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Introduction1  

The sustainability of production in agricultural lands is directly related to soil fertility management. In this regard, 

the application of livestock manure is a very important method for improving soil fertility without adversely affecting 

the environment. Although the efficiency of these manures could be sustained for several growing seasons, however, 

their efficiency in the first year is principally more important due to the direct relationship with the production of that 

year. Therefore, the present study was conducted to evaluate the effect of the source and amount of manure on the 

growth and production of thyme. 

 

Materials and methods  

The experiment was performed as a split-plot design in time and in the form of a randomized complete block with 

three replications at the model cultivation site of medicinal plants of Koohrang Agriculture-Jahad in 2018 and 2019. 

Experimental treatments included three levels of poultry manure (100, 143, and 250 kg N/ ha; PM100, PM143, PM250), 

three levels of sheep manure (100, 143, and 250 kg N/ ha; SM100, SM143, SM250)), three levels of cattle manure (100, 

143 and 250 kg N/ ha; CM100, CM143, CM250) and chemical fertilizer (CF) and no fertilizer application (C) as positive 

and negative controls, respectively, which in two cutting were compared. The measured traits included photosynthetic 

pigments, leaf area index, aerial biomass, essential oil content, and essential oil yield. Data were analyzed by SAS 

software, and means were compared by LSD test.  

 

Results and Discussion 
In both cuttings, the amount of chlorophyll a in plots that received a medium and high level of animal manure 

were similar to the plot that received chemical fertilizer. Except for CM250 treatment, chlorophyll b in all manure 

treatments was similar to CF treatment. In the first cutting, the leaf area index in PM250, SM143, and SM250 treatments 

had a significant advantage compared to CF treatment, but in the second cutting, manure treatments (except SM100) 

did not show a significant difference compared to CF treatment. Thyme biomass obtained from PM250, SM143, and 

SM250  treatments had a significant advantage compared to CF treatment in the first cutting, but in the second cutting, 

there was no significant difference among manures and CF treatments. In the first cut, the essential oil content of 

medium and high levels of poultry manure and also high levels of sheep and cattle manure were significantly higher 

than the CF treatment. However, in the second cutting, the amount of essential oil under all levels of poultry manure 

and medium and high levels of sheep and cattle manure were higher than the CF treatment. In the first cutting, the 

essential oil yield of medium and high levels of poultry and sheep manure and high levels of cattle manure was higher 
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than that of the CF treatment, but in the second cutting, only high levels of poultry manure had a significant advantage 

in comparison with CF treatment. The fertilizer application efficiency regarding biomass production was similar for 

all fertilizer treatments except SM143. The highest fertilizer use efficiency in the production of essential oil was 

obtained with SM143 and PM143, respectively.  

 

Conclusion  

Applying a medium amount of sheep manure could be more effective in the crop ecosystem due to its superior 

efficiency in comparison with other levels of this fertilizer and other studied animal manure and chemical fertilizers. 

However, if the essential oil yield of the thyme is the gold of the farmer, the high level of poultry manure has priority 

over the balanced level of sheep manure, although the efficiency of this level of poultry manure is 35% lower than the 

balanced level of sheep manure. Therefore, in addition to producing essential oils, the efficiency of fertilizers could 

also be considered an important factor in achieving sustainable aspects in medicinal plant's ecosystems.  

 

Keywords: Thyme, Organic manure, Fertilizer efficiency, Essential oil, Aerial biomass 
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 مقاله پژوهشی

 

 (.Thymus daenensis L)دنایی  آویشن ییدارو گیاه تولید کودهای دامی در کارآیی ارزیابی
 

 4مجتبی کریمی و 3، زهرا لری گوئینی2*، سینا فالح1عسکر قنبری عدیوی

 72/11/1911تاریخ دریافت: 

 19/27/1022تاریخ بازنگری: 

 71/27/1022تاریخ پذیرش: 
 

 Thymus) دنایی آویشن دارویی گیاه تولید در دامی کودهای کارآیی ارزیابی. 1041 و کریمی، م.، ز.، گوئینی، لری س.، فالح، ع.، عدیوی، قنبری

daenensis L). .004-044 (:3)10شناسی کشاورزی بوم.  

 

 یدهچک

و  بعکارایی من یابیحاضر با هدف ارز  مطالعه. دارد یشتر یب تیسال اول اهم  ییکارا، ولی تداوم دارد یزراع فصل  نیچند ی دامیکودها ییکارا اگرچه
شن آو ییدارو گیاه تولید در یدام کودمقدار  سپیلت پالت در زمان در قالب بلوک  صورت به (.Thymus daenensis L) ییدنا ی صادف  ا سه   یکامل ت با 
شد.   1341و  1341سال  در تکرار  ، 100PM ،143PM ؛ هکتار درنیتروژن  لوگرمکی 054 و 103، 144) یمرغ کودسطوح   شامل  یش یآزما یمارهایتاجرا 

250PM)،  یگوسططدند کودسطططوح (100 هکتار؛ درنیتروژن  لوگرمیک 054 و 103، 144SM ،143SM ،250SM)،  054 و 103، 144) یگاو کودسطططوح  
 تودهزیست . که در دو چین مقایسه شدند   بودند( C) کود مصرف  عدم و( CF) ییایمیش  کود و( 100CM ،143CM ،250CM هکتار؛ درنیتروژن  لوگرمیک

داری بین تیمارهای کود دوم اختالف معنی در چین، ولی داشططت CFداری در مقایسططه با در چین اول برتری معنی 250SMو  250PM ،143SMگیاهی 
 CFدامی و شیمیایی مشاهده نشد. در چین اول عملکرد اسانس سطوح متوسط و باالی کودهای مرغی و گوسدندی و سطح باالی کود گاوی بیشتر از            

سطح باالی کود مرغی برتری معنی ، ولی بود سه با  در چین دوم فقط  صرف    CFداری در مقای شت. کارایی م ست کود در تولید  دا همه تیمارهای  تودهزی
ستثنای  بهکودی  شابه بود  143SMا سانس  ، ولی م شترین کارایی بودند.  به 143PMو  143SMبرای تولید ا سط کود   کارگیریبهترتیب دارای بی مقدار متو

 ،اسانس باشد   چنانچه هدف تولید، ولی زراعی دارد برتری کارایی آن در مقایسه دیگر تیمارهای کودی اثربخشی بیشتری در اکوسیستم      دلیلبهگوسدندی  
 سطح باالی کود مرغی بر سطح متوسط کود گوسدندی اولویت دارد.

 

  کود آلی، کودمصرف  ییکارا، گیاهی تودهزیستاسانس،  :یدیکل یهاواژه
 

 1مقدمه

 یاهیخانواده گ ینترو گسططترده  ینمتنوع تر Lamiaceaeخانواده 

ست و اهم  ییمطالعات دارو ینهدر زم سانس  یلدلبه هاآن ییدارو یتا  ا
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را  تیموس(. Sharafzadeh & Zare, 2011اسططت ) هاآنموجود در 

نقاط جهان  یرو سا  یرانخانواده دانست که در ا  یناز ا یتوان عضو می

باال و   یل دلبه برخوردار اسطططت و  یادی ز یت از اهم عملکرد اسطططانس 
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ابل توجه ق یارارواکرول بسطططو ک یمولت یژهوبه با ارزش،   یفنل یبات ترک

ست  (.  ;Safaei-Ghomi et al., 2009 Nezhadali et al., 2010) ا

سانس  ساله و   یاهگ ینا ا سانس از  یترانهاروپا و حوزه مد بومیچند  هایا

  .شطططناخته شطططده اسطططت    یدانی اکسطططیآنت یت خاصططط  یمعروف دارا
(Asbaghian et al., 2011; Budka & Khan, 2010)  

شن  ضرور  یحاو آوی شتری ب یروغن  سبت به گونه  ی  ریگد یهان

ست   ص    ینا کها صو شده که   یتخ  دارویی دوز نوع در معموالًباعث 

  (.Nabavi et al., 2015; Verpoorte, 2000) شطططود اسطططتدططاده 

Thymus daenensis صار به یران اغرب و جنوب غرب در  یطور انح

(Abdollahi & Feizian, 2019 و ،)زاگرس ) یهادر کوهGhasemi 

Pirbalouti et al., 2011 شد می (. Shahnazi et al., 2007کند )( ر

 (.Thymus daenensis L) دنایی آویشططن یاهگ یاسططاسطط یهاروغن

 Ghasemiهسطططتند )  کننده یعدونو ضطططد ییدارو یاثرات قو یدارا

Pirbalouti et al., 2013.) اهداف دارویی جنس تیموس ،به هر حال 

سر جهان       سرا سنتی در  آن را به یکی از محبوب ترین داروها در طب 

 (. Abdollahi et al., 2020تبدیل کرده است )

