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 چکیده

 تغذیه مختلف هايوش تحت شرایط کاربرد سیستمدارویی مرزنج گیاه بذرهاي کیفی و کمی هايویژگی مطالعه منظوربه

 با و تصادفی تصادفی کامل هايبلوک طرح قالب در ترتیباي و آزمایشگاهی بهدو آزمایش مزرعهتلفیقی  و شیمیایی ارگانیک،

 مایشآز این در. شد اجراسال  دومدت به 9911 سال بهار در ارومیه ساعتلوي تحقیقاتی مزرعه در مختلف کودي تیمار 96

 و( فسفاتبیوسوپر و نیتروکسین) بیولوژیک کود نوع دو ،(بیوچار و کمپوستورمی) آلی کود نوع دو ،NPK کود شامل تیمارها

کود بیولوژیک استفاده از نتایج اثر متقابل سال در تیمار نشان داد که  .بود هاآن دوتایی ترکیب و( کود مصرف بدون) شاهد

ترین مقدار این صفات که بیشطوريرا تحت تأثیر قرار داد، به هزاردانهد بذر و بیولوژیک و وزن عملکر ،در سال دوم نیتروکسین

نیز  برداشت شاخص ترین مقداربیش. بودگرم(  6960/2کیلوگرم در هکتار( و ) 91721کیلوگرم در هکتار(، ) 7222ترتیب )به

 فسفات،سوپرنیتروکسین + بیو ترکیبی تیمار میان این در. مددست آهبدرصد(  979/70) کمپوستدر سال اول و از تیمار ورمی

 زنی، سرعت جوانهمتر(سانتی 92/9) طول گیاهچه صفات افزایش در جداگانه مصرف تیمارهاي به نسبت را تأثیر ترینبیش

 .داشت( درصد 96)زنی و قدرت جوانه درصد( 20/19) زنی، درصد جوانه(98/9) شاخص بنیه بذر ،تعداد در روز( 902/9081)

ترتیب به مقدار به کمپوست + نیتروکسینترکیب تیماري ورمی در صفات وزن تر و خشک گیاهچه مقدار ترینهمچنین بیش

باعث افزایش تواند دست آمده نشان داد که استفاده از کودهاي بیولوژیک میهنتایج ب .شد مشاهدهگرم  0097/0و  0027/0

 مرزنجوش شود. گیاه مناسب قرارنتیجه است در و رشد زنی،جوانه قابلیت
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 مقدمه

