
Journal of Agroecology 
Homepage: https://agry.um.ac.ir/ 

 
Research Article 

Vol. 14, No. 1, Spring 2022, p. 53-68 
 

 
Effects of Organic Fertilizers on Essential Oil Composition and Yield in 

Sustainable Cultivation of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) 

 
M.T. Darzi 1*, B. Sadeghi Nekoo2 and M. Haj Seyed Hadi 3 

 

How to cite this article: 
Darzi, M.T., Sadeghi Nekoo, B., and Haj Seyed Hadi, M., 2022. Effects of 
organic fertilizers on essential oil composition and yield in sustainable cultivation 
of hyssop (Hyssopus officinalis L.). Journal of Agroecology 14(1):53-68. 

DOI:10.22067/agry.2021.20242.0 

Received: 31-01-2020 

Revised: 15-12-2020 

Accepted: 14-02-2021 

Available Online: 15-06-2022 

 
Introduction1 

Organic fertilizers such as compost and vermicompost improve soil's physical and chemical properties that 
enhance beneficial microbe's activity in soil and nutrient availability by plants. Nitrogen-fixing bacteria such as 
Azotobacter and Azospirillum as biofertilizers also have the ability of nitrogen-fixing and release phytohormones 
which could stimulate plant growth, absorption of nutrients, and the photosynthesis process. Production of 
medicinal plants with using from biofertilizers leads to an increase of the quantity and quality of active 
substances such as essential oil. Hyssop (Hyssopus officinalis L.) is a perennial herb that grows wild and is 
cultivated in temperate regions of Asia, Europe, and America. The essential oil of hyssop is widely used as a 
traditional drug in some the parts of Asia and Europe to treat respiratory diseases. Hyssop is also used in food, 
pharmaceutical, flavor, and cosmetic industries throughout the world. The main constituents of hyssop essential 
oil have been reported as pinocamphone, pinocarvone, and phellandrene. 

 

 Materials and Methods 

In order to study the effects of compost, vermicompost, and nitrogen-fixing bacteria as sustainable nutrient 
management on the essential oil composition of Hyssopus officinalis, an experiment was conducted based on a 
randomized complete block design with eight treatments and three replications at the research field of 
Agriculture Company of Ran in Firouzkooh of Iran during 2012. The treatments were 20 t.ha-1 compost, 12 t.ha-1 
vermicompost, biofertilizer (inoculated seeds with Azotobacter chroococcum and Azospirillum lipoferum), 10 
t.ha-1 compost  + 6 t.ha-1 vermicompost,  20 t.ha-1 compost + biofertilizer, 12 t.ha-1 vermicompost  + biofertilizer, 
10 t.ha-1 compost + 6 t.ha-1 vermicompost + biofertilizer and control (without fertilizer). Studied traits were 
contained herb yield and percent, yield, and composition of essential oil. The essential oil extraction was done by 
the hydro-distillation method in Clevenger’s apparatus, and essential oil composition was determined by gas 
chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Analysis of variance was 
conducted by SAS software, and the means were compared by the least significant difference test (LSD) at the 
5% probability level. 

 

Results and Discussion 

Results showed that the highest herb yield (2601.6 kg.ha-1), essential oil percent (0.20%), and essential oil 
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yield (5.21 kg.ha-1) were obtained in integrated application of 12 t.ha-1 vermicomposts and biofertilizer 
(nitrogen-fixing bacteria)(2 lit/ha). The maximum cis Pinocamphone percent (63.56%) and beta Phellandrene 
percentage (9.71%) and the minimum trans Pinocamphone percent (2.50%) in an essential oil by integrated using 
of 10 t.ha-1 compost, six t.ha-1 vermicomposts, and biofertilizer and the highest Valerianol percentage (5.36%) 
and Phytol percentage (2.19%) in essential oil with the application of  20 t.ha-1 compost were obtained.  

Integrated application of vermicompost and biofertilizer through the high ability for absorption of mineral 
nutrients like N, P, and K by plants and then increase of biomass amount has a positive effect on essential oil 
content. Increased essential oil yield in treatment of the integrated application of vermicompost (12 t.ha-1) and 
biofertilizer can be owing to the improvement of yield attributes such as; essential oil percentage and herb yield. 
Some studies have reported that the application of bio and organic fertilizers can increase the content and yield 
of essential oil in a few medicinal plants such as basil, chamomile, and coriander. Integrated application of bio 
and organic fertilizers through the improvement of biological activities of soil and nutrient elements absorption 
such as nitrogen and phosphorus, caused more growth and biomass production, which leads to improvement of 
the essential oil quality. Several studies have shown a beneficial effect on the essential oil composition of 
medicinal plants by the integrated application of bio and organic fertilizers.    

  

Conclusion 

Generally, the highest essential oil quantity with the integrated application of 12 t.ha-1 vermicomposts and 
biofertilizer and the highest essential oil quality with the integrated application of 10 t.ha-1 compost, six t.ha-1 
vermicomposts and biofertilizer were obtained. 

 
Keywords: Biofertilizer, Cis pinocamphone, Compost, Vermicompost                    
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 ژوهشیمقاله پ

 تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا
 (Hyssopus officinalis L.) 

 

 3محمدرضا حاج سیدهادی و 2، بیژن صادقی نکو1*محمدتقی درزی

 11/11/1931تاریخ دریافت: 

 52/93/1933تاریخ بازنگری: 

 52/11/1933اریخ پذیرش: ت

 
تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسـان  در کتـپ یااـدار هیـار دارواـی زو ـا       . 1041 م.ر.، نکو، ب.، و حاج سیدهادی،درزی، م.ت.، صادقی 

(Hyssopus officinalis L.)35-86(: 1)10شناسی کتاورزی . بوم. 
 

 چکیده 

اسان  در کتپ یاادار هیار دارواـی زو ـا، آزمااتـی در     نیتروژن بر ترکیب کنندرتثبیپهای کمپوسپ و باکتریمنظور بررسی اثر کمپوسپ، ورمیبه
 1531های کامل تصاد ی در هتپ تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکپ کتاورزی ران در شهرسـتان  یروزکـور در سـا     قالب طرح یااه بلوک

 14(، آزوسپیرالومو  ازتوباکترکود زاستی )تلقیح بذر با  ار،کمپوسپ در هکتتن ورمی 10تن کمپوسپ در هکتار،  04شامل  شاآزما یمارهایت انجام هر پ.
تـن   14کمپوسـپ در هکتـار + کـود زاسـتی،     تـن ورمـی   10تن کمپوسپ در هکتار + کود زاستی،  04کمپوسپ در هکتار، تن ورمی 8تن کمپوسپ + 
العه شامل عملکرد اندام رواتـی و درصـد، عملکـرد و    کمپوسپ + کود زاستی و شاهد )عدم مصرف کود( بودند. صفات مورد مطتن ورمی 8کمپوسپ + 

وسیله هـاز کرومـاتوهرا ی و   بهکمک دستگار کلونجر انجام شد و ترکیبات اسان  بهترکیبات اسان  بودند. استخراج اسان  توسط روش تقطیر با آب و 
دار وسیله آزمون حـداقل اتـت ف معنـی   بهها و مقااسه میانگین SAS ا زارنرمسنج جرمی تعیین شدند. تجزاه واراان  توسط هاز کروماتوهرا ی با طیف

