعـه بـر   است. همانگونه که مشاهده می
از میـان منـابع مختلـف     .)p≥01/0دار بـود ( عداد شاخه فرعی معنیت

-ترین و کـم به ترتیب بیش ژن، تیمارهاي اوره معمولی و شاهدنیترو
ترین تعداد شاخه فرعی را به خود اختصاص دادند و در بین کودهـاي  

ترین تعداد شاخه فرعی به ترتیب مربـوط بـه   ترین و کمآلی نیز بیش
). از نظر اثر متقابل بین 4وست و شاهد بود (جدول کمپتیمارهاي ورمی

ترین تعداد شاخه فرعی ترین و کممنابع نیتروژن و کود آلی نیز، بیش
کمپوسـت و  به ترتیب در تیمارهاي کود اوره معمولی به همراه ورمـی 

تعداد شاخه فرعـی صـفتی اسـت کـه      ).5شاهد به دست آمد (جدول 
گیرد و فراهمی عناصر غذایی بـر  تحت تأثیر ژنتیک و محیط قرار می

 در کمپوستورمی کود مفید اثر تلفیقی تیمار دراین صفت مؤثر است. 

 بهتر تسهیم و فتوسنتز بهبود نتیجه در و غذایی عناصر عرضه افزایش

 بوتـه  در فرعـی  هايشاخه تعداد که است شده موجب مخازن در مواد

 نتیجـه  در ننـده فتوسـنتز ک  سبز سطح افزایش یابد. از طرفی افزایش

 و فتوسـنتزي  مواد انتقال و تولید شدن تربیش موجب نیتروژن مصرف

-می جانبی و انتهایی هايمریستم به رشد تحریک کننده هايهورمون
 مریستم تحریک افزایش باعث عوامل این مجموعه نتیجه، در و شود

 تیمار حاوي اوره  در فرعی هايشاخه تولید افزایش و جانبی و انتهایی
توان چنین استنباط کرد که کود اوره لذا از نتایج حاصله می گردد.می

کمپوست با افزایش رشد رویشی و فراهمـی  معمولی و همچنین ورمی
ــذایی باعــث افــزایش تعــداد شــاخه فرعــی شــده    برخــی عناصــر غ

. نتـایج مطالعـه قریـب و همکـاران      (Franklin et al., 1999)است
(Gharib et al., 2008) بطه با اثر کاربرد کمپوسـت کودهـاي  در را 

 بـر گیـاه مرزنجـوش    )باسیلوسو  ازتوباکتر، آزوسپیریلیوم(بیولوژیک 
)Origanum majorana L.(  نتایج نشان داد که کاربرد این کودها

اي که توسـط  در مطالعهشد.  گیاه جانبی شاخه تعدادمنجر به افزایش 
 (Yazdani Bouiki et al., 2014) کی و همکارانیوتوسط یزدانی ب

 7/108، 7/21کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن (صفر، در خصوص 
 40 کیلوگرم در هکتار) صورت گرفت مشاهده شد که سطح 7/195و 

دار معنی اختالف درصد 15 با صفر سطح و هکتار در نیتروژن کیلوگرم
جـانبی را داشـتند.    هـاي شـاخه  ترین تعـداد ترین و کمبه ترتیب بیش

 & Noori) نـوري و گلچـین   در پژوهش انجام شده توسط همچنین

Golchin, 2013)،     بـر روي گیـاه مـرزهSatureja hotensis L.)( 
ترین تعداد شاخه فرعی بـه  ترین و کمبیش نتایج حاکی از آن بود که

 شاهد تیمارو  هکتار در نیتروژن کیلوگرم 100 ترتیب در تیمار کاربرد
  ردید.حاصل گ )نیتروژن کاربرد عدم(

  
 تعداد چتر در بوته

مشاهده می شود، اثر فاکتورهاي مورد  3گونه که از جدول همان
با کاربرد منابع  .)p≥ 01/0دار بود (مطالعه بر تعداد چتر در بوته معنی