 تولید در جهانی رویکرد اخیر، سال چند طی در

 پایدار و ارگانیک هاينظام استقرار به سمت دارویی یاهانگ

 بر عقیده زیرا ،است هاآن هاي مدیریتیروش کارگیريبه و

 را دارویی گیاهان کیفیت ارگانیک کشاورزي که است این

 تولید . همچنین،(Griffe et al., 2003)کند می تضمین

-طی سال در دارویی گیاهان در خصوصبه ارگانیک بذر

 تولیدکنندگان و محققین از بسیاري توجه مورد اخیر ايه

 بذري به ارگانیک بذر طورکلیبه. است قرار گرفته بذر

 ارگانیک هايشیوه طریق از کامل طوربه که شودمی گفته

 تولید ،شدهگواهی یکسري عملیات وسیلهبه و زیستی یا

 هايبذر سایر ارگانیک و هايبذر بین اصلی تفاوت. شودمی

 این ترکیبات در مصنوعی شیمیایی مواد وجود عدم رایج،

 (.Hermes, 2010)است  محصوالت

 و مهم مراحل جمله از بذر زنیجوانه کهاین به توجه با

 گیاهچه استقرار جهت در گیاه زندگی چرخه اساسی

 عنوانبه بذر، قدرت میان این در و شودمی محسوب

 و یکنواخت و عسری سبزشدن براي بذر توانایی از شاخصی

 زراعی شرایط از وسیعی طیف در هاگیاهچه طبیعی نمو

 از، (Ghaderifar and Soltani, 2010) باشدمی مهم

 گیاه تغذیه شرایط جمله از مختلف عوامل بررسی رو این

 گیاه استقرار چگونگی بر نهایت در و زنیجوانه بر بتواند که

-عوامل تأثیرکی از ی .بود خواهد اهمیت حائز باشد، مؤثر

 که هاي گیاهی هستندزنی بذر، هورمونگذار بر جوانه

 بر متعاقبا   و تولید شده خاک هايباکتري و گیاهان توسط

 ,Miransari and Smith)گذارند می ثیرتأ بذر زنیجوانه

 کودهاي جایگزین عنوانبه زیستی و آلی کودهاي. (2014

 پایداري و خاک پایدار در مدیریت مفیدي نقش شیمیایی

 .(Putwattanaa et al., 2010) دارند کشاورزي نظام بوم

 گیاه پایدار استقرار براي اولیه نیاز خاک یک سالمت بهبود

 یک نیز بذر ، کیفیت(Pardo et al., 2011)باشد می

 خصوصیات توسط که است این راستا در کلیدي عامل

 متسال و( بنیه و زنیجوانه) فیزیکی، فیزیولوژیک ژنتیکی،

 ثیرتأ تحت نیز خصوصیات این که شودتعیین می بذر

-می قرار بذر تولید مزرعه در شناسی زراعی بومشرایط 

 دامی و آلی کودهاي کاربرد .(Mbofung, 2012) گیرند

 بر عالوه ،غذایی عناصر از فقیر هايخاک در خصوصبه

 کیفیت حفظ و خاک خصوصیات کلیه بر که مثبتی اثرات

 کودهاي کاربرد به نسبت خاک آلی مواد افزایش و خاک

 زیست اقتصادي، هايجنبه ازهمچنین،  دارد، معدنی

به تواندمی و است شده واقع مفید نیز اجتماعی و محیطی

 شیمیایی کودهاي براي مطلوب و مناسب جایگزینی عنوان

اهمیت  به نیاز نیز، محققان سایر. باشد بلندمدت در

 ,Murty and Ladha) نداهکردنداشاره  آلی کودهاي

1988; Mehnaz and Lazarovits, 2006.) 
و  آلی هايکود کاربرد خصوص در متعددي مطالعات

 بذر کیفی و کمی خصوصیات بر هاآن تأثیر وزیستی 

 وزن که افزایشطوري به ،شده است انجام گیاهان دارویی

 Anethum graveolens)شوید  میوه عملکرد و هزاردانه

L.) کمپوست ورمی بردکار با(Damjanivic et al., 

 بذر و بنیه زنیجوانه درصد بذر، عملکرد ، بهبود(2005

 کود از استفاده با (.Coriandrum sativum L)گشنیز 

 بهبود ،(Darzi and Haj Seyed Hadi, 2012)گاوي 

 (.Calendula officinalis L)بهار  همیشه هزاردانه وزن

 ,.Tabrizi et al) کمپوستو ورمی دامی کود کاربرد با

با کاربرد  (Withania somnifera)باد و پنیر( 2012

 (Rathaur et al., 2012)، هاي محرک رشدریزوباکتري

 است. شده گزارش

جنس متعلق به  982نام یکی از حدود  مرزنجوش گیاه

 ,Origanum vulgare) خانواده بزرگ نعناعیان

Lamiaceae)  است. مرزنجوش وحشی(Origanum 

vulgare subsp. virid) تحت عناوین مختلفی نظیر ،

Oregano اي و پونه کوهی شناخته مدیترانه، مرزنجوش

شود. این گیاه از روزگاران قدیم مورد استفاده درمانی می

قرار گرفته و حتی در زمان ارسطو براي آن اثرات مهمی 

 . (Van-Wyk and Wink, 2004)قائل بودند 

 از عاري و ارگانیک از بذر استفاده کهاین به توجه با

 کشت ارگانیک توسعه براي مصنوعی شیمیایی مواد

 هدف لذا ،است برخوردار ايویژه اهمیت از دارویی گیاهان

 تولید براي مناسب شرایطی نمودنفراهم آزمایش از این

-کود نقش مطالعه و بذر ارگانیک گیاه دارویی مرزنجوش

این  تولیدي بذور کیفی صیاتخصو بهبود در هاي ارگانیک

 .باشدگیاه می

 

 هاروشمواد و 

 مختلف هايسیستم کاربرد تأثیر بررسی منظوربه

 و کمی خصوصیات تلفیقی بر و شیمیایی ارگانیک، تغذیه
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 صورتبه دو آزمایش گیاه دارویی مرزنجوش بذر کیفی

 .اجرا شد و طراحی زیر شرحبه آزمایشگاهی و ايمزرعه

 ايرعهمز مطالعات

 تغذیه مختلف هايسیستم اثر مطالعه منظوربه

 کیفی و کمی خصوصیات بر تلفیقی و شیمیایی ارگانیک،

 طرح قالب در آزمایشی ،مرزنجوش دارویی گیاه روبذ

 سه و مختلف کودي تیمار 96 با تصادفی کامل هايبلوک

 سال بهار در ارومیه ساعتلوي تحقیقاتی مزرعه در تکرار

 تیمارها آزمایش این در. شد اجراو سال مدت دبه 9911

 و کمپوستورمی) آلی کود نوع دو ،NPK کود شامل

 و نیتروکسین) بیولوژیک کود نوع دو ،(بیوچار

 ترکیب و( کود مصرف بدون) شاهد و( بیوسوپرفسفات

 بررسی مورد مرزنجوش دارویی گیاه روي بر هاآن دوتایی

 ايگلخانه تصوربه کشت نشاءها تهیه جهت. گرفت قرار

 خرداد 92 تاریخ در نشاءها. شد انجام ماه اسفند اواسط در

 زمین، سازيآماده منظوربه. شد منتقل اصلی زمین به ماه،

 و گردید آبیاري نظر مورد زمین آزمایش، اجراي از قبل

 شخم داربرگردان آهن گاو وسیلهبه شدن، گاورو از پس

 نینهمچ و هاکلوخ خردشدن جهت سپس. شد زده

 دیسک مذکور زمین مزرعه، خاک وضعیت شدنیکنواخت

 متريسانتی 90 تا صفر عمق از سپس شده، زده ماله و

 میزان تعیین منظوربه و گیرينمونه تصادفی طوربه خاک

. گردید ارسال آزمایشگاه به pH و مصرفپر عناصر

 مورد آلی کودهاي پرمصرف غذایی عناصر میزان همچنین

زمین مورد نظر . گردید تعیین K و N، P لهجم از استفاده،

صورت بایر بوده و هیچ محصولی سال به 70مدت حدود به

 در آن کشت نشده بود.