(LSD در سطح احتما  ینج درصد انجام هر پ. نتااج حاصل از اان آزمااش نتان داد که بیتتران عملکرد انـدام )  ( کیلـوهرم در   8/0841هـای رواتـی
لیتـر در   0کمپوسـپ و کـود زاسـتی )   تن ورمی 10در مصرف تلفیقی کیلوهرم در هکتار(  01/3درصد( و عملکرد اسان  ) 044/4هکتار(، درصد اسان  )

( در اسان  در %34/0یینوکامفون )( و کمتران درصد تران %11/3( و درصد بتا  ندرن )%38/85یینوکامفون )آمد. بیتتران درصد سی  دسپبههکتار( 
( در اسان  در کـاربرد  %13/0( و درصد  یتو  )%58/3صد والراانو  )کمپوسپ و کود زاستی و بیتتران درتن ورمی 8تن کمپوسپ،  14مصرف تلفیقی 

کمپوسپ و کود زاستی و بیتتران کیفیـپ اسـان  بـا    تن ورمی 10تن کمپوسپ حاصل هرداد. در مجموع بیتتران کمیپ اسان  با کاربرد تلفیقی  04
 حاصل شد.کمپوسپ و کود زاستی تن ورمی 8تن کمپوسپ،  14مصرف تلفیقی 

 
 کمپوسپکمپوسپ، کود زاستی، ورمی یینوکامفون،سی  ی کلیدی:هاواژه
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-کمپوسپ در سیستممصرف کودهای آلی نظیر کمپوسپ و ورمی

های کتاورزی یاادار ضمن حذف اا کاهش قابـل م حظـه کودهـای    

شیمیاای، موجب تأمین مناسب عناصر غذاای مورد نیاز هیـار و بهبـود   

 ,.Arancon et alهـردد ) بی تاک نیز مـی شرااط  یزاکی و میکرو

2004; Sharma, 2002;  همچنین کاربرد کودهای زاستی نظیر .)

در  موجـود  مولکـولی  نیتـروژن  تثبیپ برع ور آزوسپیرالومو  ازتوباکتر

 وضعیپ بهبود جبهیاهی مو رشد هایهورمون طراق تولید از اتمسفر
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Elghadban et شـوند ) های یاادار میدر سیستم هیار تغذاه و رشد

al., 2006 Mahfouz & Sharaf Eldin, 2007; به توجه (. با 

کیفیـپ   یاادار، کتاورزی هایتولید هیاهان داروای در نظام در که اان

ــد محصــو  ــیش از یتولی ــپ ب ــپ دارای آن کمی اســپ  اهمی

(Kamayestany et al., 2015،)    هیاهـان  لـذا بررسـی واکـنش 

کـاربرد   جمله کتاورزی یاادار از مختلف مداراتی هایروش داروای به

کودهای آلی و زاستی در بهبود کیفیپ هیاهان داروای بدون اسـتفادر  

  توجهی برتوردار اسپ. قابل اهمیپ از یاای،های شیماز نهادر

ــین هیاهــان ــی مــی از ب ــهداروا ــوان ب ــا  ت  Hyssopus)زو 

officinalis L.)     اشارر کرد که هیاهی تتبی و چنـد سـاله از تیـرر

نعناعیان اسپ که منتأ آن آسیای صـغیر هـزارش شـدر و در منـاطق     

 ;Omidbaigi, 2000شـود ) مختلف آسیا، ارویا و آمراکا کتپ می

 Zheljazkov et al., 2012دار ااـن  های هلو سرشاته ها(. برگ

هیار معطر و حاوی اسان  هستند. مقدار اسـان  زو ـا کمتـر از اـک     

-ان ترکیبات متتکله اسان  آن میترمهمدرصد بودر و یینوکامفون، 

ــد )  ;Omidbaigi, 2000; Pandey et al., 2014باش

Moghtader, 2014; Zheljazkov et al., 2012  اان اسان .)

سـازی و  بهدهندر در صنااع کنسرو سازی و نوشـا عنوان طعم و عطربه

نیز در صنااع آرااتـی و بهداشـتی کـاربرد  راوانـی دارد. همچنـین از      

اسان  زو ا در صنااع داروسازی برای مداوای سـر ه و سـرماتوردهی   

 ;al., 2010 Kizil et; Moro et al., 2011شـود ) مـی  استفادر

8Salehi Surmeghi, 200; Omidbaigi, 2000  در رابطه بـا .)

تحقیقات انجام هر ته دربارر کاربرد کودهای آلی و زاستی بر میزان و 

کیفیپ اسان  هیاهان داروای، در یژوهتی روی هیـار دارواـی زو ـا،    

پوسـپ در هکتـار   کمتـن ورمـی   13و  14نتان دادر شد که مصـرف  

ترتیب سبب ا زااش قابل م حظه میزان اسان  و عملکرد اسـان   به

کـاربرد   احتمـا ا (. او بیـان داشـپ   Yousefzadeh, 2018هرداـد ) 

 عناصـر  بـه  ا زااش دسترسـی  و تاکی شرااط بهبود با کمپوسپورمی

در یژوهتـی   .اسـپ  دادر هیـار ا ـزااش   در را اسان  محتوای غذاای،

ــه )  ــی بابون ــار داروا (، .Matricaria chamomilla Lروی هی

کمپوسـپ و کـود   تـن ورمـی   هتپمتاهدر هرداد که مصرف تلفیقی 

زاستی نیتروکسین )دو لیتر در هکتار( سبب بهبود بـارز عملکـرد هـل،    

 Haj Aliمقدار و عملکرد اسان  و درصد کامازولن در اسان  شـد ) 

Araghi et al., 2019 .)ا زااش کیفیپ اسان  بابونـه را بـه    هاآن

بابونه در اثر  دهیهلتأمین مناسب عناصر غذاای و متعاقب آن، بهبود 

کاربرد کودهای آلی و زاستی مذکور، نسـبپ دادنـد. در تحقیقـی روی    

(، متـاهدر هرداـد   .Salvia officinalis Lهیار داروای مرام هلی )

 کنندرتثبیپهای کمپوسپ و باکتریتن ورمی هتپه کاربرد تلفیقی ک

نیتروژن، موجب ا زااش عملکرد اندام رواتی، کمیپ و کیفیپ اسان  

ــد )  ــرد آن ش ــن Govahi et al., 2016; 2017و عملک (. اا

 زاسـتی  و آلـی  ترکیبی کودهای کاربرد یژوهتگران عنوان کردند که

 و سهولپ سبب نیتروژن زاستی و تثبیپ غذاای عناصر تأمین با کورمذ

اسـان    ترینی ترکیبات تولید جهپ شیمیاای هایانجام واکنش تسراع

هـای اـک   هرداـد. اا تـه   اسـان   بهبود کمیپ و کیفیپ در نهااپ، و

(، آشـکار  .Calendula officinalis Lبهـار ) یژوهش روی همیته

کمپوسپ و نیتروکسین )دو لیتر در میکرد که مصرف توأم شش تن ور

دار عملکرد هل، عملکرد اسان  و کیفیـپ  هکتار( سبب ا زااش معنی

(. Mojtabavi & Darzi, 2018آن )درصد آلفا کادانو ( هرداـد ) 

 Trachyspermum ammiهمچنین در تحقیقی روی هیار زنیان )

L. کمپوسپ همرار با اسید هیومیک در ورمی( م حظه شد که کاربرد

سـیمن در اسـان    مقااسه با شاهد موجب ا زااش درصد تیمو  و یارا

(. در تحقیقـی روی هیـار   Khalesro & Malekian, 2017شـد ) 

( متـخ  هرداـد   .Dracocephalum moldavica Lبادرشبی )

درصـد کـود اورر سـبب     34 درصد کمپوسپ با 34که مصرف تلفیقی 

ا زااش عملکرد اندام رواتی، میزان اسان  و عملکـرد اسـان  شـد    

(Yousefzadeh et al., 2013    در یژوهتـی هـم روی رازاانـه .)