در  یاصل  اسانس  14از  یکی یشن آو اسانس شده است که    گزارش

  ین(، همچنMaghdi & Maki, 2003اسطططت ) ییدارو یاهان  گ ینب

شی   و غذایی افزودنی عنوانبه عمدتاً  ,Abdollahi & Feizian)آرای

2019; Sacchetti et al., 2005 کاربرد دارد. د  یها کاربرد  یگر( 

  یتعنوان فعالبه( Maghdi & Maki, 2003) پزشططکیدر  یشططنآو

 آورخلط ،(Cetin et al., 2011ها( )و قارچ های)باکتر ضططدمیکروبی

(Büechi et al., 2005 ،)اسپاسم   ضد  یهافعالیت (Begrow et al., 

خاصططط  2010 یدانی   آنتی یت (  ( Haraguchi et al., 1996)اکسططط

 هاآن یشططترب که ،(Yarnell, 2007) دهندهین، تسططککنندهیضططدعدون

سط ت   شده  گزارش دفعات به ،شوند می مآن جاو کارواکرول  یمولتو

 .است

 قیحتل گیاه اسططت. هماهنگی تولید در عامل ینترمهم گیاه تغذیه

غذ  میکروو  ماکرو  یکودها  باال ضطططرور  یبرا یاه گ یه در ت   یعملکرد 

ست. )   ییدارو یاهانگ ییغذا یازهاین تأمین(. Sawan et al., 2001ا

عناصر    می، فسدر و پتاس  یتروژنمهم است. ن  یدارپا یاقتصاد  یدتول یبرا

صل  یمغذ ستند که   یا شد و عملکرد گ  یهابر تمام جنبه تقریباًه   اهیر

ند. ن  می تأثیر  ن محدود  یمواد مغذ  ینترمهماز  یکی یتروژنگذار   دهکن

، ینهآم یدهایدر اسططط ماده ینمحصطططوالت اسطططت. ا یدعملکرد در تول

نز  ئ    یم آ ت پرو ف    ین هططا،  لرو ک قا دارد.      یواره و د یططلهططا،  ن لول  سططط

(Wiedenhoeft, 2006.) 

  یمانند کودها یمیاییشطططیرمنابع غ یمیایی،شططط یکودها همچنین

 اتیرتأث یاهبه گ یمواد مغذ تأمینممکن اسطت با   یو کود دام یسطتی ز

 برهعالو یوانیداشطططته باشطططند. کود ح یاهبر رشطططد و عملکرد گ یمثبت

ز ا یعیوسطط یفبر ط تأثیربا  ،یمغذیزو رپرمصططرف عناصططر  یسططازآزاد

ماده   یخاک مانند محتوا یمیاییشطط -یزیکیو ف یولوژیکیهای بویژگی

 افزایا را گیاه عملکرد و رشطططد، آب نگهداری  ظرفیت  و  pH،یآل

 ,.Tabrizi et alتبریزی و همکاران ) .(Schoenau, 2006) دهدمی

ر ب یطور قابل توجهبه یکه اسططتداده از کود دام دادند گزارش (2011

 گذارد. می تأثیر یشنآو تودهزیست

 ایدخاک ا یدر چرخه مواد مغذ یخاک نقا مهم یکروبیم فعالیت

ا ب  یک و از نزد داردمختلف کود قرار  یها یمرژ تأثیر که تحت    کند می

 داردخاک رابطه  یوربهره یداریخاک و پا یزیرشد محصول، حاصلخ   

(Börjesson et al., 2012) . ستداده  یمؤثر کارراه دامی کودهای از ا

صول  عملکرد افزایا جهت در شاورزی  به نیل و مح ست  پایدار ک   ا

(Fallah, 2016.) 

  یمختلف کشطططاورز یهایریتمد تأثیرخاک تحت    حاصطططلخیزی 

ند انوا   خاکورز  عمان  ی، الگویکود یها یمخاک، رژ  یمحصطططوالت، 

 سططببکود  یریتمختلف مد یهاروش عمدتاً، ولی اسططت ...و یاریآب

 ,Geisseler & Scow) شطططوندمیخاک  یکروبیم هاییتفعال ییرتغ

صلخ  یخاک برا یکروبیو تنوع م یچیدگی. حدظ پ(2014  زییحدظ حا

در  یخاک نقا مهم  های یکروبم یرااسطططت، ز ممه یار خاک بسططط 

عنوان به یندارند و همچن یتروژنو ن کربن یهاچرخه یسططازواسطططه

غذ  هان   گ یمخزن مهم مواد م مل می  یا ند  ع  ,.Trivedi et al)کن

2017). 

تار و همچن    یکروبیم جوامع عملکرد تنوع  ینخاک از نظر سطططاخ

ت با گذشطط ینو همچن یگربه مکان د یدارند که از مکان یادیز یاربسطط

سال   ست. در  بر  ودمختلف ک یهایم، اثرات رژیراخ یهازمان متداوت ا

م شططده جاانمحققان  یشططترخاک توسططط ب یکروبیم یهایژگیو یرو

 زیکییهای فبر ویژگی یممسططتق تأثیر یقکود از طر یمارهایاسططت. ت

غذا     یخاک و محتوا  ناصطططر   تأثیر خاک   یکروبیبر جوامع م ییع

طور به یآل یکشططاورز یهایوه. شطط(Zhong et al., 2010)گذارند می

دارنططد  یمثبت     اتتططأثیر  هططای مختلف خططاک     ویژگی   یرو رب  کلی،  

(Hartmann et al., 2015باعث افزا ،)یاسططاختار خاک با افزا یا 

شططود خاک می یزیحدظ حاصططلخ ،یجهو در نت خاک یمواد آل یمحتوا
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(Francioli et al., 2016 نابرا گاهی از    ، ین(. ب  یها روش تأثیر با آ

یت مد  عه فرآ   یبرا یکود راه یر طال ندهای  م خاک فراهم   یولوژیکیب ی

شخص   مختلدی. در مطالعات شود می  نیترمهمکه عملکرد کود  شد م

خاک اسطططت، با    های یکروبدر سطططاختار جامعه و تنوع م    تأثیر عامل   

 جامعه یداری، تنوع و پایکارگان یورود یریتمد یهاروشاسططتداده از 

از  ی(. برخWang et al., 2017) یابد  می یاخاک افزا  های یکروبم

تا  بر  یرات مثبتاث یآل یکودها  یریت نشطططان داد که مد    ینهمچن یجن

 یخاک و فراوان یکروبیساختار و تنوع جامعه م ،ماده آلی خاک یمحتوا

 Treonis et al., 2010; Forge etخاک دارد ) یهاها و قارچیباکتر

al., 2008.)  ( آن و همکارانAhn et al., 2016) که    ند نشطططان داد

 یایبقا و یخاک با بازگشت کود آل ریزجانداران و تنوع  یت، فعالیفراوان

از مطالعات  یاسطططت. در مقابل، برخ یافته یامحصطططول به خاک افزا

 یااباعث افز یمیاییکود ش یریتمد یهاروشنشان داد که استداده از 

ین(. با اZhu et al., 2018شططود )خاک می یکروبیم یتجامعه و فعال

 یکروبیسطططاختار جامعه م ییردر مورد تغ یحال، هنوز اطالعات محدود

ود ک یریتمدت مدیمختلف عملکرد طوالن یطخاک و تنوع تحت شططرا

 .(Tang et al., 2020وجود دارد )

 یارخاک اغلب بس  یخشک، سطح مواد آل  یمهدر مناطق خشک و ن 

حدظ سططالمت  یخاک برا ی، حدظ و بهبود مواد آلینکم اسططت. بنابرا

، نایبرعالوهمهم است.  یارمناطق بس یندر ا یکشاورز یداریخاک و پا

دارد  یفکا یمواد مغذ یگزینیبه جا یازمحصططوالت ن یزآمیتموفق یدتول

(Samani et al., 2017). 

ز حد ا یاشططده اسططت که اسططتداده مداوم و ب یرفتهپذ کلی،طور به

 طیبر سالمت خاک و مح یمند اتتأثیرممکن است  یمیاییش یکودها

ست ز شکالت ز      ی شد و باعث م شته با ست دا از جمله خاک،  یطیمحی

 (.Yadav, 2003شود ) یو عدم تعادل مواد مغذ یزیکیف یبتخر

ن عنوابه صطططنعتی یبا کودها یسطططهدر مقا یآل یکودها ،بنابراین

رخی ب شطططوند.در نظر گرفته می ییعناصطططر غذا یدارپا یگزینمنابع جا 

 یآلهای کنندهاز جمله اصططالح یورکه کود طدهند می مطالعات نشططان

 KeshavarzAfshar etمحصوالت هستند )  یدتول یخاک مناسب برا 

al., 2014.) 