کمپوستخاك، بیوچار و ورمی شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1جدول   
Table 1. Physical and chemical properties of the soil, biochar and vermicompost 

 

دعملکر  
Yield 

(%) 

 بافت
Texture 

 ازت کل
Total N 

(%) 

فسفر قابل 

 جذب
Phosphorus 

(ppm) 

ابل پتاسیم ق

 جذب

Potassium 

(ppm) 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

(dS m-1) 

 کربن آلی
OC 

(%) 

 اسیدیته

 کل اشباع
pH 

 بیوچار
Biochar 

40.63 - 1.12 2790 26600 4.72 39.8 8.60 

کمپوستورمی  
Vermicompost 

- - 1.27 12500 20600 2.68 20.38 8.01 

 خاک مزرعه
Field soil 

- 
Silt-clay-

loam 
0.13 2.6 265 0.78 1.32 7.62 

-سانتی 10 فاصلهبه متري سه خط چهار کرت هر در

 مترسانتی 72 ردیف روي هانشاء فاصله و یکدیگر از متر

 شده گرفته نظر در حاشیه عنوانبه کناري خط دو که. بود

 خط هر انتهاي و ابتدا حذف از پس آن میانی خط دو و

 عملکرد مختلف صفات تعیین براي اي،حاشیه اثر عنوانبه

 کاشت، از قبل ماه یک حدود. گرفت قرار استفاده مورد

 و بیوچار کودهاي تیمارهاي زمین، سازيآماده با همزمان

ده و هفت تن در  مقادیر درترتیب به کمپوستورمی نیز

 تا دستیبیل وسیلهبه و اضافه مربوطه هايکرت بههکتار 

 Kocheki) شد مخلوط خاک با متريسانتی 92 عمق

and Sabet Teymouri, 2012). 

مقدار به کاشت از قبل روز یک ،NPK شیمیایی کود

 اعمال نظر مورد هايکرت سطح در کیلوگرم در هکتار 92

 اساس بر نیتروکسین بیولوژیک کود. شد مخلوط خاک با و

 آبیاري در هانشاء انتقال از بعد کود، سازنده شرکت توصیه

 در بیوسوپرفسفات ولیتر در هکتار(  پنج) سوم و دوم

کود . شد اعمال لیتر در هکتار( سهدوم ) آبیاري

کننده هاي تثبیتونهشامل گ( 9FUC 890)نیتروکسین 

و  Azotobacter ،Azospirillumنیتروژن از جمله 

شامل گونه  ه فسفاتکنندهاي حلباکتري

Pseudomonas  فسفاتسوپربیوبود. کود بیولوژیک ( 

CFU ml/890کننده هاي حل( نیز متشکل از باکتري

 براي بود. Bacillusو  Pseudomonasفسفات از جمله 

 درختان هرس از باقیمانده چوب ضایعات بیوچار کود تهیه

 هايزغال سپس. گرفت قرار آون در ساعت چهار مدتبه

 در یکسان ذرات داشتن منظوربه کرده، خرد را شده تولید

 شد داده عبورهفت( شماره )مش  الک از خاک،

(Lehmann, 2007) .که نشانبیوچار  همچنین عملکرد-

با دهنده نسبت تبدیل بقایاي گیاهی به بیوچار است 

 استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

                                                           
1 Culture Forming Unit 
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 = (%) Yield(                           9)رابطه 
𝐵