(Foeniculum vulgare Mill.     متـاهدر هرداـد کـه دو تیمـار )

کمپوسـپ و مصـرف   تن  3کمپوسپ و تن ورمی 13/5مصرف تلفیقی 

 ازتوبـاکتر کمپوسپ و کود زاستی حاوی باکتری تن ورمی 3/1تلفیقی 

)اک کیلوهرم مادر تلقیحی در هکتار(، موجب ا زااش کیفیپ اسـان   

(. آنان اظهار داشتند کـه   2011et alMoradi ,.)درصد آنتو ( شد )

ـ  ی و زاسـتی کـه متناسـب بـا     عرضه عناصر غذاای از منابع تلفیقی آل

باشد باعث ا زااش میزان آنتو  اسان  هرداد. مراحل رشدی هیار می

تـن   14هزارش تحقیقی روی بادرشبی آشکار کرد که مصرف تلفیقی 

کمپوسپ و کـود زاسـتی سـبب ا ـزااش کیفیـپ اسـان  شـد        ورمی

که درصد ژرانیا ، نرا  و نراـل اسـتات در اسـان  بـه طـرز      طوریبه

(. Darzi & Haj Seyed Hadi, 2017ا زااش اا پ ) چتمگیری

نتااج یژوهش ساار محققین روی هیاهان بادرشبی، رازاانـه و راحـان   

(Ocimum basilicum L.     نیز بیـانگر ا ـزااش میـزان اسـان  و )

 Hussein etکیفیپ آن در اثر کاربرد کودهای آلی و زاسـتی بـود )  
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al., 2006Asheghi et al., ; Akbari & Gholami, 2016; 

2018 .) 

هدف از انجام اان یژوهش، تأثـیر کاربرد کودهای آلی کمپوسـپ  

و  ازتوبــاکترهــای کمپوســپ و کــود زاســتی حــاوی بــاکتریو ورمــی

ر ترکیب و عملکرد اسان  هیار داروای زو ا برای تعیین ب آزوسپیرالوم

 تیمار مناسب جهپ ا زااش کمیپ و کیفیپ اسان  بود.

 

 هامواد و روش  

ــی    ــا  زراع ــار س ــااش در به ــن آزم ــه  1534-1531اا در مزرع

تحقیقاتی شرکپ کتاورزی و دامپروری ران شهرستان  یروزکور واقع 

 30دقیقه شمالی و طو   03درجه و  53در استان تهران که در عرض 

متر از سطح دراا واقع شـدر   1354دقیقه شرقی و با ارتفاع  00درجه و 

میلی متر و متوسط  6/038اسپ به اجرا در آمد. میانگین بارش سالیانه 

هراد اسپ. قبل از اجرای آزمااش ابتـدا از  درجه سانتی هتپدما حدود 

برداری انجام هر پ و متر( نمونهسانتی 54تاک مزرعه )عمق صفر تا 

، هـدااپ  8/1متخ  هرداد که با پ تـاک لـومی رسـی، اسـیداته     

درصد، نیتـروژن   68/1دسی زامن  بر متر، مادر آلی  33/1الکتراکی 

باشـد  درصد می 410/4درصد و یتاسیم  4406/4درصد،  سفر  101/4

(. بر اساس تجزاه کودهای آلی مورد استفادر، کمپوسپ دارای 1)جدو 

-درصد یتاسیم و ورمـی  0/1درصد  سفر و  53/4صد نیتروژن، در 0/1

درصد  3/5درصد  سفر و  81/4درصد نیتروژن،  15/0کمپوسپ حاوی 

هـای کامـل   صـورت طـرح بلـوک   بـه (. آزمـااش  1 یتاسیم بود )جدو 

 شاآزمـا  یمارهـا یتتصاد ی با هتپ تیمار و سه تکرار انجام هر ـپ.  

کمپوسـپ در هکتـار،   ورمـی تن  10تن کمپوسپ در هکتار،  04شامل 

تـن کمپوسـپ    14(، آزوسپیرالومو  ازتوباکترکود زاستی )تلقیح بذر با 

تـن کمپوسـپ در هکتـار     04کمپوسپ در هکتار، تن ورمی 8همرار با 

کمپوسپ در هکتار همـرار بـا کـود    تن ورمی 10همرار با کود زاستی، 

اسـتی  کمپوسپ و کود زتن ورمی 8تن کمپوسپ همرار با  14زاستی، 

های مصـر ی کـه از بخـش    و شاهد )عدم مصرف کود( بودند. باکتری

بیولوژی تاک مؤسسه تحقیقـات تـاک و آب کتـور تهیـه هرداـدر،      

هـای  نیتـروژن بنـام   کنندرتثبیپهای های مجزا حاوی باکتریمحلو 

 614در حدود  هاآنلیتر از بودند که در هر میلی آزوسپیرالومو ازتوباکتر 

وجود داشپ. بذر زو ا مـورد اسـتفادر در ااـن تحقیـق از     باکتری  عا  

کتور آلمان و توسط شرکپ کتاورزی هیار هستر اصفهان تهیه شـدر  

هـرم   45/1درصد و وزن هزار دانـه   33تا  34بود که دارای قور نامیه 

 باشد.می

متـر و   5×  06/0منظور اجرای آزمااش، اندازر هر کرت به ابعاد به

و بـین دو   مترسانتی 56با  اصله بین رداف رداف کاشپ  ششحاوی 

ها اـک متـر و بـین    لحاظ هرداد.  اصله بین کرت مترسانتی 13بوته 

 مار نظر هر ته شدند. در تاراخ چهاردهم اردابهتپ تکرارها دو متر در

کمپوسپ و مخلوط کمپوسـپ  جهپ اعما  تیمارهای کمپوسپ، ورمی

ی در سراسـر یتـته   کمپوسپ، در وسط هر تط کاشـپ، شـیار  و ورمی

ااجاد هرداد و مقادار کودهای آلـی در داتـل شـیار راختـه و سـپ       

 توبی با تاک مخلوط شدند. بهکش وسیله شنبه

 

 کمپوست برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش، کمپوست و ورمی -1جدول 
Table 1- Some physical and chemical characteristics of soil in experimental site, compost and vermicompost 

 پتاسیم
K (%) 

 فسفر
P (%) 

 نیتروژن
N (%) 

 ماده آلی
OM (%) 

 هدایت الکتریکی
)1-EC (dS.m 

 اسیدیته
pH 

 بافت
Texture 

 نمونه
Sample 

0.072 0.0048 0.127 1.86 1.55 7.6 
 لومی رسی
Loamy-

Clay 

 خاک
Soil 

1.2 0.35 1.2 51 10.9 6.7 - 
 تکمپوس

Compost 

3.9 0.67 2.13 45 1.8 8.5 - 
 کمپوستورمی

Vermicompost 

 

کاشپ زو ا در بیستم اردابهتپ انجام هر پ. بدان نحو که ابتدا  

هـای  بختی از بذور مورد نیـاز بـا دو محلـو  مجـزا حـاوی بـاکتری      

دقیقه تلقیح شدند.  13مدت بهصورت منفرد به آزوسپیرالومو  ازتوباکتر

 10ااطی که آسمان صاف و آ تابی و دمای هوا در حدود سپ  در شر

هراد بـود، در سـااه و در معـرض هـوا تتـک هرداـدر و       درجه سانتی

ی تاک مترسانتی دوهمرار بذور ساار تیمارها )بدون تلقیح( در عمق به

بـرای اطمینـان از   کتپ شـدند و ب  اصـله آبیـاری صـورت هر ـپ.      