جه نت یک عنوان به حال،  ینا با  قاضطططا برا    یااز افزا ی  یمداوم ت

ست ز یطحداظت از مح ستداد  یاسالم، افزا  ییمواد غذا یدو تول ی ه از ا

 ایکودهاست.   یضرور  یست ز یطسازگار با مح  یو آل یعیطب یکودها

ند  می یآل جا به توان ها  یبرا یگزینیعنوان  عدن  یکود بود به یبرا یم

 (.Sharafzadeh & Ordookhani, 2011عمل کنند )سططاختار خاک 

های  با بهبود ویژگی  یکشطططاورز یها به خاک   یآل یکودها  افزودن

عه محصطططول و    یدی خاک، اثرات مد  یولوژیکیو ب یزیکیف در توسططط

بودن و  اسططبمن (.Zheljazkov & Warman, 2004) عملکرد دارد

یتروژن، ن یمحتوا یادز یدسططترسططقابلیت  یلدلبه یبودن کود آل یدمد

سیم   سدر و پتا ست )     ف شده ا سبت داده   در(. Kilande et al., 2011ن

  بخا یا و تمام تواندمی دامی کود که گردیده گزارش رابطه همین

 رعناصطط و پتاسططیم فسططدر، همچنین و گیاه نیاز مورد نیتروژن اعظم

  به جرمن گیاه ایتغذیه نیاز تأمین برعالوه و نماید تأمین را ریزمغذی

 Fallah) دشو  خاک بیولوژیکی و شیمیایی  فیزیکی، هایویژگی بهبود

et al., 2013; Rahimpour & Fallah, 2018) های در  یآل . کود

دارند و   یکمتر یمواد مغذ  یمحتوا یمیایی شططط یبا کودها   یسطططهمقا 

در مدت زمان  یمیاییشططط یبه اندازه کودهاامّا  ،کند دارند یرهاسطططاز

 ,Amranعمران ) (.Naguib, 2011هسططتند ) مؤثراسططتداده  یطوالن

و  یشطططیرشطططد رو یپارامترها   یآل یکودها  که  کردگزارش  (2013

  ین، چندیندهند. همچنمی یارا افزا یاهانگ یروغن ضرور  یوربهره

ا ر تودهزیسططت یدو تول یشططیرشططد رو یمحقق نشططان دادند که کود آل

 ,Roy & Hore, 2010; Dineshدهططد )می یاافزا مؤثرطور بططه

2010.) 

 یها یژگیاز و ینشطططان داد که برخ  یراخ یها یافته  حال،   ینبا ا 

ند تحت   می ییدارو یاهان  گ مل ژنت  تأثیر توا قرار  ییکو اکولوژ یکیعوا

له  یردگ مل  این، از جم قدار ن  امی، کود دعوا  آن در موجود یتروژنو م

 بر شططیمیایی کود و دامی کودهای اثر مطالعه منظوربه لذا. باشططدمی

 Thymus) دنایی  آویشطططن دارویی گیاه رشطططد،عملکرد و اسطططانس 

daenensis L.مطالعه اجرا شد. ین( ا 

 

 اهمواد و روش

س به صرف کودها  ییکارا یمنظور برر سدند  ی،)گاو یدام یم  یگو
های  طی سططال یامزرعه یشططیآزماآویشططن  ییدارو یاه( در گیو مرغ
  اد کشطططاورزیسطططایت الگویی گیاهان دارویی جه      در 1341و  1341

دقیقه  04درجه و  30شططهرسططتان کوهرنو )طول و عرر جغرافیایی 
 متر 0030ی و ارتداع از سطح دریا  دقیقه شرق  14درجه و  54شمالی و  
 و 103، 144) مرغی کود سطح  سه  شامل  یشی آزما یمارهایاجرا شد. ت 

  سه  ،(100PM ،143PM ،250PM کل؛ نیتروژن هکتار در کیلوگرم 054
سدندی  کود سطح   نیتروژن هکتار در کیلوگرم 054 و 103، 144) گو

 و 103، 144) گاوی کود سطح  سه  ،(100SM ،143SM ،250SM کل؛
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 و( 100CM ،143CM ،250MC کل؛  نیتروژن هکتار  در کیلوگرم 054
شیمیایی  تیمار همچنین صرف  عدم و( CF) کود   ترتیببه( C) کود م

چین مورد مقایسطه قرار   بودند که در دو مندی و مثبت شطاهد  عنوانبه
ستداده  مورد آلی کودهای شیمیایی  هایویژگی. گرفتند  1 جدول در ا

 .شودمی مشاهده

 

 
 
 

 . استفادهمورد  دامی یهاکود شیمیایی هایویژگی -1جدول 

Table 1- Chemical properties of livestock manures used. 
 یکود گاو

Cattle manure 
 یکود گوسفند

Sheep manure 
 یکود مرغ

Poultry manure 
 واحد

Unit 
 پارامتر

Parameter 
7.9 7.92 6.71 - pH 

1.98 4.38 4.75 1-m.dS EC 
19.5 17.5 31.2 % OC 
2.32 2.64 4.5 % N 
0.56 0.59 1.71 % P 
0.62 1.25 0.98 % K 
1718 3812 1475 1-kg.mg Fe 
206 120 425 1-kg.mg Zn 

51.72 28.12 117 1-kg.mg Cu 
220 331 493 1-kg.mg Mn 

 

اسططپیلت پالت در واحد زمان و در قالب  صططورت طرحبه ایآزما
صادف  هایبلوک شامل      یکامل ت شد. هر کرت  سه تکرار اجرا   شا با 

پس از  یقتحق ینا یمتر بود. سطططوح کود سططهطول بهخط کاشططت 
تدا  طوریبه . ید مشطططخص گرد ها آن یتروژنکود ن یزانم یینتع  که اب

آنالیز شطططد و سطططپس  نمونه هر یک از کودهای دامی مورد اسطططتداده
 ریو کارایی تبدیل آن مقاد یموجود در کود دام یتروژنن یزانبراساس م

 شیمیایی م شد. در تیمار کود  آن جا یشی جهت هر کرت آزما یکود دام
 044از منبع کود اوره و  ن مورد نیاز گیاهژنیترو درصططد 144سططاس برا

باال  دلیلهبگردید. استداده  کود سوپر فسدات تریپل    کیلوگرم در هکتار
سیم موجود در خاک )جدول   ستداده    0بودن پتا سیمی نیز ا ( از کود پتا

 نشد. 

 

 آزمایش مورد مزرعه خاک هایویژگی -2 جدول
Table 2- Soil properties of experimental field 

 دسترس قابل پتاسیم
)1-kg.mg( KAvailable  

 دسترس قابل فسفر
Availabe Ps 

)1-kg.(mg 

 کل نیتروژن
Total N 

(%) 

 آلی کربن
Organic C 

(%) 

EC 
)1-m.(dS 

pH 
 بافت

Textre 

320 8 0.08 0.76 0.76 7.75 
 رسی

 Clay 
 

شا    یبرا شت ابتدا ن سپس در     یکا شد و  گیاهان مورد نظر تهیه 
های آزمایشططی کاشططته شططد. آبیاری گیاهان   ماه در کرتاردیبهشططت

 م شد. جااندستی  صورتبه هرز هایعلف وجینوسیله تیپ و هب
سنتزی،  های رنگدانه شده عبارت بودند از:  گیریاندازهصدات   فتو

 میزان اسانس و عملکرد اسانس.سطح برگ وزن خشک برگ، شاخص
،  a،bهای فتوسطططنتزی شطططامل کلروفیلگیری مقدار رنگیزهاندازه

  لیچنتططالر       بططا اسطططتدططاده از روش   یططدو کططاروتنوئ    کططلکلروفیططل    
(Lichtenthaler, 1987 )گرم از  0/4 برای این منظور م شطططد.جا نا

درصططد  14لیتر اسططتون میلی 15ه انتهای گیاه با ی فریز شططدهابرگ

صاف کردن جذب      شده و پس از  سپکتروفتومتر   هاآنسائیده  دل مبا ا
1444-AE-UV نانومتر   014و  0/443، 1/404های  در طول موج

تر  بر گرم وزن گرمیکروها بر حسطططب مخوانده شطططد و غلظت رنگیزه 
 محاسبه گردید.