𝑀
× 100 

وزن مقدار مشخصی از بقایاي  Mدر این فرمول 

وزن بیوچار حاصل از  Bگیاهی قبل از تبدیل به بیوچار و 

 ,.Zolfi Bavariani et al)باشد آن بر حسب گرم می

از )اي، برداشت نهایی ذف اثر حاشیهپس از ح. (2016

جهت تعیین عملکرد ( مربعمتر 9/9 مساحت معادل

یولوژیک، عملکرد بذر و شاخص برداشت، در آخر فصل ب

 برکف از پس ، انجام شد.بذور رسیدگی زمان دررشد و 

 از دانه جداکردن از قبل آزمایشی کرت هر هايبوته نمودن

 شده گیرياندازه( دانه و ساقه برگ،) هابوته کل وزن بوته،

 از پس و گردید تعیین هکتار در بیولوژیک عملکرد و

 تقسیم از و شده محاسبه دانه عملکرد ها،دانه دنجداکر

 برداشت شاخصدرصد  ،بیولوژیک عملکرد بر دانه عملکرد

 آبیاري کشت از پس بالفاصله هاکرت کلیه .آمد دستبه

 استقرار و کاشت نقشه مطابق آزمایش اجراي از پس. شد

 آفات و هرز هايعلف کنترل شامل داشت عملیات گیاهچه،

  .گرفت صورت

 مطالعات آزمایشگاهی

 زنیجوانه کیفیکمی و  خصوصیات بررسی منظور به

 کودي هايتیمار تأثیر تحت که مرزنجوش دارویی گیاه بذر

 قالب در آزمایشی ،بودند شده تولید ايمزرعه آزمایشات در

 سال در تکرار چهار و تیمار 96 با تصادفی کامال  طرح

 آزمایش هايرتیما. گردید اجرا( دوم سال بذور) 9916

 و کمپوستورمی) آلی کود نوع دو ،NPK کود شامل

 و نیتروکسین) بیولوژیک کود نوع دو ،(بیوچار

 ترکیب و( کود مصرف بدون) شاهد و( بیوسوپرفسفات

 .بودند هاآن دوتایی

 مورد يبذرها زنیجوانه هايویژگی تعیین منظوربه

 پنج یمسد هیپوکلرید از استفاده با بذور ابتدا مطالعه،

 مقطر آب با سپس و ضدعفونی دقیقه دو مدتبه درصد

 کلیه .گرفتند قرار شستشو مورد کامل طوربه بار چندین

. اتوکالو شدند آزمایش شروع از قبل صافی کاغذ و هاپتري

 الیه دو روي بر دیشپتري در شدهضدعفونی بذر عدد 20

 بودند، شده مرطوب کافی مقدار به که واتمن صافی کاغذ

 سلسیوس درجه 70±7 دماي با ژرمیناتور به وگرفتند  قرار

 شدند منتقل درصد 60-20نسبی رطوبت و متوسط

(Koocheki et al., 2016). زدهجوانه يبذرها شمارش 

 بذور تعداد در افزایشی دیگر که زمانی تا ساعت 71 هر

-به .شد انجام( روز 92 مدتبه) نشد مشاهده زدهجوانه

 چهریشه که شدند تلقی زدهجوانه وريبذ ،شمارش هنگام

 مترمیلی 9-7 هاآن چهریشه طول و بوده رؤیت قابل هاآن

 زمان مدت اتمام از پس. (Adam et al., 2007) بود

 وزن و گیاهچه نظیر طول صفاتی زده،جوانه بذور شمارش

 مدتبه سلسیوس درجه 60 دماي در) گیاهچه خشک تر و

 گرم 0009/0 دقت با ترازوياستفاده از  با( ساعت پنج

زنی، شاخص بنیه سرعت جوانه سپس و شده گیرياندازه

 روابط از با استفاده زنیزنی و قدرت جوانهجوانه درصدبذر، 

 .شدند محاسبه 7 جدول در شده ذکر

 افزارنرم از هامیانگین مقایسه و واریانس تجزیه براي

 افزارنرم از جداول و نمودارها رسم براي ،SAS آماري

Excel و Word نیز هامیانگین مقایسه. شد استفاده 

 
 زنیجوانه هايشاخص محاسباتی روابط -2جدول

Table 2- Equations of germination indices 
 استفاده مورد منابع

(References) 
 رابطه

(Equation) 
 صشاخ

(Index) 
 شماره معادله

(Equation number) 
(Agrawal, 1991) GR = ∑

𝑛𝑖

𝑡𝑖
 

 زنیجوانه سرعت
Germination Rate (1) 

(Agrawal, 1991) SV = 
𝐺𝑃 × 𝑚𝑒𝑎𝑛 (𝑃𝐿+𝑅𝐿)

100
 

 شاخص بنیه بذر
Seed vigour index (2) 

(Agrawal, 1991) GP% = ∑
𝑛𝑖

𝑁
× 100 

 زنیجوانه درصد
Germination percentage (3) 

(ISTA, 2009) GV = 
𝐺𝑅 × 𝑚𝑒𝑎𝑛 (𝑃𝐿+𝑅𝐿)

100
 

 زنیقدرت جوانه
Germination vigour (4) 

= n آزمایش زده طی دورهکل بذر جوانه ،= ni زده در یک فاصله زمانی مشخص، تعداد بذرهاي جوانه= ti زنی، تعداد روزهاي پس از شروع جوانه= N 

 چهطول ریشه RL =چه، طول ساقه PL =شده، تعداد بذرهاي کاشته
n=Total of germinated seeds during the experiment period, ni = The number of germinated seeds at an interval of distinct 

period; ti, ti = The number of days after the start of germination, N =Number of sowed seeds, PL = Plumule length, RL = 

Radicle Length
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 2 احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون روشبه

 .شد انجام درصد

 نتایج و بحث

 ايمطالعات مزرعه

هاي ارو تیمسال  تأثیرنشان داد تجزیه واریانس نتایج 

در سطح احتمال  کلیه صفات مورد بررسی، کودي روي

 و اثر متقابل سال در تیمار بر دار بوددرصد معنی یک

هزاردانه و عملکرد بیولوژیک در بذر، وزن  صفات عملکرد

دار بود ولی روي شاخص سطح احتمال یک درصد معنی

 .(9)جدول نشان نداد داري تأثیر معنیبرداشت 

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سال در تیمار نشان 

ترین مقدار عملکرد بذر مرزنجوش در سال دوم و داد بیش

کیلوگرم در  7222مقدار از تیمار کودي نیتروکسین به

 20/917هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد 

ترین (. همچنین کم9درصد افزایش نشان داد )شکل 

مقدار آن در سال اول و مربوط به تیمار شاهد )بدون 

کیلوگرم در هکتار بود )شکل  8/999مقدار مصرف کود( به

-اظهار داشت که باکتري (Carletti, 2002)(. کارلتی 9

هاي محرک رشد زتو باکتر از طریق سنتز هورمونهاي ا

ها ها و سیتوکینینمثل ایندول استیک اسید، جیبرلین

زایی و گسترش ریشه، افزایش رشد و عملکرد باعث ریشه

که عملکرد به اجزاي گردند. بنابراین با توجه به آنگیاه می

عملکرد وابسته است، در نتیجه تلقیح با کود زیستی 

تواند به افزایش ا افزایش اجزاي عملکرد، مینیتروکسین ب

 عملکرد دانه منجر شود.

 

 ، آلی و بیولوژیکشیمیایی کود کاربرد ریتأث مرزنجوش، تحت کمی گیاه دارویی صفات واریانسیه تجز -3 جدول
Table 3. Analysis of variance for oregano quantitative criteria under application of chemical, organic and 

biological fertilizers 
 شاخص برداشت

Harvest index 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

 وزن هزاردانه
1000 seed weight 

 عملکرد بذر
Seed yield 

 درجه آزادي
df 

 تغییر منابع
S.O.V 

  Year (Y)سال 1 33068276.00** 1453.78** 7636982497** 7566.524**

  Treatment (T)تیمار 15 892991.87** 3.087** **85197705 **14.849

14.757ns 75975578** 3.096** 615272.80** 15 Y×T 

3.123 4097185 0.522 53674.91 60 Error خطا  

19.62 17.50 17.99 22.01  CV (%) راتییتغ بیضر  

* ،ns :داریمعن اختالف وجود عدم و درصد کی احتمال سطح در داریمعن بیترتبه 
** and ns: Significant at 1% probability level and non-significant, respectively

 

 
کود روي عملکرد بذر مرزنجوشنوع  واثر متقابل سال  -1شکل   

Figure 1. Interaction of year and fertilizers on seed yield in oregano 

C = control , F = NPK, V = vermicompost, B = biochar, N = nitroxin, P = bio super phosphate 

Within a column, means with the same letter are not significantly different by Duncan's multiple range test (p< 0.05)