ب، در روی هـر رداـف بـذرها بـا     و حفظ تراکم در حد مطلو زنیجوانه
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و بـر   برهـی تنـک   ششتراکم بیتتری کتپ شدر و سپ  در مرحله 

 & Soleymani) شدندبوته در مترمربع، تنظیم  3/11اساس تراکم 

2016 Pirzad,). ی هـرز مزرعـه در شـش    هاعملیات مبارزر با علف

صـورت  بـه یـات آبیـاری کـه    وسیله دسپ صورت هر پ. عملبهنوبپ 

و ی  از سـبز   بار روز اک سههر ای بود، در ابتدا سیستم آبیاری قطرر

 روز اک هفپتا  ششتوجه به شرااط اقلیمی منطقه هر  ابشدن بذور 

کامل، در اک چین و  دهیهلانجام هرداد. برداشپ زو ا در مرحله بار 

صفات عملکرد  ،انجام شد. در اان تحقیق مار در بیسپ و اکم شهراور

-های رواتی، مقدار اسـان ، عملکـرد اسـان  و درصـد سـی      اندام

  ندرن، تیمو ، والراانو  و  یتـو   یینوکامفون، بتایینوکامفون، تران 

های رواتی در منظور تعیین عملکرد اندامبهمورد بررسی قرار هر تند. 

ر واحد سطح، از تطوط میانی هر کرت معاد  اـک مترمربـع، بوتـه د   

روش دستی برداشپ هرداد. سپ  در هـوای  بهکامل  دهیهلمرحله 

آزاد و در سااه تتک هرداـدر و بعـد وزن شـدر و در یااـان عملکـرد      

 هیـری های رواتی در واحد سطح محاسبه هرداـد. بـرای انـدازر   اندام

از ییکـرر   یهرمـ  144نمونـه   کا یتا، از هر کرت آزمامیزان اسان 

تـرد کـردن،    که بعـد از کردر  هیتهزاد، رواتی تتک شدر در هوای آ

و با استفادر از حدود با آب  ریساعپ با استفادر از روش تقط سهمدت به

(، Clevenger) کلـونجر  دستگار لهیوسبهمیلی لیتر آب مقطر و  344

 ,Kapooer et al., 2004; Sefidkonی هرداـد ) ریـ هاسـان  

زدااــی آب آن توســط نیــز یــ  از رطوبــپ (. درصــد اســان 2001

سدام تتک، محاسبه هرداد. همچنین برای محاسبه عملکرد سولفات

استفادر میزان اسان  و  ییکرر رواتیضرب عملکرد حاصلاز  ،اسان 

دهنـدر اسـان  و تعیـین درصـد     شد. جهپ شناساای اجـزای تتـکیل  

-یینوکــامفون، تــران آن )شــامل ســی  ترکیبــات عمــدر موجــود در

ترتیـب از  بـه   نـدرن، تیمـو ، والراـانو  و  یتـو (     یینوکامفون، بتـا 

 (GC/Mass) 1سنج جرمـی های کروماتوهرا ی هازی با طیفدستگار

 0و کروماتوهرا ی هازی ، ساتپ کتور آمراکا(Agilent 5973)مد  

(GC)   مد(Younglin Acme 6000)ساتپ کتور کرر جنوبی ، 

 دانتگاهی کرج استفادر هرداد. یـ   یژوهتکدر هیاهان داروای جهاد

-بردر، شناساای ترکیبـات تتـکیل  نام هایدستگار به اسان  از تزراق

هـا، شـات  بـازداری    دهندر اسان  به کمک زمان بـازداری ترکیـب  

هـای موجـود در کتـاب    طیف جرمی و مقااسه اان یارامترها با شات 

                                                           

1- Gas chromatography- mass spectrometry 
2 - Gas chromatography 

های های جرمی ترکیباستفادر از طیف ( و با7Adams, 200مرجع )

استاندارد و اط عات موجود در کتابخانه کـامپیوتری صـورت هر ـپ.    

در  منحنـی  زاـر  سـطوح  محاسـبه  بـا  نیـز  هـا ترکیب درصد نسبی اان

 (.7Adams, 200شد ) محاسبه هاکروماتوهرام

 1/3نسخه  SASماری ا زار آها از نرمجهپ تجزاه و تحلیل دادر

هـا توسـط آزمـون حـداقل اتـت ف      استفادر هرداد و مقااسه میانگین

 در سطح احتما  ینج درصد، انجام هر پ. (LSD) 5دارمعنی

 

 نتایج و بحث 

 عملکرد اندام رویشی

تأثیر تیمارهای مختلف بر عملکرد انـدام رواتـی در سـطح اـک     

ین تیمارهـا نتـان داد   (. مقااسه میـانگ 0 دار هرداد )جدو درصد معنی

کمپوسپ همرار تن ورمی 10که عملکرد اندام رواتی در تیمار مصرف 

کیلـوهرم در هکتـار( در مقااسـه بـا شـاهد       8/0841با کـود زاسـتی )  

بـا  امّـا   ،کیلوهرم در هکتار( در حدود دو و نیم برابر بیتتر بـود  4/366)

( 5 و ساار تیمارهای کود آلی و زاستی اتت ف آمـاری نداشـپ )جـد   

اکسـان   تواند تا حدود زاادی به تأثیرهذاری تقراباامی که اان موضوع

تیمارهای جداهانه و تلفیقی کودهای آلی و زاستی بر وزن تتک بوته 

عملکرد اندام رواتـی، مربـوط باشـد. در همـین رابطـه،       در نهااپ،و 

مصرف  که دادند نتان( Govahi et al., 2017هواهی و همکاران )

 کنننـدر نیتـروژن،   تثبیـپ  هایباکتری و کمپوسپورمی تن 6 تلفیقی

هلـی در   هیـار مـرام   در عملکرد اندام رواتی دارمعنی ا زااش موجب

 بـین  ا زااـی هم و مثبپ اثرات داشتند اظهار آنان شد. مقااسه با شاهد

 رشـد،  بسـتر  بـر  هـا آن از طراق تأثیر مثبپ باکتری کمپوسپ وورمی

 ا ـزااش  موجـب  غـذاای،  عناصـر  بیتـتر  جذب و راته ا زااش سطح

هردنـد. در یژوهتـی   مـی  هیـار  عملکرد و رشد های  توسنتزی، عالیپ

کمپوسـپ  تـن ورمـی   6روی هیار بابونه نیز متاهدر شد کـه مصـرف   

همرار با کود زاستی نیتروکسین موجب بهبود قابل توجه عملکرد هـل  

 بیـان داشـتند   هـا آن (.Haj Ali Araghi et al., 2019هرداـد ) 
 تثبیپ برع ور کمپوسپ،ورمی کنار کود زاستی نیتروکسین در مصرف