داري طور معنیمختلف نیتروژن، تعداد چتر در بوته نسبت به شاهد به
عمـولی بـیش از سـایر    افزایش یافت و میزان افزایش در تیمـار اوره م 
کمپوست در بـین سـایر   تیمارها بود و دربین کودهاي آلی تیمار ورمی

ترین تعداد چتر در بوته را به خود اختصاص داد (جـدول  تیمارها بیش
ترین  تعداد چتـر در  بر اساس مقایسه میانگین اثرات متقابل، بیش ).4

تـرین  تعـداد   کمپوست وکمبوته در تیمار اوره معمولی به همراه ورمی
چتر در بوته در تیمار شاهد (بدون منبع نیتروژن و کود آلی) به دست 

کمپوسـت بـه خـاك احتمـاال نـه تنهـا       افزودن ورمی ).5آمد (جدول 
فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افـزایش داده اسـت بلکـه بـا     
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بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهاي حیاتی خاك، ضـمن ایجـاد یـک    
ب براي رشد ریشه، از طریق بهبود فرآیند جـذب عناصـر   محیط مناس

هاي هوایی نظیـر تعـداد   غذایی توسط گیاه موجبات افزایش رشد اندام
 مقـادیر  مصرف دیگر عبارت بهچتر در بوته را نیز فراهم آورده است. 

 میکروبی هايفعالیت بهبود طریق از احتماال ورمی کمپوست، مناسب

 نیـز  و موجـودات  این توسط گیاه رشد ايهکننده تنظیم تولید و خاك
 و فتوسـنتز  میـزان  افزایش سبب غذایی عناصر تربیش جذب فراهمی

 گلدهی افزایش به نهایت در مسئله این که گردیده گیاهی خشک ماده

انجامد که به تبع آن افزایش تعداد چتر در بوته را شـاهد خـواهیم   می
ک کـود آلـی بـا کـود     کمپوست به عنوان یاز طرفی تلفیق ورمیبود. 

توانند تأثیري جبرانی و مکمـل را داشـته باشـند. در    شیمیایی اوره می
 ,.Vahidipour et al)اي که توسط وحیدي پور و همکـاران  مطالعه

ترین بر روي گیاه زنیان صورت گرفت مشاهده شد که بیش  (2013
-کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کـم  100تعداد چتر در بوته با مصرف 

در رین آن در تیمار شاهد (عدم مصـرف نیتـروژن) بـه دسـت آمـد.      ت
بــر روي گیــاه رازیانـــه     (Ghanbari, 2013)مطالعــه قنبــري   

)Foeniculum vulgare L.( بیش) چتر)  91ترین تعداد چتر در بوته
کمپوست در هکتـار حاصـل شـد. نتـایج     تن ورمی 15درتیمار کاربرد 

بـر روي گیـاه     ,.Darzi et al)  (2012پژوهش درزي و همکـاران  
نیز حاکی از تأثیر مثبـت   (.Pimpinella anisum L)دارویی انیسون

بـود. قـادري و هاشـمی     تعداد چتر در بوته افزایش در کمپوستورمی
نیز با بررسی  (Ghaderi & Hashemi Moghadam, 2012) مقدم 

 Cuminum cyminum( اثر سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه زیره سبز

L.(  50 کاربرددر تیمار  بوته در چتر تعداد ترینبیشگزارش کردند که 

 حاصل گردید. نیتروژن کود هکتار در کیلوگرم
  

  تعداد دانه در چتر
ارائـه شـده    3نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف در جـدول  

مصـرف کودهـاي آلـی و    گونه کـه مشـاهده مـی شـود،     است. همان
در میان تیمارهاي چتر دانه در تعداد دار معنی ختالفباعث ا شیمیایی
مقایسه میانگین اثرات ساده منـابع مختلـف    .)p≥ 01/0( شد مختلف

ترین تعداد دانه در چتر را نیتروژن نشان داد که تیمار اوره کندرها بیش
-از میان منابع نیتروژن به خود اختصاص و از بین کودهاي آلی بیش