(1معادله )  Chla (µg.ml-1)= 12.25 A663.2 – 2.79 A646.8                                         

(0معادله )  Chlb(µg.ml-1)= 21.21 A646.8 – 5.1 A663.2 

(3معادله )  Total Chl (µg.m-1l)=7.15 A663.2 +18.71 A646.8 

(0معادله )  Carotenoid (μg.ml-1) = (1000(A470)-

1.8(Chla) -85.02(Chlb))/198  
 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2031318129_Hartmut_K_Lichtenthaler?_sg=oOceauW5aoTSmAyhCIYTrEzAgg6BlTTOlzISJU4kIhCSWRd4UwTei42RntdOUDI7kOwf8mk.QvTUWd4elch8qwCi1bblSOhntm8G6XNiMmsW78nck8JgshHBu3laQHGgzolj9Ak48-pIBoq3VW-hhyp3q7cNWg
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2031318129_Hartmut_K_Lichtenthaler?_sg=oOceauW5aoTSmAyhCIYTrEzAgg6BlTTOlzISJU4kIhCSWRd4UwTei42RntdOUDI7kOwf8mk.QvTUWd4elch8qwCi1bblSOhntm8G6XNiMmsW78nck8JgshHBu3laQHGgzolj9Ak48-pIBoq3VW-hhyp3q7cNWg


 055     ...دنایی آویشن ییدارو گیاه تولید کودهای دامی در کارآیی ارزیابیقنبری و همکاران، 

از مایزر و جیافزار دیتوسططط نرم 1(LAIسطططح برگ ) شططاخص
سطح برگ )   سبت  شغال زمین )   LA)0ن سطح ا شد   GS)3به  سبه   محا

(Nathalie & Bréda, 2003:)  
  LAI= (LA / GS) (5معادله )

 144 (،یحجم وزنی روشبهاسطططانس ) میزان یریگاندازه جهت

 شدن  خشک  از پس ی،دهدر زمان گل یاههای گلدار گسرشاخه  از  گرم

س  یه،سا  در کامل ستخراج  جهت شده،  یابآ سانس  ا سط  ا ستگاه   تو د
مورد  مرحله یک در ساعت  دو مدتهب آب با یرتقط روش با و کلونجر
 (.Fallah et al., 2020)گرفت  قرار خواهد استداده

سانس  عملکرد صل  از ا سانس گ  محتوای ضرب حا  وزن در یاهانا

شک  سبه  مربوطه خ  جهت نیهمچن(. Fallah et al., 2020) شد  محا
سبه  صرف  کارایی محا ستداده  زیر روابط از کود م  Neisani et) شد  ا

al., 2011:) 

(4معادله )   

ماده خشک تیمار حاوی کود - شاهدماده خشک تیمار  کود در  کارایی مصرف=  
 نیتروژن مصرفی (kg.kg-1) تولید ماده خشک

(1معادله )   

تیمار حاوی کود اسانس - تیمار شاهداسانس  کارایی مصرف کود در =  
 نیتروژن مصرفی (kg.kg-1تولید اسانس )

توسططط  یاآزما ینمسططتخرج شططده در ا  یهاداده یانسوار یزآنال
سخه   SASافزار نرم سه مقاو  4ن سط آزمون  ها یانگینم ی در  LSDتو

 م شد. آن جادرصد  پنجسطح احتمال 
 

 و بحث یجنتا
تحت  aنتایج تجزیه آنالیز واریانس نشططان داد که میزان کلروفیل 

سطح احتمال     تأثیر صلی و متقابل کود و چین در  صد  یکاثر ا قرار  در
در چین  ،شود مشاهده می  0در جدول  طور که(. همان3)جدول  گرفت

ستثنای کود مرغی  بهاول با افزایا میزان کود مصرفی   زایا که با افا
در سطططایر تیمارها روند افزایا      ،افزایا یافت   aمیزان کود کلروفیل  

شاهده نگردید معنی  aدر چین دوم روند افزایا کلروفیل ، ولی داری م
با این تداوت که شططیب افزایا  ،راسططتا بودبا سطططح کود مصططرفی هم

شابه و باالتر از کود گاوی     aکلروفیل  سدندی م برای کود مرغی و گو
های تغذیه شططده با کود شططیمیایی در هر دو بود. میزان کلروفیل کرت

 چین همانند سطوح باالی کود دامی مصرفی بود. 

و  یزراع یاهان  توسطططط گ یجذب مواد مغذ   یبر رو یامطالعه   در
 میزان که داده شططد نشططان وضططوحبه یلکلروف یبا محتوا ارتباط آن

سط  شده  جذب مغذی مواد میزانبه کلروفیل  مربوط خاک از گیاه تو
 یمنجر به محتوا یمشاهده کردند که مصرف کود آل ین. همچنشودمی

 .(Roy & Singh, 2006شطططد ) یبرگ باالتر از کود معدن   یل کلروف
شت  اظهار (Wiedenhoeft, 2006)ویدنهوفت  ستداده  که دا   کود از ا

شه  مرغی سخ  بهترین همی سبت کود  ینا یرا. زدارد اول سال  در را پا  اًن
سه  در و شود می تجزیه سریع   طحس  برابر، مواد با دیگر کودهای مقای

غذی  مواد جذب و      لی کلروف ادی ز یمحتوا .دارد کافی  م عث  با برگ 
 اهی گ یفتوسطططنتز تی ظرف ایبالطبع سطططبب افزا   ونور  یانرژ لی تبد 

ضر Ye et al., 2020) شود یم نوع  نیب یادیوت زاتد ،(. در مطالعه حا
صرف  شت. احتماالً   نش یآو اهیگ a لیکلروف یبرا یکود م  ازینوجود ندا

ست   لیسنتز کلروف  یبرا تروژنین کمتر صرف  یکودها ی،عبارت بها  یم
در  را تأمین نمودند، ولی   اهی گ هی اول ازی ن یتراتین تروژنین یرهاسطططاز  با 

هسطططتند و به  یآل تروژنیشطططدن ن یمعدن ازمندیدوم ن نیچ یادامه برا
 زین a لی کلروف زانیم یسططططوح کود مصطططرف ایبا افزا  لی دل نیهم
 یاوگو  یگوسططدندسطططوح کود  یروند برا نیاسططت و ا افتهی ایافزا

ست.    شهودتر ا ( در Chae & Tabatabai, 1986چای و طباطبایی ) م
مرغی و سطططایر کودهای آلی گزارش کردند که میزان      مقایسطططه کود 

برابر کودهای خوکی، اسطططبی، گاوی و  14نیترات در کود مرغی حدود 
شاورزی می    صوالت ک شد که این میزان می حتی بقایای مح در د توانبا

بالطبع این برتری        جذب نیتروژن بیشطططتر توسطططط گیاه کمک کند و 
یل      هایی چون کلروف فاکتور مات عملکرد و      aنیتروژن در  قد که از م

 کند.باشند خود را نمایان میصدات رویشی می
ناصطططر کم   ند، نقا      ع های دامی هسطططت که در کود مصطططرفی 

سنتزی دارند.  ای در میزان رنگیزهکنندهتعیین   فاکتور کی آهنهای فتو
 ییایمیش ویب ندیفرآ نیاست که چند  میآنز یادیتعداد ز یبرا بسیار مهم 

 لیدر تشطططک یاسطططاسططط ینقشططط آهن کند.می زیرا کاتال اهانیدرون گ
در  یتوسططعه کلروپالسططت و انتقال انرژ   ،دیالکوئی، سططنتز تا لیکلروف

 یو مس برا یروهمچنین  (.Nasiri & Najafi, 2015) دارد اهانیگ
ست و نقا مهم  یضرور  اهانیگ سنتز و زنج سم یدر متابول یا  رهی، فتو

و  نیسنتز اکس ،نیو پروتئ لی، سنتز کلروفیتندس یحمل و نقل الکترون
س  تور  عنوان فاکمختلف و به یهامیآنز یفلز ءعنوان جزسلول به  میتق
نده   میتنظ تابول  درکن کار   سطططمیم  & El-Sawi)ها دارد  دی سططططا

Mohamed, 2002.) 