 تاک مفید رازجانداران  عالیپ و جمعیپ ا زااش به با کمک نیتروژن

 و رشد بهبود سبب و عمل کردر معدنی عناصر بیتتر  راهمی جهپ در

  .شودمی هل عملکرد

                                                           

3- Least significant difference 
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 34نتااج دو تحقیق داگر نیز مبین آن بـود کـه مصـرف تلفیقـی     

-تـن ورمـی   8درصد کود اورر و کـاربرد تـوأم    34درصد کمپوسپ با 

دار عملکرد اندام ترتیب باعث ا زااش معنیکمپوسپ و نیتروکسین، به

 Calendulaبهـار ) رواتی هیار بادرشبی و عملکرد هل هیار همیتـه 

L.officinalis ( ــد  ;Yousefzadeh et al., 2013( شـ

Mojtabavi & Darzi, 2018.) 

 

 درصد اسانس

تأثیر تیمارهای مختلف بر درصـد اسـان  در سـطح اـک درصـد      

(. مقااسه میانگین تیمارها نتـان  0 )جدو  (p<0.01دار هرداد )معنی

کمپوسپ همرار بـا  تن ورمی 10یزان اسان  در تیمار مصرف داد که م

تـن   04درصد( در مقااسـه بـا دو تیمـار مصـرف      044/4کود زاستی )

ترتیـب در حـدود   بهدرصد(  104/4درصد( و شاهد ) 105/4کمپوسپ )

با ساار تیمارهـای کـود آلـی و زاسـتی     امّا  ،درصد بیتتر بود 81و  85

ساار تیمارهای تلفیقی )کمپوسپ + (. 5 اتت ف آماری نداشپ )جدو 

کمپوسپ کمپوسپ، کمپوسپ + کود زاستی و کمپوسپ + ورمیورمی

داری از نظر درصد اسان  نسـبپ بـه   + کود زاستی( نیز برتری معنی

داری بـین  شاهد داشـتند و ااـن در حـالی اسـپ کـه اتـت ف معنـی       

 که یائاز آنجتیمارهای منفرد کود آلی و زاستی با شاهد متاهدر نتد. 

 یضـرور  اسـان   لیتتک یو  سفر برا تروژنین رینظ یحضور عناصر

رسـد در  (، لذا به نظر مـی Loomis & Corteau, 1972) باشدمی

-تـن ورمـی   10واـژر تیمـار مصـرف تلفیقـی     بـه تیمارهای ترکیبی و 

کمپوسپ و کود زاستی، کود آلی و زاسـتی دارای اـک اثـر مثبـپ و     

که کـود آلـی موجـب بهبـود  عالیـپ      طوریبها زااتی روی هم بودر 

نیتروژن موجـود در کـود زاسـتی شـدر و در      کنندرتثبیپهای باکتری

و نقتی کـه   تروژنی سفر و نمطلوب جذب  ی راهم قاطراز  ،مجموع

های مورد نیاز هیار دارنـد،  اان عناصر در تولید کلرو یل و تأمین آنزام

هـای  توسـنتزی و متعاقـب آن ا ـزااش میـزان      باعث ا زااش با ـپ 

 ,.Mohammadpour Vashvaei et alاسـان  شـدر اسـپ )   

ــرزر )   (.2015 ــی روی م ــه، در یژوهت ــین رابط  Saturejaدر هم

hortensis L.     متاهدر شد که مصـرف ترکیبـی کودهـای زاسـتی )

وجب ا زااش درصد اسان  شد )نیتروکسین + بیو سفر + بیوسولفور( م

(Gholami Sharafkhaneh et al., 2015  آنان اذعان داشـتند .)

های رشدی نظیر سطح بـرگ  علپ بهبود واژهیبهکه در تیمار تلفیقی 

و مادر تتک هیار، درصد اسان  نیز ا زااش اا ته بود. تحقیقات حاج 

( بر روی Haj Ali Araghi et al., 2019مکاران )علی عراقی و ه

 ,Darzi & Haj Seyed Hadiبابونه و درزی و حاج سـیدهادی ) 

( بر روی بادرشبی نیز بیانگر بهبود میزان اسان  در اثر مصرف 2017

 14نیتروکسـین و  کمپوسپ همرار با کود زاسـتی  تن ورمی 6ترتیب به

 Govahi etکمپوسپ بود. همچنین هـواهی و همکـاران )  تن ورمی

al., 2016و کمپوسپورمی تن 6 مصرف تلفیقی که دادند نتان ( نیز 

 اسان  میزان بارز ا زااش موجب کننندر نیتروژن، تثبیپ هایباکتری

 ترکیبی کودهـای  کاربرد که دداشتن اظهار آنان شد. هلی هیار مرام در

 نیتـروژن  زاسـتی  و تثبیپ غذاای عناصر تأمین با مذکور زاستی و آلی

 ترکیبات تولید جهپ شیمیاای انجام واکنتهای تسراع و سهولپ سبب

هردند. در یژوهتـی روی  می اسان  میزان در نهااپ، اسان  و ترینی

تـن   04لـی ) هیار بادرنجبواه نیز متاهدر شد که مصرف تلفیقی کود آ

کود دامی( و کود زاستی )نیتروکسین( موجب بهبود قابل توجه مقـدار  

(. نتااج دو تحقیـق داگـر   Razipour et al., 2016اسان  هرداد )

ــن ) ــان آواتـ ــون  (.Thymus vulgaris Lروی هیاهـ و انیسـ

(Pimpinella anisum L.   نیز مبین آن بود کـه کـاربرد )تـن   14

ــی ــی  ورم ــزااش معن ــث ا  ــپ، باع ــد  کمپوس ــان  ش ــزان اس دار می

(Bahadori & Ghorbanian, 2018Golami Ganje et ; 

al., 2019    اان محققین اظهار داشتند کاربرد منابع آلـی نسـبپ بـه .)

-لید اسان  در هیار ااجاد میمنابع شیمیاای، شرااط بهتری را برای تو

 ااجـاد اـک   کمپوسپ به تاک، ضـمن که ا زودن ورمیطوریبه ،کند

 هـای واکنش رشد، تسراع ا زااش سبب راته رشد برای مناسب بستر

 بهبـود  ،نهااـپ  در و هـا تجمع متابولیـپ  و سنتز ا زااش متابولیسمی،

هـان  های ساار یژوهتـگران بـر روی هیا  شود. اا تهمی اسان  میزان

مرزر، رازاانه و راحان نیز بیانگر ا زااش میزان اسان  در اثـر کـاربرد   

 Rezvani Moghaddam etکمپوسپ و کود زاسـتی بـود )  ورمی

al., 2013Asheghi et al., ; Akbari & Gholami, 2016; 

2018 .) 