کمپوسـت + هیومیـک   ار ورمـی ترین تعداد دانه در چتر مربوط به تیم
ترین تعداد دانه در چتر در تیمار داري با کماسید بود که اختالف معنی

). مقایسه میانگین اثرات متقابل حـاکی از آن  4شاهد دارا بود (جدول 
ترین تعداد دانه در چتر مربوط به تیمار شاهد (بدون منبع بود که بیش

تـرین  یومیک اسید و کمکمپوست + هنیتروژن) به همراه نصف ورمی
تعداد دانه در چتر مربوط به تیمار شاهد (بدون منبع نیتـروژن و کـود   

چتر تابعی از تراکم  تعـداد دانـه در ،به طور کلـی). 5آلی) بود (جدول 
افشانی بوته و تعداد چتر در بوته است و به شرایط محیطی زمان گرده

ینـد گلـدهی بـه    فسفر عنصـري مهـم در فرآ   ، عنصرنیز بستگی دارد
رسد به دلیل باال بودن میزان عناصر غذایی به نظر می آید.حساب می

کمپوست و از قبیل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، و منیزیم در ورمی
اینکه این کود با تأمین تدریجی و مداوم عناصر غذایی توانسته است با 

عداد گـل  افزایش میزان فتوسنتز و ماده خشک گیاهی باعث افزایش ت
هاي رشد در بوته گردد. از طرفی هیومیک اسید نیز با تأثیر بر هورمون

گیاهی و نیز تأثیر بر فتوسنتز و با توجه به اینکه این کـود در مرحلـه   
کمپوست باعـث  گلدهی مورد استفاده گیاه بوده است لذا همانند ورمی

ضـوانی  تري گردید. نتایج سـعید نـژاد و ر  تولید تعدا دانه در چتر بیش
نیـز در   (Saeid Nejad & Rezvani Moghadam, 2010)مقـدم  

پژوهش خـود بـر روي گیـاه زیـره سـبز، بیـان کردنـد کـه کـاربرد          
دار تعداد دانـه در چتـر نسـبت بـه     کمپوست سبب افزایش معنیورمی

 تیمار شاهد شد.
  

  وزن هزار دانه
ارائـه شـده    3نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف در جـدول  

گونه که مشاهده می شود، اثر فاکتورهاي مورد مطالعه بر . هماناست
مقایسه میانگین اثرات سـاده   .)p≥ 01/0دار بود (وزن هزار دانه معنی

تـرین  ترین و کـم حاکی از آن بود که در منابع مختلف نیتروژن بیش
وزن هزار دانه مربوط به اوره معمولی و شاهد (بدون منبـع نیتـروژن)   

ترین بـه ترتیـب در نصـف    ترین و کمکودهاي آلی بیش بوده و براي
کمپوست + هیومیک اسید و شاهد (بدون کود آلی) مشاهده شد ورمی

). در مقایسه میانگین اثرات متقابل بین تیمارهـاي مختلـف   4(جدول 
داري وجود نداشت با این حال براي صفت وزن هزار دانه تفاوت معنی

ت پالس به همـراه هیومیـک اسـید    تیمار نصف اوره کند رها + آلکاز
ترین وزن ترین و تیمار شاهد (بدون منبع نیتروژن و کود آلی) کمبیش

). اثر هیومیک اسید شامل اثر مستقیم به 5هزار دانه را داشتند (جدول 
صـورت افـزایش   عنوان ترکیبی شبه هورمونی و اثر غیر مسـتقیم بـه  

احیاکننـدگی و   کننـدگی و جذب عناصر غـذایی از راه ویژگـی کـالت   
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افزایش نفوذ پذیري غشا و افـزایش متابولیسـم ریزجانـداران، بهبـود     
باشد که نتیجه وضعیت فیزیکی خاك و افزایش رشد ریشه و ساقه می