ترتیب از ین وزن هزاردانه در سال دوم و بهتربیش

تروکسین + ( و نیگرم 6960/2تیمارهاي نیتروکسین )

د، این در حالی دست آمه( بگرم 1790/2بیوسوپر فسفات )

داري نشان ها با یکدیگر اختالف معنیاست که این تیمار

وزن  استفاده مورد کودي تیمارهاي کلیه. (7)شکل  ندادند

دانه مرزنجوش را نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. هزار
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در نیتروکسین ر تیما ترین افزایش در وزن هزاردانه دریشب

 96/971مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد سال دوم 

در  رسد کهنظر میبه .(7)شکل  افزایش نشان داددرصد 

دلیل افزایش سرعت و مدت تلقیح با کودهاي بیولوژیک به

 ,.Richter et al., 2005; Copetta et al)فتوسنتز 

خشک  ، راندمان انتقال مواد به دانه و تجمع ماده(2006

افزایش یافته که این امر در نهایت منجر به افزایش وزن 

 روي بر ايهمطالع درهزاردانه و عملکرد دانه شده است. 

 تأثیر زیستی هايکود که است شده عنوان دانهگیاه سیاه

 آن علت و اندداشته دانهسیاه هزاردانه بر وزن داريمعنی

 اثر در نهداسیاه فتوسنتز همچنین مدت و سرعت افزایش

 افزایش نیز نتیجه آن که شد ذکر زیستی هايکود کاربرد

 است بوده بذر عملکرد افزایش نهایت در و دانه وزن

(Khorramdel, 2008)، حاضر تحقیق مورد در نتایج این 

 استفاده مورد کودي هايتیمار کهطوريبه ،صادق است نیز

 به نسبت را مرزنجوش و بیولوژیک بذر عملکرد میزان

  .افزایش دادند داريمعنی طوربه شاهد تیمار

 
کود روي وزن هزاردانه مرزنجوشنوع  واثر متقابل سال  -2شکل    

Figure 2. Interaction of year and fertilizers on 1000 seed weight in oregano 

C = control, F = NPK, V = vermicompost, B = biochar, N = nitroxin, P = bio super phosphate 

Within a column, means with the same letter are not significantly different by Duncan's multiple range test 

(p< 0.05). 

با توجه به نتایج اثر متقابل سال در تیمار، نیتروکسین 

با  NPKکیلوگرم در هکتار و کود شیمیایی  99721با 

ر بیشترین مقدار عملکرد کیلوگرم در هکتا 71779

-طوري به(. 9بیولوژیک را به خود اختصاص دادند )شکل 

 داريمعنی اختالف اشاره شده کودي تیمارهاي که بین

در سال دوم  مختلف کودي هايتیمار تأثیر .نداشت وجود

بود،  بذر عملکرد با مشابه بیولوژیک مرزنجوش عملکرد بر

 در نیز بیولوژیک عملکرد میانگین بیشترین کهطوريبه

مشاهده شد که نسبت به شاهد نیتروکسین  تیمار

-می نظر به .(9)شکل  درصد افزایش نشان داد 922/219

ها به دلیل ش با میکروارگانیسمکه همزیستی مرزنجو رسد

هاي محرک رشد و مواد بیولوژیکی فعال تولید هورمون

هاي تعداد شاخه باعث افزایش رشد رویشی و به تبع آن

که با نتایج تحقیقات  است شده توده-زیست تولید وانبی ج

و ( .Nigella sativa L) در (Shaalan, 2005)شاالن 

 در( Copetta et al., 2006و همکاران )کوپتا 

(Ocimum basilicum L. )مطابقت داشت.  

بیشترین میانگین شاخص برداشت در سال اول با 

شد که  کمپوست حاصلدرصد و از تیمار ورمی 97/70

درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد و  76/92حدود 

کمترین مقدار آن نیز در سال دوم و از تیمار شاهد )بدون 

درصد بدست آمد. مقایسه میانگین  992/0مصرف کود( با 

شاخص  میانگین تیمارهاي کودي نشان داد بیشترین

-درصد از تیمار ورمی 79/97برداشت مرزنجوش با 

(. گزارش شده است که 1مد )شکل کمپوست بدست آ

کاربرد کودهاي آلی موجب افزایش عملکرد بیولوژیکی و 

 Foeniculum vulgareاقتصادي گیاه دارویی رازیانه )

L.( شده است )Moradi, 2009طور کلی نتایج این (. به

تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کودهاي بیولوژیک از 

ترکیب سایر کودها، در  تنهایی یا درجمله نیتروکسین، به

بهبود عملکرد و خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزنجوش 

تواند نویدبخش تولید پایدار این تأثیر مثبتی داشته و می

 نهاده و اکولوژیک باشد.هاي کمگیاه دارویی در سیستم
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کود روي عملکرد بیولوژیک مرزنجوشنوع  واثر متقابل سال  -3شکل    

Figure 3. Interaction of year and fertilizers on biological yield in oregano 

C = control , F = NPK, V = vermicompost, B = biochar, N = nitroxin, P = bio super phosphate 

Within a column, means with the same letter are not significantly different by Duncan's multiple range test (p<
0.05). 

 
کود روي شاخص برداشت مرزنجوشنوع مقایسه میانگین تأثیر  -4شکل    

Figure 4- Mean comparisons of fertilizers effects on harvest index in oregano 

 C = control , F = NPK, V = vermicompost, B = biochar, N = nitroxin, P = bio super phosphate 

 Within a column, means with the same letter are not significantly different by Duncan's multiple range test (p<
0.05).