 

 

 

 

                                                           
1 - Leaf Area Index 

2 - Leaf Area 

3- Ground surface 
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 طی دو چین آویشن گیاه فتوسنتزی هایرنگدانهبر  یکود یمارهایت تأثیرمربعات(  یانگین)م یانسوار یهتجز -3جدول 
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) the effect of fertilizer treatments on photosynthetic pigments of thyme during 

two cuttings 

 منابع تغییر

S.O.V. 
 درجه آزادی

d.f  

 میانگین مربعات
 Mean of squares 

 aکلروفیل 
Chlorophyll a 

 bکلروفیل 
Chlorophyll b 

 کلروفیل کل

Total chlorophyll 

 کارتنوئیدها
Carotenoids 

 تکرار
Replication 

2 0.79ns 0.36ns 2.09ns 0.06ns 

 کود
Fertilizer  

10 3.59** 0.40** 5.49** 0.62** 

 خطای اصلی

Error a 
20 0.40 0.10 0.41 0.05 

 چین 

Cutting  
1 1.64* 2.52** 8.21** 2.69** 

چین ×کود   

Cutting  fertilizer 
10 1.05** 0.50** 2.08** 0.26** 

تکرار ×چین   

Replication cutting 
2 0.34 0.07 0.32 0.02 

 خطای آزمایا

Error 
20 0.30 0.12 0.39 0.06 

 ضریب تغییرات

C.V (%) 
7.9 13.5 6.5 12.0 

ns ،*  درصد. یکو  پنجدار در سطح احتمال معنی ،دارترتیب غیرمعنیبه :**و 
ns, * and **: are non-significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 آویشنهای فتوسنتزی رنگیزهاثر متقابل تیمار کودی و چین بر  مقایسه میانگین -4جدول 

Table 4– Mean comparisons of fertilizer and cutting interaction on photosynthetic pigments of thyme 
 کارتنوئیدها

Carotenoids 
)1-ml.gµ( 

 کلروفیل کل

Total chlorophyll  
)1-ml.gµ( 

 bکلروفیل 
Chlorophyll b 

)1-ml.gµ( 

 aکلروفیل 
Chlorophyll a 

)1-ml.gµ( 

 کود

Fertilizer 

 چین
Cutting  

 1.2  6.4  1.9  4.4 100PM 

یچ
 ن

ول
ا

 

F
ir

st
 c

u
tt

in
g

 

 2.2  10.8  2.8  7.9 143PM 

 1.6  10.2  2.2  8.0 250PM 

 1.9  9.1  2.4  6.7 100SM 

 2.3  10.6  2.8  7.8 143SM 

 1.3  9.0  1.8  7.2 250SM 

 2.2  9.4  2.7  6.6 100CM 

 1.7  8.6  2.3  6.3 143CM 

 1.9  9.6  2.6  7.0 250CM 

 2.1  9.8  2.6  7.1 CF 

 1.6  7.9  2.2  5.7 Control 

 1.8  8.7  2.3  6.4 100PM 

یچ
 ن

وم
د

 

S
ec

o
n

d
 c

u
tt

in
g

 

 2.3  10.6  3.0  7.5 143PM 

 1.8  11.2  3.3  7.9 250PM 

 2.3  9.0  2.6  6.4 100SM 

 2.2  9.2  2.5  6.8 143SM 

 2.6  11.5  3.3  8.2 250SM 

 3.1  9.5  3.1  6.4 100CM 

 2.1  9.8  3.0  6.8 143CM 

 1.8  9.3  2.0  7.3 250CM 

 2.4  11.0  3.1  7.9 CF 

 2.2  9.3  2.6  6.7 Control 

0.57 1.44 0.82 1.27 ɑ= 0.05)(LSD  

100PM ،143PM ،250PM :100کیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود مرغی بهSM ،143SM ،250SM :و  103، 144 براساسترتیب کود گوسدندی به
 : بدون کود.Control: کود شیمیایی، CFکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود گاوی به: 100CM ،143CM ،250CMکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054

: 250, SM143, SM100, respectively; SM1-ha.Nand 250 kg  ,on 100, 143ed sba: Application of poultry manure 250, PM143, PM100MP

: Application of cattle manure 250, CM143, CM100, respectively; CM1-ha.Nand 250 kg  ,on 100, 143ed sbaApplication of sheep manure 

, respectively; CF: Chemical fertilizer, Control: No fertilizer.1-ha.on 100, 143 and 250 kg Ned sba 
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در  bکلروفیل اثرات کود، چین و اثر متقابل کود در چین بر میزان 

 یانگینم (. بررسططی3دار شططد )جدول معنی درصططد یکسطططح احتمال 

ست که د  یحاک b یلکلروف سخ  اول چین را  افزایا به رنگدانه این پا

امّا  ،تاس  کاهشی  سپس  و افزایشی  ابتدا گوسدندی  و مرغی کود سطح 

(. 0ول )جدسپس افزایشی بود    ، ولیروند ابتدا کاهشی  گاوی کود برای

پاسطططخ کلروف    چین در همچنین ند  و  یکود مرغ یبرا b یل دوم رو

 بود.  یکاهش یکود گاو یبرا، ولی افزایشی یگوسدند

شططرکت دارد، در  یزن b یلدر سططاختار کلروف یتروژنجا که ن آن از

ع شططده از منب یمعدن یتروژنرود که با فراهم شططدن نانتظار می یجهنت

در سطططاختار   b یل ها از جمله کلروف  رنگدانه   یاافزا یمیایی و شططط آلی

ه ک از آن اسططت یها حاکیبررسطط یراوجود داشططته باشططد، ز یفتوسططنتز

 ,.Omrani et alبرگ باشد )  یلکلروف یلتواند دلعنصر می  ینا تأمین

سططنتز  یبرا یکاف نیتروژن رهاسططازی که رسططدمی به نظر(. 2015

شد.   یتاولو در b یلکلروف ساس  ینهم بردوم با شرا  ،ا ا ب یهتغذ یطدر 

( Alizadeh et al., 2012شطططدن ) یمعدن  یکند  دلیل به  یکود گاو 

شتری ب یزانمبه a یلسنتز کلروف  رفته قرار گ یکود مصرف  تأثیرتحت  ی

(  Chae & Tabatabai, 1986چای و طباطبایی )   همچنین اسطططت. 

های        مه انواع کود که میزان آمونیوم در کود مرغی از ه ند  اعالم کرد

جز کود خوکی بیشططتر اسططت و میزان نیترات نیز از همه انواع  بهدامی 

دلیل وجود بهتوان افزایا کودهای مرغی را می لذا ،کودها برتر اسططت

 میزان باالی آمونیوم و نیتران در کود مرغی دانست. 

( 1های شیمیایی کودهای مورد مطالعه )جدول با نگاهی به ویژگی

سدندی   میزان قابل توجهی از کودهای هبمیزان آهن موجود در کود گو

مرغی و گاوی باالتر است که این مورد از دالیل برتری تیمارهای کود 

عامل اصلی رقابت تیمارهای کود گوسدندی با    ،گوسدندی و به عبارتی 

 کود مرغی است.

چین و همچنین اثر متقابل کود در چین بر    اثرات اصطططلی کود و

سطح احتمال   کلکلروفیل میزان  صد  یکدر  شد. )جدول   معنی در دار 

و  250SM(. بیشططترین میزان کلروفیل کل در چین دوم در تیمارهای 3

250PM ،CF  143وPM    143و در چین اول در تیمارهایPM ،143SM 

سایر تیمارها اختالف معنی    250PMو  شد که با  شان داده  گزارش  دار ن

سططططوح  اول چین (. در0و در گروه آماری برتر قرار گرفتند )جدول    

 ،متعادل کود مرغی و گوسططدندی کلروفیل کل باالیی را گزارش کردند

میزان کلروفیل کل مطلوب در این دو تیمار در چین دوم در     که حالی د

در تیمارهای کود گاوی این امّا سطوح باالی مصرف کود گزارش شد.    

 (. 3)جدول دار نبود روند در هر دو چین معنی

 یمواد مغذ تأمیندارد.  یفتوسنتز بستگ   تیبه فعال هاسنسنتز اسا  

 یسلول  میقس ت همبستگی باالیی با  یکیمتابول یندهایو فرآ یفتوسنتز 

  مهم (. نقاHatwar et al., 2003طویل شطططدن سطططلول دارد )  و 

 یها رنگدانه   سطططاختار  و فتوسطططنتزی یها آنزیم فعالیت   بر نیتروژن

 از اسطتداده  که اسطت  شطده  موجب( Zhang & Li, 2003) فتوسطنتز 

شته د دنبال به را کلروفیل افزایا شیمیایی  و آلی کود سیستم     باشد،  ا

 افزایا ،هنتیج در و پروتوپالسم افزایا سبب گیاه در نیتروژن افزایا

 فعالیت افزایا باعث در نهایت، و شططده برگ سطططح و سططلول اندازه

 Park etپارک و همکاران )(. Arefi et al., 2012) گرددمی فتوسنتز 

al., 2019 )نیبه ا  اهی کود بر رشطططد گ یماده آل  بی ترک تأثیر  در زین 

 یهازهیهمه رنگ داریمعن ایسبب افزا یآل یکه کودها دندیرس جهینت

سنتز  تر از داریمعنو  شتر یب یدر کود مرغ ایافزا نیو ا شود یم یفتو

اعالم  (Bernal et al., 2009برنال . همکاران ) بوده است.  یکود گاو

کردند که کودهای مرغی در مقایسه با کود گاوی از قدرت غنی سازی    

ین که نیتروژن اول آن جانیتروژن بیشتری برخوردارند و اعالم کردند از  

روری برای گیاه اسطت کود مرغی محتوای بیشطتری از این   عنصطر ضط  

 عنصر را دارد.