این اثرات بهبود کارایی گیاه در فتوسنتز و ذخیره مواد بوده که نهایتا با 
ص اثـر  ). در خصوRahi et al., 2012افزایش وزن دانه همراه است (

اي کـه  کود بر وزن هزار دانه نتایج متفاوتی حاصل شـده، در مطالعـه  
بر روي گیاه انیسون  )Darzi et al., 2011توسط درزي و همکاران (

 گیـاه انیسـون تحـت    هزاردانه وزنصورت گرفت نتایج نشان داد که 
نتایج مطالعه سعید نـژاد و   نگرفت. همچنین قرار کمپوستورمی تأثیر

  (Saeid Nejad & Rezvani Moghadam, 2010) مرضوانی مقـد 
حاکی از آن بـود  ) .Cuminum cyminum L(بر روي گیاه زیره سبز 

کمپوسـت قـرار   دانه این گیاه تحت تـأثیر تیمـار ورمـی    هزار وزنکه 
 نگرفت. 

  
  عملکرد بیولوژیک

ارائـه شـده    3نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف در جـدول  
حـاکی از آن بـود کـه در تمـامی تیمارهـا بـین       نتایج آزمایش است. 

 دست آمده با عملکرد بیولوژیـک تیمـار شـاهد   عملکـرد بیولوژیک به
مقایسه میانگین اثرات  .)p≥ 01/0( اختالف معنـی داري وجود داشت

تـرین  تـرین و کـم  ساده نشان داد که در منابع مختلف نیتروژن بیش
و شـاهد (بـدون منبـع     عملکرد بیولوژیک به ترتیب در اوره معمـولی 

ترین کمپوست بیشنیتروژن) مشاهده شد و از بین کودهاي آلی ورمی
ترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص دادند و هیومیک اسید کم

اوره بـه همـراه   در بین تیمارها نیز تیمار ورمی کمپوسـت  ). 4(جدول 
و اختالف را به خود اختصاص داد بیشترین عملکرد بیولوژیک معمولی 

همچنـین از میـان    داري بین آن و سایر تیمارهـا وجـود داشـتمعنی
 ).5(جدول  ترین عملکرد بیولوژیک را دارا بودتیمارها، تیمار شاهد کم

کمپوست داراي اوره اثر افزایشی بر رشد رویشی داشته از طرفی ورمی
کـه در   هایی نظیر پروتئاز، آمیالز، لیپاز، سلوالز و کتینـاز اسـت  آنزیم

تجزیه مواد آلی خاك و در نتیجه در دسترس قرار دادن مـواد مغـذي   
مورد نیاز گیاه نقش مؤثري دارد و با فراهم آوردن محیط رشد مناسبی 

از این رو کـاربرد تلفیقـی    گرددبراي گیاه موجب افزایش رشد آن می
تـوان  در کـل مـی  . این دو موجب افزایش عملکرد بیولوژیـک گردیـد  

 میزان افزایش باعث نیتروژن کود که جاییآن کرد که ازچنین بیان 
 کاربرد شود،می گیاه کربوهیدرات ذخیره افزایش نتیجه در و فتوسنتز

شود. همچنین قابـل  افزایش عملکرد گیاه می باعث کودها گونه این

 افـزایش  سـبب  کمپوسـت بـه  کـود ورمـی   از ذکر است که استفاده
 هـاي آنـزیم  و هـا، هورمـون  ا،هویتامین خاك، آلی مواد و هوموس
 افـزایش  خاك در را ندارند، وجود شیمیایی کودهاي در که گیاهی

در  اسـت.  شـده  محصـول  کمیـت  افزایش سبب ترتیب بدین و داده
بـر روي اثـر   ،  (Darzi et al., 2011)مطالعـه درزي و همکـاران   

 عملکـرد  تـرین بـیش کودهاي آلی بر گیاه انیسون مشاهده شـد کـه   
گردیـد. نتـایج    حاصـل  کمپوسـت ورمـی  تن 10 مصرف ابیولوژیک ب