 

 عملکرد اسانس

تأثیر تیمارهای مختلف در سطح ینج درصد بـر عملکـرد اسـان     

تـن   10(. عملکـرد اسـان  در تیمـار مصـرف     0 معنی دار بود )جدو 

کیلـوهرم در هکتـار( در    01/3کمپوسپ همرار با کـود زاسـتی )  ورمی
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کیلوهرم در هکتـار(   61/0تن کمپوسپ ) 04مقااسه با دو تیمار کاربرد 

درصد  501و  63ترتیب در حدود بهکیلوهرم در هکتار(  16/1اهد )و ش

بیتتر بود و با ساار تیمارهای کود آلی و زاستی تفاوت آماری نداشـپ  

که عملکرد اسان  تحپ تأثیر مستقیم عملکـرد   (. از آنجائی5 )جدو 

تتک ییکرر رواتی و میزان اسان  قرار دارد و اان دو واژهی نیز در 

های کمپوسپ و کود زاستی )باکتریتن ورمی 10تلفیقی  تیمار کاربرد

تـوان  لـذا مـی   ،( به بیتتران مقدار تود رسـید آزوسپیرالومو  ازتوباکتر

انتظار داشپ که عملکرد اسان  در ااـن تیمـار نیـز بیتـتران باشـد.      

نیز آشکار کرد کـه مصـرف    های اک یژوهش بر روی مرام هلیاا ته

 کننـدر تثبیـپ هـای  هکتـار( و بـاکتری  تـن در   6کمپوسپ )توأم ورمی

 Govahi etنیتروژن باعث ا زااش قابل توجه عملکرد اسان  شد )

al., 2016 .)بهبود عملکـرد اسـان  را بـه اثـر مثبـپ ورمـی       هاآن-

نیتروژن بر روی درصد اسـان  و   کنندرتثبیپهای کمپوسپ و باکتری

نسـبپ دادنـد. در یژوهتـی داگـر روی      عملکرد تتک ییکرر رواتی

 .Lallemantia iberica Fischer & C.Aهیار بالنگو شهری )

Meyer      متخ  شد کـه عملکـرد اسـان  در تیمارهـای مصـرف )

 کننـدر تثبیپهای کمپوسپ و کود زاستی )باکتریتن ورمی 14تلفیقی 

 13کمپوسـپ ) نیتروژن و حل کنندر  سفات( و کـاربرد تلفیقـی ورمـی   

درصد( به طرز بـارزی بیتـتر    03(، کود زاستی و کود شیمیاای )درصد

(. Rezaei Chiyaneh et al., 2019از تیمار کود شـیمیاای بـود )  

 را شـرااط  و آلـی  زاستی اان محققین اظهار داشتند مصرف کودهای

 و کـردر  مهیـا   سـفر  و نیتروژن تصوصبه عناصر غذاای جذب برای

 اسان  و متعاقب آن ا ـزااش عملکـرد اسـان     درصد عث ا زااشبا

اسپ. نتااج تحقیقات زراعی بر روی هیاهـان بادرشـبی، رازاانـه،     شدر

بابونه، راحان و همیته بهار نیز مؤاد ااـن موضـوع بـود کـه کـاربرد      

کمپوسپ و کود زاستی موجب بهبود بارز عملکرد اسان  هرداد ورمی

(Darzi & Haj Seyed Hadi, 2017Akbari & ; 

; Haj Ali Araghi et al., 2019; Gholami, 2016

Mojtabavi & Darzi, 2018; Asheghi et al., 2018.) 

 

 پینوکامفون در اسانسیسدرصد س

-تأثیر تیمارهای مختلف در سطح اک درصـد بـر درصـد سـی     

دهنـدر  هـا نتـان  (. مقااسه میانگین0 دار بود )جدو یینوکامفون معنی

-نحـوی کـه درصـد سـی     هـا بـود، بـه   داری در بین آنتفاوت معنی

تن  8تن کمپوسپ،  14یینوکامفون در اسان  در تیمار مصرف تلفیقی 

درصـد( در مقااسـه بـا سـاار      38/85وسپ و کـود زاسـتی )  کمپورمی

داری برتـری داشـپ و ااـن برتـری نسـبپ بـه       طور معنـی بهتیمارها 

 80/03کـود زاسـتی )   درصـد(،  60/53تـن کمپوسـپ )   04تیمارهای 

درصـد( و   11/08کمپوسپ همرار با کود زاستی )تن ورمی 10درصد(، 

تـوان اظهـار   (. می5 و درصد( به مراتب بیتتر بود )جد 51/08شاهد )

کمپوسـپ( و  کمپوسـپ و ورمـی  داشپ که مصرف توأم کودهای آلی )

( کـه از سـ مپ و ارزش   آزوسپیرالومو  ازتوباکترهای زاستی )باکتری

 عناصر مفید تاکزی، رازجانداراناز  کیفی با ای برتوردار بودر، غنی

ای، غـذا  عناصـر  تـدراجی  سـازی آزاد بـا  بودر، کم مصرف و یر غذاای

هیار و تأثیر مثبـپ احتمـالی آن بـر ترکیـب      بهبود مناسب رشد ضمن

 زو ـا  هیـار  اسـان   در یینوکامفونا زااش درصد سی  اسان ، سبب

بختـید. در همـین    بهبـود  هیار را اان اسان  کیفیپ ،نتیجه در و شدر

در تحقیقی روی رازاانه آشکار شد که مصرف ترکیبی کودهای  ،رابطه

کمپوسپ و قارچ میکـورازا( سـبب ا ـزااش    ن ورمیت 6آلی و زاستی )

(. Akbari & Gholami, 2016درصد آنتـو  در اسـان  هرداـد )   

اان یژوهتگران دراا تند که کاربرد تلفیقـی کودهـای آلـی و زاسـتی     

 از مطلـوب  هیـری و بهرر غذاای عناصر جذب بر مذکور از طراق تأثیر

 در آنتـو   ا ـزااش میـزان   موجـب  رازاانـه،  هیار توسط رشدی عوامل

اسپ. در یژوهتی روی بابونـه نیـز متـاهدر هرداـد کـه       شدر اسان 

کمپوسپ و کود زاستی نیتروکسین موجب تن ورمی 6مصرف ترکیبی 

 ,.Haj Ali Araghi et alا زااش درصد کامـازولن اسـان  شـد )   

یپ اسان  بابونه را به تأمین مناسب عناصر ا زااش کیف هاآن(. 2019

بابونه و اسان  آن در اثر کـاربرد   دهیهلغذاای و متعاقب آن، بهبود 

کودهای آلی و زاستی مذکور، نسـبپ دادنـد. در تحقیقـی داگـر روی     

تـن   04بادرشبی آشکار هرداد که مصرف تلفیقی کود آلی و زاسـتی ) 

کود دامی و بیوسویر سفات( موجب ا ـزااش کیفیـپ اسـان  )درصـد     

نجـام  (. ساار تحقیقات اMiri & Darzi, 2018ژرانیل استات( شد )

هر تــه روی هیاهــان مــرام هلــی، بادرشــبی، بابونــه و هتــنیز       

(Coriandrum sativum L. نیز مؤاد ا زااش کیفیپ اسان  در )

 ;Naguib, 2003) اثر کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زاسـتی اسـپ  

Darzi & Haj Seyed Hadi, ; Hussein et al., 2006

Govahi et al., 2017; 2014 .) 