ید در       بل کود در چین بر میزان کارتنوئ قا اثرات کود، چین و اثر مت

(. بیشططترین میزان 3دار شططد. )جدول معنی یک درصططدسطططح احتمال 

مار      ید در چین دوم و در تی میکروگرم بر میلی  1/3با   100CMکارتنوئ

  تیمارهای   همه اول  ینچ در ید. الزم به ذکر اسطططت  لیتر گزارش گرد

ستثنا به کودی در سطح آماری یکسانی    250SMو  100PM ،250PM یا

ند  حال  ین. ابود که    یدر  مار دوم ت ینچ دراسطططت   1/3با   100CM ی

ید    لیتر بیشطططترین میزانمیکروگرم در میلی نمود  گزارش را کارتنوئ

صوال  (.0)جدول    همم نقا کلروفیل محدودیت شرایط  در کارتنوئید ا

شاهده  0 جدول در که همانطور ،بنابراین. دارد   یمارهایدر ت شود می م

100PM، 100SM  100وCM روفیلمقدار کل a نسططبت کمتر اسططت و به

سب  ایافزا یمارهات یندر ا یدرنگدانه کارتنوئ یلدل ینبه هم احتماالً  ین

 داشته است. 

چین و همچنین اثر متقابل کود در چین بر    اثرات اصطططلی کود و

سطح برگ    میزان  سطح احتمال  شاخص  صد  در  شد. معنییک در  دار 

ترتیب در تیمارهای  بهدر چین دوم و  LAIبیشططترین میزان  (5)جدول 
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250PM ،250SM  143وPM یزان   بططه بططدون  03/1و  05/1، 04/1م

رار آماری برتر ق دار با هم نسبت به سایر تیمارها در گروه  اختالف معنی

 میزان مصرفی  کود سطح  افزایا با چین دو هر (. در4گرفتند )جدول 

اسططت  مانده باقی ثابت سططپس و افزایا ابتدا برگ سطططح شططاخص

صرف       به سطوح باالی م سدندی در چین دوم که  ستثناء تیمار کود گو ا

دار بود و درصططد  کود دامی در آن یا سطططح متعادل مصططرف کود معنی

 یهاشططاخص سطططح برگ کرت میزان. (4)جدول  شططتر بود.افزایا بی

 با امید کود تیمارهای از کمتراول  یندر چ یمیاییکود ش کنندهیافتدر

 (.4)جدول  بود باال برگ سطح شاخص

 

 آویشن طی دو چین گیاه اسانسو  گیاهی تودهزیستشاخص سطح برگ، تیمارهای کودی بر  تأثیرتجزیه واریانس  -5جدول 
Table 5- Analysis of variance for the effect of fertilizer treatments on leaf area index, arial biomass and essential 

oil of thyme during two cuttings 

 منابع تغییر

S.O.V. 
 درجه آزادی

d.f  

 میانگین مربعات
 Mean of squares 

 سطح برگشاخص 
Leaf area index 

 

 گیاهی تودهزیست
Aerial biomass 

 میزان اسانس

Essential oil content 
 عملکرد اسانس

Essential oil yield 

 تکرار
Replication 

2 0.01 1680.9 0.03 2.34 

 کود
Fertilizer  

10 0.44** 102473.6** 0.13** 103.44** 

 خطای اصلی

Error a 
20 0.04 7350.9 0.01 3.54 

 چین 

Cutting  
1 4.50** 3636394.9** 3.49** 822.5** 

چین ×کود   

Cutting  fertilizer 
10 0.05** 56598.7** 0.06** 35.47** 

تکرار ×چین   

Replication cutting 
2 0.00 1982.6 0.00 3.36 

 خطای آزمایا

Error 
20 0.01 3805.8 0.01 3.62 

 ضریب تغییرات

C.V (%) 
10.7 6.8 3.9 8.9 

ns یک درصددار در سطح احتمال معنیو  دارترتیب غیرمعنیبه :** و. 
ns and **: are non-significant and significant at 1% probability level, respectively. 

 

 تپراهمی بسیار خورشیدی تشعشعات  جذب در برگ سطح  شاخص 

 و محصول  رشد  شدن  بهتر چه هر در شاخص  این بودن باال که است 

ست  مؤثر عملکرد افزایا  چه هر در کودها انواع در موجود نیتروژن. ا

  طریق زا فتوسنتزی  ظرفیت افزایا و شاخص  این شدن  بیشتر  و بهتر

شت . شود می هابرگ پیری در خیرأت و برگ سطح  دوام بردن باال  ربی

صر  تأمین بر داللت برگ سطح  شاخص  بودن  جهت گیاه غذایی عنا

سی   ستر شتر  تولید باال، برگ سطح  به د سنتز  طریق از بی  در باالتر فتو

ها  این  غذایی  عناصطططر  فراهمی طریق از دامی کودهای . دارد کود

 بالطبع و شوند می گیاه رویشی  رشد  افزایا باعث نیتروژن خصوص به

 که دارد دنبال به را کانوپی بیشتر  تراکم و برگ سطح  شاخص  افزایا

ستداده  سبب  شت  سنتز  ،نتیجه در و نورانی انرژی از بهینه ا  مواد ربی

سنتزی  شان   هاآن (.Rahimpour & Fallah, 2018) شود می فتو ن

سبت باال  یلدلبه گاوی کوددادند که   ینهمچن و یتروژنکربن به ن ین

  یمارهایبا ت یسهدر مقا هابرگبر رشد  یفسدر کمتر اثرات کمتر یزانم

 آلی اسططیدهای  تولید با مرغی کودهای. اسططت  داشططته  یکود مرغ

(Sanches Govin et al., 2005 )عناصططر اغلب مناسططب تأمین و  

  سطح  و هابرگ تعداد( Ewulo, 2005) فسدر  و نیتروژن ویژهبه غذایی

 .داد افزایا را( .Ocimum basilicum L) ریحان برگ
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  آویشن اسانسگیاهی و  تودهزیستسطح برگ،  شاخصبر اثر متقابل تیمار کودی و چین  یانگینم یسهمقا -6جدول 
Table 6- Mean comparisons of fertilizer and cutting interaction on leaf area index, aerial biomass, and essential oil of thyme 

 عملکرد اسانس

Essential oil yield 
)1-ha.(kg 

 میزان اسانس

Essential oil content (%) 

 گیاهی تودهزیست
Aerial biomass 

 )1-ha.(kg 

 شاخص سطح برگ
Leaf area index 

 

 کود

Fertilizer 

 چین
Cutting  

 12.7  2.26  564  0.6 100PM 

یچ
 ن

ول
ا

 

F
ir

st
 c

u
tt

in
g

 

 18.0  2.74  656  0.8 143PM 

 27.7  2.79  997  1.0 250PM 

 16.2  2.55  633  0.6 100SM 

 27.6  2.61  1061  1.1 143SM 

 25.9  2.79  929  1.0 250SM 

 14.1  2.64  531  0.5 100CM 

 14.5  2.65  547  0.7 143CM 

 18.5  3.13  592  0.7 250CM 

 13.3  2.52  533  0.6 CF 

 8.8  2.44  362  0.4 Control 

 25.3  2.21  1143  1.16 100PM 

یچ
 ن

وم
د

 

S
ec

o
n

d
 c

u
tt

in
g

 

 26.4  2.25  1177  1.43 143PM 

 28.9  2.40  1203  1.49 250PM 

 23.4  2.12  1103  1.11 100SM 

 25.7  2.23  1153  1.19 143SM 

 26.7  2.26  1180  1.45 250SM 

 23.4  2.09  1116  1.17 100CM 

 25.2  2.20  1147  1.16 143CM 

 26.1  2.25  1163  1.41 250CM 

 23.4  1.96  1198  1.34 CF 

 20.6  2.08  987  0.46 Control 

4.42 0.22 143.3 0.24 ɑ= 0.05)(LSD  
100PM ،143PM ،250PM :100کیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود مرغی بهSM ،143SM ،250SM :103، 144 براساسترتیب کود گوسدندی به 
: بدون Control: کود شیمیایی، CFکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود گاوی به: 100CM ،143CM ،250CMکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و 

 کود.
: 250, SM143, SM100, respectively; SM1-ha.Nand 250 kg  ,on 100, 143ed sba: Application of poultry manure 250, PM143, PM100PM

: Application of cattle 250, CM143, CM100a, respectively; CM1-ha.Nand 250 kg  ,on 100, 143ed sbaApplication of sheep manure 

, respectively; CF: Chemical fertilizer, Control: No fertilizer.1-ha.on 100, 143 and 250 kg Ned sbamanure  
 

اهی گی  تودهزیسطططتن بر اثرات کود، چین و اثر متقابل کود در چی  
 . در (5)جدول  دار شد معنی یک درصد آویشن دنایی در سطح احتمال   

.  بود متداوت یدام یکودها یبرا یدیاول روند ماده خشططک تول ینچ
 ماده مقدار مصططرفی کود میزان افزایا با مرغی کود در کهطوریبه