 Saeid Nejad & Rezvani)سـعید نـژاد و رضـوانی مقـدم    مطالعـه  

Moghadam, 2010)  کمپوسـت ورمـی  تیمـار  نشـان داد کـه   ، نیـز 
را داشت. همچنین در پژوهشی  بیولوژیک زیره سبز عملکرد ترینبیش

ثـر  بـر روي ا  ،(Abdel Rahman, 2008)کـه توسـط عبـدالرحمن    
 ).Sesamum indicum L(کودهاي نیتروژنه و فسفره بر گیاه کنجد 

 در نیتـروژن  کیلـوگرم  44کـاربرد   صورت گرفت مشاهده گردید کـه 
شاهد  تیمار به نسبت دار عملکرد بیولوژیکهکتار سبب افزایش معنی

 نیتروژن) شد. از استفاده (بدون
  

 عملکرد دانه
ارائـه شـده    3ر جـدول  نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف د

گونه که مشاهده می شود، اثر فاکتورهاي مورد مطالعه بر است. همان
در مقایسه میانگین اثرات ساده  .)p≥ 01/0دار بود (عملکرد دانه معنی

ترین و شاهد (بـدون منبـع   منابع مختلف نیتروژن، اوره معمولی بیش
-دهاي آلی بیشترین عملکرد دانه را داشتند. از میان کونیتروژن) کم

کمپوسـت و  ترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط بـه ورمـی  ترین و کم
). همچنین در مقایسه میانگین 4شاهد (بدون کود آلی) بودند (جدول 

ترین و کمپوست، بیشاثرات متقابل، تیمار اوره معمولی به همراه ورمی
انه را ترین عملکرد دتیمار شاهد (بدون منبع نیتروژن و کود آلی)، کم

 مهمی نقش دلیل به نیتروژن کود ).5به خود اختصاص دادند (جدول 

 طریق از نیتروژن مصرف افزایش .دارد گیاه رویشی رشد افزایش در که

 آسمیالت فتوسنتز، افزایش به منجر فیزیولوژیکی، فرایندهاي بر تأثیر

در پـژوهش   .گـردد مـی  بـاالتر  دانـه  عملکرد و خشک ماده و تربیش
، (Mosavi et al., 2015)فته توسط موسوي و همکـاران  صورت گر

داري روي مشاهده شد که افزایش مصرف نیتروژن اثر مثبت و معنـی 
عملکرد دانه گیاه دارویی زنیان داشت. نتایج مطالعه والیی و همکاران 

(Velaiy et al., 2010)  ــاه ــر روي گی  Silybum) ماریتیغــالب

marianum L.)  کمپوسـت ورمـی  کـاربرد  افـزایش  بـا نشان داد که 
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ترین عملکرد بـذر در تیمـار   یافت و کم افزایش این گیاه بذر عملکرد
در نتایج حاصـل از پـژوهش اسـدي و همکـاران      شاهد به دست آمد.

(Asadi et al., 2014)     بر روي گیـاه دارویـی اسـفرزه(Plantago 

ovata Forsk.) ترین عملکرد دانه در تیمار مصـرف شـش تـن    بیش
سـعید نـژاد و    در پـژوهش  ورمی کمپوست در هکتار حاصـل گردیـد.  

، (Saeid Nejad & Rezvani Moghadam, 2010)رضوانی مقـدم  
عملکرد دانه  ترینبیش داراي کمپوستورمی مشاهده شد که تیمار نیز

  گیاه زیره سبز بود.
  