 

 پینوکامفون در اسانسدرصد ترانس

تأثیر تیمارهای مختلف کاربرد کودهای آلـی و زاسـتی در سـطح    



 56     تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا

 دار شد )جدو یینوکامفون در اسان  معنیاک درصد بر درصد تران 

-ها نتان داد، بهها، تفاوت قابل توجهی را بین آنیانگین(. مقااسه م0

تـن   14یینوکامفون در تیمار مصـرف تلفیقـی   نحوی که درصد تران 

درصـد(، تفـاوت آمـاری بـا      01/13کمپوسپ )تن ورمی 8کمپوسپ و 

درصـد(   08/13تن کمپوسپ و کـود زاسـتی )   04تیمار کاربرد تلفیقی 

-ارها برتری قابل توجهی داشپ بهدر مقااسه با ساار تیم ، ولینداشپ

 8تن کمپوسـپ،   14واژر نسبپ به تیمار مصرف تلفیقی بهطوری که 

درصـد(، چنـد برابـر آن بـودر      34/0کمپوسپ و کود زاستی )تن ورمی

یینوکامفون در دو تیمار مصـرف  (. ا زااش درصد تران 5 اسپ )جدو 

و نیـز   کمپوسـپ و کـود زاسـتی   تن ورمی 8تن کمپوسپ،  14تلفیقی 

ای تـأثیر تغذاـه   بـر ع ورتن کمپوسپ و کود زاستی،  04کاربرد توأم 

توانـد  کودهای آلی و زاستی مورد استفادر در تتکیل اان ترکیب، مـی 

-واـژر سـی   بـه دلیل کاهش محسوس ساار اجزاء مهـم اسـان ،   به

یینوکامفون در اان تیمـار باشـد. در همـین ارتبـاط، در تحقیقـی روی      

کمپوسپ سـبب ا ـزااش   تن ورمی 14ر شد که مصرف رازاانه متاهد

درصد تران  آنتـو  و کـاهش درصـد متیـل کـاواکو  و لیمـونن در       

 Mohammadi & Rezaeiاسان  در مقااسه بـا شـاهد هرداـد )   

Chiyaneh, 2019 .)اظهار داشتند که دسترسی بهتر و بیتـتر   هاآن

کمپوسـپ، منجـر بـه ا ـزااش     مصـرف ورمـی  عناصر غذاای از طراق 

ترکیب اصلی اسان  )تران  آنتو ( شد. هزارش اـک یـژوهش روی   

هیار زنیان نیز حـاکی از آن بـود کـه مصـرف تلفیقـی کودهـای آلـی        

-کمپوسپ و اسید هیومیک(، موجب ا زااش درصد تیمو  و یارا)ورمی

(. آنـان  o & Malekian, 2017Khalesrسیمن در اسان  شـد ) 

 بـر عـ ور  طبیعـی،  منتـأ  بـا  آلـی  هـای نهادر کاربرد که اظهار داشتند

 کیفی و یکمّ تصوصیات بهبود موجب زاسپ، محیط با با  سازهاری

همچنین در یژوهتی روی رازاانـه، نتـان    .شودمی زنیان داروای هیار

-بـا ورمـی  صورت تلفیقـی  بهدادر شد هنگامی که از کودهای زاستی 

کمپوسپ استفادر شد، درصد آنتو  در اسـان  و کیفیـپ آن ا ـزااش    

هـای مـرتبط بـا تـأثیر     (. در یژوهشMoradi et al., 2011اا پ )

کمپوسـپ( روی هیاهـان هتـنیز،    مصرف کودهای آلی )دامی و ورمی

-  )بـه اسـان  دهندرتتکیلراحان و انیسون، ا زااش برتی ترکیبات 

ترتیب آلفایینن، بورنیل استات و آنتو ( در اثر کاهش داگـر اجـزاء آن   

ترتیب ژرانیل استات، بتایینن و استراهو (، مورد تأکید قـرار هر تـه   )به

 ; ,Darzi et al., 2013Darzi & Haj Seyed Hadiاسـپ ) 

Rahmanian et al., 2017; 2014.)  

 درصد بتافالندرن در اسانس

(، نتـان  0 آمدر از تجزاه واراان  آزمااش )جـدو   دسپبهنتااج 

داد که تأثیر تیمارهای مختلف کودهای آلی و زاستی در سطح احتما  

دار بـود. مقااسـه     نـدرن در اسـان  معنـی   اک درصد بر درصد بتـا 

داری وجـود  ها نیز نتان داد که در بین تیمارها تفـاوت معنـی  میانگین

  نـدرن در اسـان  در تیمـار مصـرف     که درصد بتـا طوریبه ،داشپ

 11/3کمپوسپ و کـود زاسـتی )  تن ورمی 8تن کمپوسپ،  14تلفیقی 

درصـد(، کـاربرد کـود زاسـتی      03/6) شـاهد درصد( در مقااسه با ینج 

تن  10درصد(، کاربرد  50/1) تن کمپوسپ 04درصد(، مصرف  13/6)

کمپوسپ و تن ورمی 10درصد( و کاربرد تلفیقی  18/8کمپوسپ )ورمی

 88و  00، 50، 13، 11ترتیـب در حـدود   بهدرصد(  68/3کود زاستی )

 داری نداشـپ )جـدو   درصد بیتتر بود و با ساار تیمارها تفاوت معنـی 

  در تیمـار    نـدرن در اسـان  رسد ا زااش درصـد بتـا  (. به نظر می5

دلیـل اثـرات   بـه کمپوسپ و کود زاستی، مصرف توأم کمپوسپ، ورمی

بـر آزادسـازی و جـذب مطلـوب عناصـر       هاآنا زااتی و تتدادکنندر 

موقع به آب و ییامـد آن ا ـزااش   بهداری و دسترسی معدنی و نیز نگه

  ندرن( در ییکرر رواتی هیـار زو ـا   رشد و کیفیپ اسان  )درصد بتا

  ندرن، در اان در حالی اسپ که اان ا زااش بارز در درصد بتاباشد و 

 ،طـور کلـی  بـه تیمارهای منفرد کود زاستی و کود آلی متاهدر نتـد.  

ا زااش کمی ترکیبات اسان  در هیاهان در نتیجـه  راهمـی مناسـب    

باشـد کـه   برگ می تودرزاسپعناصر غذاای نظیر نیتروژن در ا زااش 

تأمین مواد مورد نیـاز   ، توسنتزی و در نتیجهمنجر به ا زااش ظر یپ 

ــد )    ــد ش ــان  تواه ــات اس ــنتز ترکیب ــرای بیوس  & Ormenoب

Fernandez, 2012   در یژوهتی روی رازاانه نیز متـاهدر هرداـد .)