  ودک افزایا با نیز گوسططدندی کود برای. یافت افزایا نیز خشططک
 زانیو سپس ثابت شد. م   یاابتدا افزا گیاه خشک  ماده میزان مصرفی 

  داریمعنی تداوت نیز گاوی کود مختلف سطوح در تولیدیماده خشک 
(. در چین دوم در همه تیمارها افزایا قابل توجهی 4)جدول نداشططت 

جز شاهد همه در یک گروه آماری قرار  بهنسبت به چین اول داشتند و   
  شطططاهد گیاهی در چین اول و در   تودهزیسطططتگرفتند. کمترین میزان  

 (.4کیلوگرم در هکتار گزارش شد )جدول  340میزان به
رسطططد باال بودن میزان نیتروژن، فسطططدر، روی، مس و  به نظر می 

 منگنز در کود مرغی شرایط را برای سوخت و ساز بهتر این عناصر در     
نقا مهم  برعالوهدار صططدات فراهم کرده اسططت. گیاه و افزایا معنی
سدر نیز   سنتز را کنترل می     بهنیتروژن، ف سخ فتو ستقیم پا کند و طور م

شکیل پیوندهای انرژی و غشا       سی در ت سا سدولیپید دارد و   ینقشی ا ف
های متابولیسططم گیاه و مسططیر انتقال  ناپذیر از واکناداییج ءیک جز

(. میزان فسدر در کود مرغی Pandey & Patra, 2015) سیگنال است
 برابر آن در کودهای گاوی و گوسدندی بود. سه

اول  یناسططت که در چ یحاک ینروند ماده خشططک دو چ بررسططی
 اراید که کودهایی ،عبارتی به. دارد کنندهتعیین نقا کودها ماهیت
 با توانندمی ،دارند سططریع تجزیه یتخاصطط با آلی مواد بیشططتری مقدار

شتری  سرعت  صر غذا  دیگر همچنین و نیتروژن میزان بی ا در ر ییعنا
موجب  بنابراین،( و Fallah et al., 2020فراهم کنند ) یزوسدرر یطمح

شد گ  شک تجمع ماده  ،یجهو در نت یاهر شتر ب خ ازات موبه یراشوند. ز  ی
سم افزا  یزانم یاه،در گ یتروژنن یاافزا  ،یجهر نتو د یافته یاپروتوپال
 گیاه رشططد افزایا موجب لیسططلو گسططترش واندازه سططلول  یاافزا
سعه ر  یندر چامّا (. Omrani et al., 2016گردد )می شه دوم تو   یاهگ ی

 یدام یشطططدن کودها  یمعدن  یاموجب افزا  یشطططترو وجود زمان ب 
 یکود گاو یو حت یکه در کود گوسططدند رسططدمی نظر هب و گرددیم
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 یازهاین تأمین با یهمانند کود مرغ ییعناصططر غذا یآزادسططاز یزانم
  یمارهایدوم ت ینماده خشک چ رو ینداشته است و از ا یهماهنگ یاهگ

 اختالف نداشته است.  یکود
گزارش کردند که کودهای  (Melo et al., 2008ملو و همکاران )

بیشطططتری را  تودهزیسطططت معموالًخاطر میزان باالی آمونیوم بهمرغی 
سایر کودهای دامی تولید می    سبت به  وم میزان زیاد آمونی هاآنکنند. ن

دانند  خصطططوص نیتروژن را دلیل این برتری می به و عناصطططر غذایی   
(Melo et al., 2008.) 

کاران )  له خود اعالم     (Rosal et al., 2011روزال و هم قا در م
کردند که کودهای مرغی پرورشی از لحاظ نیتروژن و فسدر بسیار غنی 

ستند.     سلولز و لیگنین فقیر ه نیز  Bibiano et al. (2019)و از لحاظ 
سه  صول عملکرد   کودهای مرغی را در مقای با کودهای گاوی جهت ح

 باال بهتر دانستند.

خاک، از   یزیبر حاصطططلخ  دامیکود  یممسطططتق یای مزا بر عالوه
 اافزای خاک، اسطططیدیته تعدیل تأثیرتوان به می هاآن یجانب یایمزا

شاره  خاک مدید یهاباکتری از حمایت و آلی مواد  Tewolde) کرد ا

et al., 2010; Ashworth et al., 2014; Ashworth et al., 2020 )
شد گ  یجاددر ا توانندیم یزعوامل ن ینکه ا شند  ثرمؤ یاهر  یکود دام. با

باعث  یمیاییشططط ینسطططبت به اعمال کودها یخصطططوص کود مرغبه
 یی،هوا یهاشده از جمله ماده خشک اندام   گیریاندازهصدات   یاافزا

 Djilani) یدگرد ینیزم یبسططط یاهماده خشطططک سطططاقه و برگ در گ

Ghemam & Senoussi, 2013 .) 

 تأثیر تحت نتایج تجزیه آنالیز واریانس نشان داد که میزان اسانس  
 یک درصططداثرات اصططلی و متقابل کود و چین در سطططح احتمال قرار 

میزان به 250CMگرفت. بیشططترین میزان اسططانس در چین اول و تیمار 
صد  13/3 شان   3همانطور که در جدول (. 4گزارش گردید )جدول  در ن

 یکود مرغ یزانم افزایا با اسانس مقداراول،  ینچ در داده شده است،
سپس ثابت ماند  یاابتدا افزا سانس را   250CM یدر کود گاو، ولی و  ا

سه  در داریمعنی طوربه . داد افزایا کود این دیگر سطح  دو با مقای
  اسطانس  میزان از لحاظ اول چین در گوسطدندی  کود مختلف سططوح 
شتند  داریمعنی اختالف  داریمعنی اختالف دوم چین در همچنین. ندا

شد.     یچکدامسطوح ه  ینب شاهده ن سانس   میزاناز کودها م  یمارت هرا
قا  یندر چ عدد   چینبا   یسطططهدوم در م حاظ  فت  کاها   یاول از ل  یا

 (. 4)جدول 
چین و همچنین اثر متقابل کود در چین بر    اثرات اصطططلی کود و

  )جدول دار شدمعنی یک درصدمیزان عملکرد اسانس در سطح احتمال 
صل   (. 5 سانس که از حا ست ضرب  عملکرد ا صد   تودهزی گیاهی و در

مصرف کود  یزانم یااول با افزا چین دو هر یط ،آمد دستبهاسانس 

 در(. 4)جدول  یافت یااول افزا یندر چ یکود گاو یاسططتثنابه یدام
با   به  250SMو  250PM ،143SM های یمار ت اول چین ، 1/01ترتیب 

به سطططا      یلوگرمک 04و  4/01 بت  تار نسططط ها  ت یردر هک مار اختالف  ی
 ایتیماره یزدوم ن ینچ درثبت نمودند.  یک درصددر سطح  دارییمعن

250PM 250 وSM دارایدر هکتار  کیلوگرم 1/04و  4/01با  یبترتبه 
بودند. کمترین میزان عملکرد اسططانس نیز در  اسططانس تولید بیشططترین

 (.4)جدول  کیلوگرم در هکتار ثبت شد 1/1با  شاهدچین اول در 
دهد که در گیاه آویشططن تولید ها نشططان میبررسططی روند میانگین

ن اسططانس نقا بیشططتری در عمکرد ماده خشططک در مقایسططه با میزا
اگرچه در هر دو چین از   250CM(، زیرا تیمار  4اسطططانس دارد )جدول  

ماده خشططک کمتر  دلیلبه، ولی درصططد اسططانس باالیی برخوردار بود 
سانس باالیی نبود. از   ش  یتروژننکه  آن جادارای عملکرد ا  لیدیک ینق

 لیدلبه رااسططانس تجمع  که دارد ییها، رشططد و نمو سططلولیمدر تقسطط
یک می  تودهزیسطططتعملکرد  ودبهب ند تحر  ,Pandey & Patra) ک

ستداده (2015 جود و یلدلبهسطوح باالی کود مرغی و گوسدندی   از  ، ا
ز سایر  او فسدر   یم، پتاس اضافه نمودن مقادیر زیادی از عناصر نیتروژن  

  .گرفته است تیمارها پیشی
 یمطالعه بر رو   با  (Kandeel et al., 2002) همکاران کندیل و   

ها  تأثیر   بات یترک وبر عملکرد  ها آن یب و ترک یآل غیرو  یآل یکود
 باعث یرآلیو غ یآل ینشططان دادند که ترکیب کودها یحانر اسططانس

ئید ترپنو توسطططط ترکیبات شطططبه عمدتاً)که  اسطططانسافزایا عملکرد 
 که فقط با نیتروژن شططد شططده اسططت( در مقایسططه با گیاهانی تشططکیل
شده بودند غیرآلی   یلآ یکودها در یمغذ مواد تعادلبنابراین، . تغذیه 
ست  یمهم فاکتور شد  در تواندیم که ا   ودک با سه یمقا در اهیگ نمو و ر