  تشاخص برداش
ارائـه شـده    3نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف در جـدول  

گونه که مشاهده می شود، اثر فاکتورهاي مورد مطالعه بر است. همان
در مقایسه میانگین اثـرات   .)p≥ 01/0دار بود (شاخص برداشت معنی

ترین شاخص برداشت به ترین و کمساده منابع مختلف نیتروژن بیش
د (بدون منبع نیتروژن) و نصف اوره کند رهـا +  ترتیب مربوط به شاه

تـرین  تـرین و کـم  آلکازت پالس بود. همچنین در کودهاي آلی بیش
کمپوست و شـاهد (بـدون   شاخص برداشت به ترتیب مربوط به ورمی

در مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار نصف  ).4کود آلی) بود (جدول 
تـرین و  کمپوست بـیش رمیاوره کند رها + آلکازت پالس به همراه و

تیمار نصف اوره کند رها + آلکازت پالس به همراه شاهد (بدون کود 
از ). 5ترین شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند (جدول آلی) کم

جایی که شاخص برداشت نشان دهنده تخصیص مواد فتوسنتزي به آن
زایشـی   ها نسبت به کل مواد تولید شده در دوران رشد رویشی و دانه

تـرین  است، بنابراین با بررسی عملکرد دانه متوجه می شویم که بیش
تـرین  کمپوست داشته و کـم عملکرد را در زمان استفاده از تیمار ورمی

عملکرد دانه در تیمار شاهد حاصل گردیده و همچنین نتایج مربوط به 
ترین عملکـرد  کمپوست بیشعملکرد بیولوژیک نشان داد تیمار ورمی

 هـاي انـدام  توسـعه  طریـق  از نیتروژنه وژیک را دارا بود. کودهايبیول

 گیري،کربن سطح افزایش با تربیش کربوهیدراتی مواد و تولید هوایی

از . کنندمی ایفا نقش مهمی کشاورزي محصوالت عملکرد افزایش در
 مـاده  تولیـد  و هوایی اندام رشد افزایش موجب کمپوستطرفی ورمی

گیاهان بـه   ترتیب این به گردد.می عملکرد ودبهب نهایت در و خشک
 داراي کمپوست و اوره کند رها دارنددلیل اثرات هم افزایی که ورمی

اي کـه توسـط موسـوي و    در مطالعـه  .بـود  خواهنـد  بـاالیی  عملکرد
 Oryzaروي پاسخ گیاه بـرنج (  ،(Mosavi et al., 2012)همکاران 

sativa L.( شیمیایی صورت گرفت کمپوست و کودهاي به کود ورمی
کـود   درصد 50 با شده غنی کمپوستورمی تن 40 تیمار مشاهده شد

 برداشت برنج را دارا بود.  ترین شاخصشیمیایی بیش
  

  گیرينتیجه
 کود به طور کلی، نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که کاربرد

اوره  شـیمیایی  بـا کـود   و نیز همراه جداگانه به صورت کمپوستورمی
 داد. قـرار  تحت تأثیر زنیان را عملکرد و رشدي صفات عمده لی،معمو
 نظیـر  آلـی  کودهـاي  از استفاده اهمیت بیانگر پژوهش این هايیافته

 کودهاي با آلی کودهاي از تلفیقی استفاده همچنین و کمپوستورمی

 بر در زمان اجراي آزمایش مناسب مدیریتی شرایط اعمال و شیمیایی

است، با توجه به ضرورت تولید گیاهان دارویـی   زنیان و عملکرد رشد
هاي کم نهاده، و هاي زراعی و نیز  کشت این گیاهان در نظامدر نظام

 حفـظ  خـاك،  منابع پایداريبا توجه به اثرات مثبت کودهاي آلی در 

 نهایـت  در و زیسـت  محـیط  آلودگی از جلوگیري مدت، دراز در تولید

، استفاده از این نوع کودها به ارباز به کیفیت با و سالم محصول عرضه
اي گزینـه  عنـوان  بـه  تنهایی و یا در تلفیق با کودهاي شیمیائی تواند

مناسب در راستاي کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و نیل به اهداف 
 هـاي سـال  در آزمایش تکرار البتهکشاورزي پایدار مد نظر قرار گیرد. 