 بذر کیفی هايویژگی مطالعه

زنی بذور جوانه صفات واریانس تجزیه از حاصل نتایج

بر اساس این  است، شده داده نشان 1مرزنجوش در جدول 

 صفات یهکل لحاظ از کودي مختلف تیمارهاي بین نتایج

وزن تر و خشک  طول گیاهچه، شامل بررسی مورد

-زنی، شاخص بنیه بذر، درصد جوانهگیاهچه، سرعت جوانه

 احتمال سطح در داريمعنی تفاوت زنیزنی و قدرت جوانه

 .داشت وجود درصد یک

 طول میانگین استفاده، کلیه تیمارهاي کودي مورد

تیمار  ودادند  افزایش شاهد تیمار به نسبت را گیاهچه

 بستر کشت در فسفاتسوپرترکیبی نیتروکسین + بیو

که طوريبه داشت، گیاهچه طول بیشترین تأثیر را بر

 به را گیاهچه طول میانگین این ترکیب کودي، از استفاده

داد. همچنین کمترین مقدار  افزایش درصد 16/27 میزان

(. 2این صفت را تیمار شاهد به خود اختصاص داد )جدول 

طرفی  از گیاهان این بهتر رشدي رسد شرایطنظر میبه

 دیگر طرف از و شده ترقوي بنیه با بذور تولید به منجر

 به نسبت حاصل بذور در مختلف عناصر غذایی تعادل

 تعادل احتماال . است بوده ترکود مناسب کاربرد عدم شرایط

 بهتر رشد به در بذور منجر غذایی عناصر ترمناسب

 باعث افزایش خود که شده دارویی یاهانگ این گیاهچه

 گردیده شاهد تیمار به نسبت هاآن خشک وزن و طول

 براي که شد عنوان تحقیق یک نتایج اساس بر .است

 و مثبت ارتباط بررسی مورد هاي گیاهیگونه از تعدادي

 و رشد و زنیدرصد جوانه با بذر اندازه بین داريمعنی

 ,Moles and Westobyدارد ) وجود گیاهچه استقرار

2004.) 
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 ، آلی و بیولوژیکشیمیایی کود کاربرد ریتأث تحت مرزنجوش بذور یزنجوانه یفیک صفات انسیوار هیتجز -4 جدول

Table 4. Analysis of variance for oregano seed quality criteria under application of chemical, 

organic and biological fertilizers 
 زنیدرت جوانهق

Germination 

vigour 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage 

 شاخص بنیه بذر
Seed vigour 

index 

 زنیسرعت جوانه
Germination 

rate 

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry 

weight 

 وزن تر گیاهچه
Seedling 

fresh weight 

 طول گیاهچه
Seedling 

length 

 درجه

 آزادي
df 

 یرتغی منابع
S.O.V 

30.052** 604.048** 0.1761** 106532.899** 5.157** 0.0000014** 0.4088** 15 
 تیمار

Treatment 

0.685 27.921 0.0056 162.796 2.437 0.00000001 0.003 48 
 خطا

Error 

7.251 6.773 7.01 1.54 2.02 2.02 2.01  

بیضر  

راتییتغ  

CV (%) 

** ،n.s :داریمعن اختالف وجود عدم و درصد کی احتمال حسط در داریمعن بیترت به 
** and n.s: Significant at 1% probability level and non-significant, respectively.

 هاي مرزنجوشوزن تر و خشک گیاهچه باالترین

نیتروکسین و به  +کمپوست ورمی ترکیبی تیمار به مربوط

 اختالف که درصد( بود 22/22و )( درصد 21/62) ترتیب

مقدار این  کمترین و داد نشان تیمارها سایر با داريمعنی

 برخی در (.2 جدول) بود شاهد تیمار به مربوط نیز صفات

 خاک به کود آلی افزودن که است شده عنوان منابع

 در و بخشدبهبود می را خاک شیمیایی و فیزیکی خواص

 هاتکثیر در باکتري و رشد براي مناسبی محیط نتیجه

-می نظربه (.Kundu and Gaur, 1980کند )می ایجاد

 خاک، به کود آلی نیز، افزودن حاضر تحقیق رسد در

ها ایجاد کرده و با باکتري فعالیت براي مناسبی محیط

 ,.Anwar et alخاک ) زیستی شرایط بخشیدن بهبود

 نیاز گیاه، مورد غذایی عناصر کردن فراهم ضمن ،(2005

 به دنبال را گیاه مطلوب زایشی و رویشی رشد افزایش

 سطح نقش واحد در بیشتر خشک ماده تولید با و داشته

در همین  .است داشته عملکرد و تولید بهبود در اساسی

هاي ذب عناصر غذایی با کاربرد باکتريارتباط افزایش ج

( گزارش Ocimum basilicumمحرک رشد در ریحان )

 ,.Singh et al., 2013; Ordookhani et al) شده است

در  دیگر تحقیقات نتایج با حاضر تحقیق نتایج(. 2011

زمینه تأثیر کودهاي ارگانیک و بیولوژیکی روي خصوصیات 

 Azzaz) داشت مطابقت نیزرشدي و عملکرد گیاه رازیانه 

et al., 2009.) 