 را اهیگی تودهزیسططت ایافزا، گرید طرف از. بگذارد تأثیر ییایمیشطط
 خصططوصططیات بهبود باعث که داد نسططبت یآل کود تأثیر به توانمی

 یآل مواد ایافزا یعنی. شود می خاک یکیولوژیب و ییایمیش  ،یکیزیف
 دسططترس در و آب ینگهدار تیظرف و، یونیکات تبادل تیظرف ،خاک
 تودهزیسطططت ایافزا باعث خود نوبه به و یمعدن یمغذ مواد بودن

 ,.Al-Fraihat et al., 2011; Samani et al) شود می اهیگ گیاهی

سانس گیاه نقا   بهبودو این افزایا وزن خشک در   (2017 عملکرد ا
 (. Rostaei et al., 2018مستقیمی دارد )

دهد نشان می 0و  1های بررسی کارایی کودهای مختلف در شکل
ویشن   گیاه آ تودهزیست ترتیب کارایی کودها برای تولید که در مجموع 

سدندی   بهطی دو چین  شیمیایی  <صورت زیر بود: کود گو کود  <کود 
 ،کود گاوی. مقدار این کارایی برای کودهای کود گوسططدندی <مرغی

شیمیایی، کود مرغی و کود گاوی   و  04/3،  10/3، 30/0ترتیب بهکود 
(. ترتیب کارایی کودهای در    1کیلوگرم در کیلوگرم بود )شطططکل   30/0
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ید        کارایی کود در تول با  ید اسطططانس  داوت بود  تودهزیسطططتتول   ،مت
که پس از کود گوسطططدندی، بیشطططترین کارایی مربوط به کود  یطوربه

سانس   ا کود بمرغی بود، همچنین اختالف کارایی کود گاوی در تولید ا
 (.0شیمیایی خیلی کم بود )شکل 

 

 
 گیاه دارویی آویشن دنایی طی دو چین تودهزیستمقایسه میانگین کارایی مصرف کود در تولید  -1شکل 

Fig. 1- Means comparison of fertilizer efficiency in the biomass production of thyme during two cuttings 
100PM ،143PM ،250PM :100کیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود مرغی بهSM ،143SM ،250SM :103، 144 براساسترتیب کود گوسدندی به 

ها میله .: کود شیمیاییCFکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود گاوی به: 100CM ،143CM ،250CMنیتروژن در هکتار؛  کیلوگرم 054و 
 هستند. LSD (ɑ=0.05)مقدار ه دهندنشان

PM100, PM143, PM250: Application of poultry manure based on 100, 143, and 250 kg N.ha-1, respectively; SM100, SM143, SM250: 

Application of sheep manure based on 100, 143, and 250 kg N.ha-1, respectively; CM100, CM143, CM250: Application of cattle manure 

based on 100, 143 and 250 kg N.ha-1, respectively; CF: Chemical fertilizer. Bars indicate the amount of LSD (ɑ= 0.05). 
 

صرف کود در تولید     سه میانگین کارایی م ست مقای ر یک ه تودهزی
از سطوح کودی طی دو چین بیانگر آن است که همه تیمارهای کودی 

ستثنای  به شکل   اختالف معنی 143SMا شتند ) از لحاظ امّا (. 1داری ندا
سانس   سطوح مختلف تیمارهای کودی  اختالف معنیتولید ا داری بین 

(. بیشططترین کارایی کود در تولید اسططانس به 0مشططاهده شططد )شططکل  
 143SM   143اختصططاص داشططت وPM  .نیز در رتبه بعدی قرار گرفت

شیمیایی برای تولید     ست که کارایی مصرف کود  نکته قابل توجه این ا
سبت به دیگر کودها کاها قابل توج   سانس ن شت ا  کهطوریبه ،هی دا

برتری  100CMکلیه سطططوح کود گوسططدندی و کود مرغی و همچین  
شکل        معنی شتند ) شیمیایی دا سه با کود  (. این نتیجه 0داری در مقای

 دلیلبهعناصططر پرمصططرف   برعالوهدهد که کودهای دامی نشططان می
ی رشد بر تولید متابولیت  هاهورمونو همچین تولید  مصرف کمعناصر  

برای  از این رو،(. Rostaei et al., 2018یه اثر مسطططتقیم دارند )  ثانو 
 زراعت گیاهان دارویی و تولید اسانس مدید هستند. 

سد می نظر به صرف  میزان بودن پائین هاآن آزمایا در ر  کود م
 رعناصطط تأمین به قادر که باشططد این کود کارایی کاها علت ،گاوی
شد  دوره طی نیاز مورد غذایی ست  نبوده گیاه ر  زا محققین از برخی. ا

ست  شی  رفتن د سط  نیتروژن از بخ ش  جذب از قبل شویی آب تو  هری
 الیلد از را است  نبوده اضافی  عناصر  مصرف  به قادر گیاه که هنگامی
 ,Fallah & Tadayyon) دانسططتند نیتروژن مصططرف کارایی کاها

2010.) 
شک  ماده توزیع بودن متعادل  Andrade et) گیاه اجزای بین خ

al., 1999)، خاک روژننیت دسترسی   قابلیت و گیاه نیاز بین تعادل یا و  
(Subedi et al., 2006)، ند می یل  توا کود در  کارایی  بودن باال  دل

 در کلی، طوربه. باشطططد 143PMو در اولویت بعدی  143SMتیمارهای 
کود بین تیمارهای مختلف از لحاظ     کارایی  اختالف حاضطططر  آزمایا 

سانس کمتر بود      سه با تولید ا شک در مقای  حالی در این ،تولید ماده خ
 و تذر نیتروژن جذب کارایی بودن باال پژوهشگران  از برخی که است 
 فزایاا دلیلبه را اوره کود به نسبت مرغی کود مختلف سطوح در پنبه

  وییش  آب امکان کاها و مرغی کود در نیتروژن به دسترسی   قابلیت
 ولی. ( Adeli et al., 2005; Hirzel et al., 2007) نمودند اعالم آن

 دامی کود تیمار نیتروژن جذب کارایی کاها پژوهشطگران  از ایعده
سبت   زمانیهم عدم را آن علت و کردند گزارش را شیمیایی  کود به ن

 Russo et) دانستند  دامی کود تیمار در گیاه نیاز با نیتروژن آزادسازی 
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al., 2010).  

 
 مقایسه میانگین کارایی مصرف کود در تولید اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی طی دو چین -2شکل 

Fig. 2- Means comparison of fertilizer efficiency in the essential oil production of thyme during two cutting 
100PM ،143PM ،250PM :100کیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود مرغی بهSM ،143SM ،250SM :103، 144 براساسترتیب کود گوسدندی به 

 هها نشاندهندمیله .: کود شیمیاییCFکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و  103، 144 براساسترتیب کود گاوی به: 100CM ،143CM ،250CMکیلوگرم نیتروژن در هکتار؛  054و 
 هستند. LSD (ɑ=0.05)دار مق

PM100, PM143, PM250: Application of poultry manure based on 100, 143, and 250 kg N.ha-1, respectively; SM100, SM143, SM250: 

Application of sheep manure based on 100, 143, and 250 kg N.ha-1, respectively; CM100, CM143, CM250: Application of cattle manure 

based on 100, 143 and 250 kg N.ha-1, respectively; CF: Chemical fertilizer. Bars indicate the amount of LSD (ɑ= 0.05). 
 

   یریگنتیجه 
 ریکارگیبهنتایج مطالعه حاضطططر حاکی از آن بود که       ،طور کلیبه 

 دلیل برتری کارایی آن در مقایسه دیگربهمقدار متعادل کود گوسدندی 
عه،       سططططوح این کود و دیگر کودهای دامی و شطططیمیایی مورد مطال

 چنانچه عملکرد، ولی اثربخشططی بیشططتری در اکوسططیسططتم زراعی دارد
مرغی  سطح باالی کود ،باشد کنندهاسانس گیاه آویشن مورد نظر تولید

درصططد  0/13میزان بهد گوسططدندی اولویت دارد و بر سطططح متعادل کو
سانس بیشتری تولید می   کند، هر چند کارایی این سطح از کود مرغی  ا

درصططد کمتر اسططت.  35در مقایسططه با سطططح متعادل کود گوسططدندی 
های پایداری در اکوسططیسططتم گیاهان  برای رسططیدن به جنبه بنابراین،
سانس در نظر گرف  برعالوهدارویی  صرف کودها نی تولید ا ز تن کارایی م

 رسد.ضروری به نظر می

 

 سپاسگزاری
بدینوسططیله از مسططاعدت مالی دانشططگاه شططهرکرد در اجرای این   

 شود.پژوها تشکر و قدردانی می
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