 .است ضروري دقیق نتایج به رسیدن جهت آینده
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Introduction 

Ajowan (Trachyspermum ammi L.) is an annual medicinal plant of the family Apiaceae which can reach 30 -
100 cm in height. and its growth is highly depended on the availability of mineral nutrients in the soil. But, it has 
been shown that utilization of chemical fertilizers for growth promotion of Ajown could have negative impacts 
on environment and ecological systems. Nowadays, sustainable agriculture is the best approach to overcome 
such problems and prevent the excess accumulation of chemical fertilizers deposited within the soil. Application 
of bio-fertilizers as an alternative to chemical fertilizers is a new sustainable approach which have been raised in 
the new era of Agriculture. Therefore, this study was conducted to investigate the application of various source 
of biological fertilizers such as Vermicompost, Alkazotplus and Humic Acid in combination with nitrogen 
fertilizers on growth behavior, yield and yield components of Ajowan under Ahvaz growing condition. 

Materials and methods 
This research was conducted at the Agricultural Research Station of Shahid Chamran University in 2014-

2015 to determine the effects of different sources of nitrogen and organic fertilizers on the yield and yield 
components of Ajowan based on two way randomized complete block design with three replications. The first 
factor of the experiment was Application of four different nitrogen sources including: Urea (U), Sulfur-coated 
Urea (SCU), %50 Sulfur-coated urea (1/2 SCU) + Alkazot Plus biological fertilizer and Control (no nitrogen 
source used). Organic fertilizers were also applied at four levels, consisting of Humic Acid, Vermicompost, %50 
Vermicompost + Humic Acid and Control (no organic Fertilizer) as the second factor. After soil preparation, 
approximately four Kg.ha-1 of the seeds were planted on the rows with 30 cm distance. Plant height, number of 
sub branches, number of umbels  per plant, number of seeds per umbel , 1000-seeds weight, biological and grain 
yield and harvest index were measured during vegetative and maturity stage of plant growth. 

Results and discussion 
The results of the experiment showed that the interaction between different sources of nitrogen and organic 

fertilizers on plant height, number of umbrella per plant, number of seeds per umbrella, biomass and grain yield 
were significant. Also most of plant growth characteristics under either no nitrogen or no organic fertilizers were 
gained the lowest values. On the other hand, it seems that combination of chemical and biological fertilizers can 
improve plant trait performances in Ajowan. The highest plant height (117.8 cm) was measured in the treatments 
received slow release Urea combined with Vermicompost. The highest seed per umbel (424.3) was observed at 
the %50 rate of Vermicompost + Humic Acid and without nitrogen fertilizer (control) and the biggest amount of 
1000 seeds weight (1.14 g) was measured at the %50 rate of slow release urea with Alkazotplus + Humic Acid. 
Also the highest umbel per plant (82.27), biological yield (8507.1 kg.ha-1) and grain yield (1670 kg.ha-1) were 
obtained at Vermicompost + Urea fertilizer and finally the highest harvest index (32%) was related to the %50 
rate of slow release urea with the highest value Alkazotplus + Vermicompost. Vahidipour et al (2013) 
showed that the maximum Essential oil yield and the highest grain yield of Ajowan was gained in application of 
200 kg N.ha-1. The results of the current study indicated that most of plant trait improvements were induced by 
combanitaion of vermicompost with urea fertilizer. As a result, in order to gain maximum plant yield under an 
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environmental friendly situation, it is strongly suggested to implement Vermicompost in combination with 
minimized application of urea fertilizer. This could be an important economic and sustainable approach. 

Conclusion 
Totally the results of this research showed that the application of Vermicompost purely and in combination 

with urea, had a significant effect on the yield and growth characteristics of Ajowan. Findings of this research 
also revealed that organic fertilizers like Vermicompost especially its integrated application with chemical 
fertilizers and proper agronomical management had significant effect on the Ajowan yield. In order to increase 
the production of medicinal plants in low input agricultural systems and due to positive effects of organic 
fertilizers on soil sustainability, long term production process, prevention of environmental pollution and finally 
supplying proper and qualitative food, this fertilizer purely and with combination of minimized rates of chemical 
fertilizer could be important in reaching to sustainable agriculture goals and decreasing application of chemical 
fertilizers. 
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