کمپوسـپ و کمپوسـپ و مصـرف    که دو تیمار مصرف تلفیقـی ورمـی  

 کننـدر تثبیـپ )حـاوی بـاکتری   کمپوسپ و کـود زاسـتی   تلفیقی ورمی

 ,.Moradi et alنیتروژن(، موجب ا زااش درصد آنتو  اسان  شد )

(. اان یژوهتگران اذعان داشتند که عرضـه عناصـر غـذاای از    2011

باشـد  منابع تلفیقی آلی و زاستی که متناسب با مراحل رشدی هیار می

بهبـود کیفیـپ اسـان  هرداـد. در اـک      باعث ا زااش میزان آنتو  و 

بهـار هـم متـاهدر شـد کـه مصـرف       مطالعه زراعی روی هیار همیته

دار کمپوسپ و نیتروکسـین، باعـث ا ـزااش معنـی    تن ورمی 8تلفیقی 

 10کادانو  در اسان  در مقااسه با تیمارهای مصرف منفرد درصد آلفا

  (.Mojtabavi & Darzi, 2018کمپوسپ شد )تن ورمی 16و 
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 درصد تیمول در اسانس

تأثیر تیمارهای مختلف حاوی کودهـای آلـی و زاسـتی در سـطح     

 دار هرداد )جـدو  احتما  اک درصد بر درصد تیمو  در اسان  معنی

(. بین تیمارهای مختلف از نظر درصد تیمو  تفـاوت قابـل تـوجهی    0

تن  04ر تیمار تلفیقی مصرف که درصد تیمو  دطوریبه ،وجود داشپ

 13/0درصـد( در مقااسـه بـا شـاهد )     33/0کمپوسپ و کود زاسـتی ) 

درصـد(، کـاربرد    06/5تن کمپوسـپ )  04درصد( و تیمارهای مصرف 

درصـد( و   30/0کمپوسـپ ) تـن ورمـی   8تن کمپوسـپ و   14تلفیقی 

درصـد(   34/0کمپوسپ و کـود زاسـتی )  تن ورمی 10مصرف تلفیقی 

از جمله تیمار مصـرف   با ساار تیمارهاامّا  ،اری بیتتر بوددطور معنیبه

 03/0کمپوسپ و کـود زاسـتی )  تن ورمی 8تن کمپوسپ،  14تلفیقی 

(. بهبود درصد تیمو  در تیمار 5 درصد( اتت ف آماری نداشپ )جدو 

ای اان دو تأثیر تغذاه برع ورمصرف تلفیقی کمپوسپ و کود زاستی، 

دلیـل تقلیـل   بـه توانـد  تکیل اان ترکیب، مـی منبع آلی و زاستی در ت

یینوکـامفون و  مهـم اسـان ، شـامل سـی      یمحسـوس سـاار اجـزا   

والراــانو  در ااــن تیمــار باشــد. در همــین ارتبــاط، در تحقیقــی روی 

کمپوسپ و کـود  تن ورمی 14بادرشبی متاهدر شد که مصرف تلفیقی 

انیـو   زاستی سبب ا زااش درصد نرا  و متعاقب آن کاهش درصد ژر

(. در Darzi & Haj Seyed Hadi, 2017در اسـان  هرداـد )  

های ساار محققین هم در ارتباط با کاربرد کودهای آلی و زاستی اا ته

( و Lippia citriodora Kunthلیمــو )روی هیاهــان زنیــان، بــه

هامـا  ترتیـب تیمـو ،   بههمیته بهار، ا زااش برتی ترکیبات اسان  )

ترتیب یارا سیمن، بهآن ) یالمن و آلفا کادانو ( در اثر تقلیل ساار اجزا

 ,.Akbarinia et alلیمونن و مورولن( مورد تأاید قرار هر ته اسپ )

2004avi & Darzi, 2018Mojtab; Ebadi et al., 2016; .)  

 

 درصد والریانول و فیتول در اسانس

(، نتـان  0 آمدر از تجزاه واراان  آزمااش )جـدو   دسپبهنتااج 

داد که تأثیر تیمارهای مختلف کودهای آلی و زاسـتی در سـطح اـک    

دار بـود. مقااسـه   درصد بر درصد والراانو  و  یتو  در اسـان  معنـی  

نتــان داد  هــاآنمحسوســی را بــین  میــانگین تیمارهــا نیــز، تفــاوت

 13/0درصـد( و  یتـو  )   58/3که بیتتران مقدار والراـانو  ) طوریبه

تـن کمپوسـپ متـاهدر شـد      04درصد( در اسان  در تیمـار کـاربرد   

مهم اسان ، نظیـر   یدار ساار اجزا(. با توجه به کاهش معنی5 )جدو 

-تـن   04   نـدرن و تیمـو  در تیمـار مصـرف    یینوکامفون، بتاسی 

رسد که ااـن تقلیـل، بـا ا ـزااش درصـد      نظر میکمپوسپ، محتمل به

در  ،والراانو  و  یتو  در اسان  جبران شدر باشـد. در همـین رابطـه   

-تـن ورمـی   6یژوهتی روی مرام هلی متـخ  شـد کـه مصـرف     

سینئو  اسان  و ا زااش درصد  6و  1کمپوسپ موجب کاهش درصد 

(. ااـن مسـئله   Govahi et al., 2017آلفـاتوجون اسـان  هرداـد )   

های ساار یژوهتگران روی هیاهان بابونـه، راحـان،   وضوح در اا تهبه

 ;al., 2005 Anwar etرازاانـه و انیسـون هـزارش شـدر اسـپ )     

Darzi et ; Moradi et al., 2011; Khalid et al., 2006

Haj Ali Araghi et al., 2019; al., 2013 .) 

 

 گیری  نتیجه

کـه مصـرف    داد نتـان  یـژوهش  اان از حاصل نتااج ،طور کلیبه

بـر عملکـرد،    طور قابل توجه و مثبتیبهتلفیقی کودهای آلی و زاستی 

مقدار و ترکیب اسان  زو ا مؤثر بودر به نحوی که بیتتران عملکـرد  

 10اندام رواتی، درصد اسان  و عملکرد آن در تیمار مصرف تلفیقـی  

آمد. همچنین بهتران کیفیپ  دسپبهکمپوسپ و کود زاستی تن ورمی

کمپوسپ تن ورمی 8تن کمپوسپ،  14اسان  در تیمار تلفیقی کاربرد 

-د زاسـتی متـاهدر شـد کـه دارای بیتـتران ترکیبـات سـی        و کو

  ندرن در اسان  زو ا بودر و از نظـر  یینوکامفون )ترکیب غالب( و بتا

. ترکیب تیمو  هم اتت ف آماری با تیمار برتر مربوطه نداشـته اسـپ  

بـردر، منجـر بـه کـاهش     مطبیعی اسپ که اان ا زااش در ترکیبات نا

یینوکـامفون،  یتـو  و   ن  شامل تـران  اسا یمحسوس در ساار اجزا

-تـن ورمـی   8تـن کمپوسـپ،    14والراانو  در تیمار ترکیبی کـاربرد  

رسد کـه در  به نظر می ،کمپوسپ و کود زاستی شدر اسپ. در مجموع

تحقیق حاضر، کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زاستی از طراق  راهمـی  

 یــپ و ظر تــودرزاســپمناســب عناصــر غــذاای منجــر بــه ا ــزااش 

 توسنتزی شدر و با تأمین مواد مورد نیـاز هیـار زو ـا، موجـب بهبـود      

  درصد اسان  و ترکیبات آن شدر اسپ.

 

 سپاسگزاری 

وسیله از مدار و کلیه کارکنان شرکپ کتاورزی و دامپروری  بدان

ران در شهرستان  یروزکور که صمیمانه ما را در انجـام ااـن تحقیـق    

 م.کنیاند، تتکر میااری نمودر
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