 است، شده داده نشان 2 جدول در که همانگونه

تیمار از  دهاستفا شرایط در زنیجوانه سرعت بیشترین

 سرعت کمترین و بیوسوپرفسفات +نیتروکسین  ترکیبی

. شد مشاهده( شاهد)کود  کاربرد عدم شرایط در زنیجوانه

 به نسبت بیوسوپرفسفات +نیتروکسین  کاربرد کهطوريبه

 این صفت به میزان میانگین افزایش سبب شاهد تیمار

 عثبا ارگانیک هايکود از استفاده. گردید درصد 921/16

 تیمار به نسبت بزرگتر اندازه و وزن هزاردانه با بذور تولید

 دارویی گیاه کههنگامی رسدنظر میبه بنابراین. شد شاهد

 عالوه شدند، ارگانیک تغذیه هايکود توسط مطالعه مورد

 عناصر غذایی تعادل کردند، تولید تريقوي بذور کهاین بر

 هايکود کاربرد عدم شرایط از بیشتر بذور این در مختلف

 قدرت و بنیه افزایش به منجر خود این که ارگانیک بود

 سایر توسط شده انجام تحقیقات .گردید بذور زنیجوانه

 رشد و سرعت وزن بر بذر اندازه تأثیر نیز، محققین

مناسبی  کارایی تواندمی که شاخصی عنوان به را گیاهچه

 داده رارق تأیید مورد باشد داشته بذر قدرت ارزیابی در

 (.Chandra et al., 2008) است

شاخص  مقدار بیشترین داد نشان میانگین مقایسات

 بیوسوپرفسفات + نیتروکسین ترکیب کودي از بنیه بذر

کمترین مقدار این صفت به ترتیب مربوط به  .آمد بدست

 که است حالی در این تیمار شاهد و بیوسوپرفسفات بود،

)جدول  نشد مشاهده ارهاتیم این بین داريمعنی اختالف

 در نرمال نشاي تولید میزان بیانگر بذر زنیجوانه .(2

 قدرت نیز بذر بنیه و بوده مزرعه در شرایط مطلوب

 سبز سرعت اینکه ضمن نموده تعیین را تولیدي نشاهاي

 تحت را مزرعه در بذر شدن سبز درصد و یکنواختی شدن،

 از مختلفی عوامل ارتباط همین در. دهدمی قرار ثیرتأ

 و وزن مادري، گیاه تغذیه وضعیت محیط، ژنتیک، جمله

 Koocheki andثیرگذارند )تأ بذر بنیه بر بذر اندازه

Khajehhosseini, 2008.) 

 هايگونه در بذر که اندازه است آن از حاکی مطالعات

 بنیه معمول طورو به زنیجوانه کنندهتعیین مختلف

 بهتري زنیجوانه لیتقاب از بزرگتر است. بذر گیاهچه

-می تولید نیز تريقوي گیاهچه اینکه بوده ضمن برخوردار
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 بذر در بیشتر غذایی ذخایر وجود دلیلبه این امر که کند

طریق  از مادري گیاه رشد شرایط تغییر باشد بابزرگتر می

 بنیه گیاهچه و زنیجوانه غیره، و رسیدگی زمان کوددهی،

 در که طورهمان(. Hassell et al., 2004یابد )می تغییر

کاربرد کود بیولوژیک  شد، مشاهده ايمزرعه نتایج

 بذر عملکرد بهبود بر را تأثیر بیشترین نیتروکسین

 این ترمناسب مرزنجوش داشت که نشان دهنده تغذیه

 این متعاقبا  که نیتروکسین بود از استفاده شرایط در گیاه

نظر شده است. به بذر  اندازه بهبود به منجر خود شرایط

 در و هاهورمون تولید در هاباکتري مهم نقشرسد می

 زنیجوانه افزایش در مفیدي ابزار زنی،جوانه نتیجه بهبود

 Miransari andاست ) گیاه تولید افزایش متعاقبا   بذر و

Smith, 2014 .) در این با توجه به نتایج بدست آمده

د تأثیر مثبتی بر هاي محرک رشتحقیق نیز، کاربرد باکتري

 این ترتغذیه مناسب دهندهنشان بهبود بنیه بذر داشته که

 متعاقبا   که فوق بوده هاينهاده از استفاده شرایط در گیاه

 شده بذر تولیدي اندازه بهبود به منجر خود شرایط این

باعث  تیمارهاي کودينتایج بدست آمده،  براساس .است

در گیاه دارویی زنی دار درصد جوانهافزایش معنی

 نیتروکسین کود از استفاده. (2)جدول  مرزنجوش شد

به زنی بیشترین میانگین درصد جوانهحصول  به منجر

 بین در شد. کود نسبت به شاهد بدون ،درصد 20میزان 

 فسفات، بدونسوپربیو و شاهد تیمار مختلف، تیمارهاي

 ار زنیدرصد جوانه به ترتیب کمترین داري،معنی اختالف

 اولیه رشد و بذر زنیجوانه افزایش (.2 جدول) داشتند

نیز  نیتروژن کنندهتثبیت هايباکتري کاربرد با همیشه بهار

پنیرباد  گیاه در (.Miri et al., 2013است ) شده گزارش

 سبب رشد محرک هايباکتري است شده گزارش نیز

 شده است بذر بنیه شاخص و زنیجوانه افزایش درصد

(Rathaur et al., 2012.) ترکیب کودي  کاربرد

قدرت  دارمعنی افزایش بیوسوپرفسفات باعث + نیتروکسین

-می نظربه (.2)جدول  شد شاهد با مقایسه زنی درجوانه

 بدلیل بیولوژیک با کودهاي مرزنجوش گیاه تغذیه رسد

 بزرگتر، بذور ضمن تولید غذایی، عناصر مناسب عرضه

 متعاقبا   و بذور زنیجوانه قدرت و بنیه افزایش به منجر

 دارویی شده است. گیاه این گیاهچه بهتر رشد

 ، آلی و بیولوژیکشیمیایی کود کاربرد ریتأث تحت مرزنجوش بذور یزنجوانه یفیک هايیژگیو نیانگیمقایسه م -5 جدول

Table 5. Mean comparison of effects chemical, organic and biological fertilizers on oregano seed 

quality criteria 

 زنیقدرت جوانه
Germination 

vigour 

زنی درصد جوانه

 )درصد(
germination 

percentage 

 شاخص بنیه بذر
Seed vigour 

index 

زنی هسرعت جوان

 )تعداد در روز(
Germination 

)1-Rate (No. day 

وزن خشک 

 گیاهچه )گرم(
Seedling dry 

weight 

ه وزن تر گیاهچ

 )گرم(
Seedling fresh 

weight 

طول گیاهچه 

 متر()سانتی
Seedling length 

 تیمار
treatment 

 

9.25f 55.00f 0.92hi 552.667k 0.0018j 0.0031j 2.19i C 1 
14.06bc 85.50abc 1.14def 1057.749b 0.0025d 0.0042d 2.87cd F 2 

8.88f 64.50e 0.81i 705.376i 0.0022h 0.0036h 2.49fg V 3 
6.56g 56.75f 0.62i 596.849j 0.0020i 0.0034i 2.30h B 4 

13.05cd 92.25a 1.21cde 925.281c 0.0030b 0.0051b 3.11b N 5 
9.78f 67.75de 1.10ef 605.837j 0.0024ef 0.0040f 2.53f Ph 6 

12.72d 87.75abc 1.30abc 859.992ef 0.0024e 0.0041e 2.67e F+V 7 
9.82f 73.00d 0.90hi 798.724h 0.0025d 0.0042d 2.44g F+B 8 

15.22ab 91.00ab 1.35ab 874.931de 0.0022g 0.0038g 2.94c F+N 9 
9.80f 81.50c 0.94gh 852.502f 0.0024e 0.0041e 2.65e F+Ph 10 

11.30e 81.25c 1.04fg 882.870d 0.0023fg 0.0039fg 2.93c V+B 11 
15.15ab 85.75abc 1.23bcd 1052.220b 0.0032a 0.0052a 2.95c V+N 12 
12.22de 81.25c 1.19cde 831.658g 0.0021h 0.0036h 2.91cd V+Ph 13 

9.47f 83.00bc 0.98gh 802.871h 0.0021h 0.0036h 2.84d B+N 14 
9.27f 68.50de 0.93ghi 687.342i 0.0021h 0.0036h 2.35h B+Ph 15 

16.04a 93.50a 1.38a 1084.107a 0.0028c 0.0048c 3.35a N+Ph 16 

 برخوردار داریمعن اختالف از درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون اساس دارند، بر مشترک حرف کی حداقل که ییهانیانگیم ستون هر در

 .ستندین

Within a column, means with the same letter are not significantly different by Duncan's multiple range test (p< 0.05). 
C = control , F = NPK, V = vermicompost, B = biochar, N = nitroxin, Ph = bio super phosphate

 گیرينتیجه

استفاده از کود  که شان داداي ننتایج مطالعات مزرعه

ترین کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بیشآلی ورمی

ش عملکرد مرزنجوش نسبت به تیمار تأثیر را در افزای

 طول صفاتآزمایشگاهی،  مطالعاتشاهد داشت. بر اساس 

-جوانه سرعت و گیاهچه، درصد خشک و تر گیاهچه، وزن

تیمارهاي  تأثیر تحت قدرت بذر و بذر بنیه زنی، شاخص

داري در سطح احتمال اختالف معنی کودي قرار گرفته و

 ترینکودي بیش هايتیمار بین درصد نشان دادند. در یک

 بذر بنیه شاخص گیاهچه، طول زنی،جوانه سرعت و درصد
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ترکیب  به مربوطگیاه مرزنجوش  در زنیو قدرت جوانه

تر  ترین وزنو بیش فسفاتتیماري نیتروکسین + بیوسوپر

کمپوست + نیز از ترکیب تیماري ورمی و خشک گیاهچه

 آزمایش این نتایج از بنابراین. دست آمدهنیتروکسین ب

 در ارگانیک هايکاربرد کود که شودمی استنتاج چنین

 تولید عملکرد باعث کهاین بر عالوه دارویی گیاهان تولید

 بر شود،می هاآن کاربرد عدم شرایط به نسبت مطلوب

 زنیجوانه خصوصیات نتیجه در و تولیدي کیفیت بذور

 اقبا  متع که دارد مثبت تأثیر نیز این گیاهان از حاصل بذور

 و رشد بهبود به منجر ترقوي هايگیاهچه تولید با تواندمی

 .گیاه گردد مطلوب عملکرد حصول نتیجه در

 

 تشکر و قدردانی

 ساعتلوي تحقیقاتی مسئولین مزرعهوسیله از بدین

 .گرددقدردانی میارومیه تشکر و 
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Abstract 

In order to study the quantitative and qualitative characteristics of oregano herb seeds under the application 

of various organic, chemical and integrated nutrition systems, an experiment was conducted at the experimental 

farm of the Saatlo, Agricultural and Natural Resources Research Center, Urmia, during two successive seasons 

of 2016-2017 and 2017-2018. This study included two field and laboratory experiments in a complete 

randomized block design with three replications and completely randomized design with four replications, 

respectively. The experimental treatments included NPK, two organic (vermicompost and biochar), two 

biological (nitroxin and bio super phosphate) fertilizers and their all twin combinations and control (non-

fertilized). The results showed that the application of organic fertilizers caused a significant increase in all 

studied traits compared to the control (without fertilizer). The interaction of year and treatments showed that the 

use of Nitroxin was affected on seed and biological yield and 1000 seed weight in the second year, so that the 

highest amount of these traits was obtained (2577 kg ha-1), (34279 kg ha-1) and (5.6160 g), respectively. Also, 

the highest amount of harvest index was obtained (20.321%) of vermicompost treatment in the first year. 

Nitroxin + Bio super phosphate treatment had the highest effect on germination rate (1084.107 No. day-1), seed 

vigor index (1.38), germination percentage (93.5%) and germination vigour (16%), compared to separate 

consumption treatments. Also, the highest amount of fresh and dry weight of seedling was observed in 

Vermicompost + Nitroxin treatment at 0.0052 and 0.0032 g, respectively. 
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