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 آويشن بر عملكرد کمي و کيفي گياه دارويي  و شيميايي  بررسي تأثير کودهاي زيستي

(Thymus vulgaris L.) 
 

  *مهراب يادگاري

 طبيعي، گروه زراعت و گياهان دارويي، شهر كرد، ايرانمنابع دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهركرد، دانشكده كشاورزی و 

 

 21/1/93تاريخ پذيرش :         19/9/92تاريخ دريافت :   

 

 چكيده

هاي جانبي و  وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخهو شیمیایي بر روي  کودهاي زیستيبه من ور تعیین اثرات    

هاي کامل تصادفي در  آزمایشي به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکگیاه دارویي آویشن، میزان اسانس 

تیمارهاي آزمایشي نجام شد. اي ا ، در آزمایشي گلداني و تحت شرایط مزرعه4229بهار و تابستان سال زراعي 

و کود  شامل کودهاي زیستي فسفات، کود مرغي و نیتروکسین هر کدام در دو سطح  استفاده و عدم استفاده

کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان دهنده وجود  55و  15، 95، 5شیمیایي سوپر فسفات تریپل به میزان 

و ترکیبات آنها در مورد صفات وزن تر، وزن خشک، تعداد تیمارهاي مورد استفاده دار بین  اختالف معني

هاي چندگانه، بیشترین تعداد شاخه جانبي، وزن خشک،  شاخه جانبي و درصد اسانس بود. در بین ترکیب

% وزن خشک( از تیمار ترکیبي کود گوسفندي، فسفات زیستي و نیتروکسین به همراه 55/5وزن تر و اسانس )

 % وزن خشک( بدست آمد. 518/5پرفسفات تریپل و کمترین مقدار در تیمار شاهد )کیلوگرم در هکتار سو 15

 

 ، سوپرفسفات تریپل، عملکردو شیمیایي آویشن، کود زیستي هاي کليدي:واژه

                                           
 (mehrab-yadegari@ut.ac.ir) نگارنده مسئول *

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

  2931زمستان ، ۴، شماره 5جلد 
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 مقدمه

 هاي زیادي از آویشن باغي  امروزه استفاده

(Thymus vulgaris ) از تیره نعناع

(Lamiaceae) شود. مي 

اي، چند ساله، ساقه داراي ساختار بوتهآویشن 

مستقیم و علفي یا چوبي از تیره نعناعیان است 

(Sharma, 2004 ؛Sharafzadeh, 2011 .) آبیاري

بیشتر و خاک لومي منجر به افزایش وزن تر و 

خشک گیاه مي شود و در مقابل آبیاري کمتر و 

خاک شني منجر به افزایش تیمول در این گیاه 

بیشترین میزان  (.Aziz et al., 2008)مي شود 

 عملکرد و اسانس در آخر مهر ماه و بهترین زمان

 براي برداشت گیاه در آغاز گلدهي گزارش شده

 (. Naghdi Badi et al., 2004)است 

درصد اسانس است که  5/9-5/5آویشن حاوي 

هاي  قسمت اع م آن را فنل ها، هیدروکربن

 ها تشکیل مي دهند مونوترپني و الکل
(Golparvar & Bahari, 2011 ؛Imelouane et 

al., 2009.)  کودهاي زیستي، امروزه کاربرد

زراعي افزایش عملکرد محصوالت  فراواني در

زیادي جایگزین کودهاي  دارند و تا اندازه

(. Afzal & Bano, 2008) شیمیایي گردیده اند

این کودها نه تنها عناصر مورد نیاز گیاه را فراهم 

مي آورند، بلکه منجر به بهبود شرایط خاک 

شده، جمعیت میکروبي مطلوبي در خاک بوجود 

در جهت  (.(Yadegari, et al., 2010آورند  مي

اهیم کشاورزي پایدار و ایجاد تولیدي پاک و مف

رویکرد جدید در استفاده از  مطمئن و نیز

گیاهان دارویي و خوشبختانه ترویج کودهاي 

زیستي از سوي دیگر، ضروري است تا با تلفیق 

این دو با هم و معرفي بهترین ترکیب کودي، 

 کشاورزان را در جهت افزایش تولید یاري داد. 
 

 ها مواد و روش

 4229سال زراعي این تحقیق در بهار و تابستان 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  در مزرعة تحقیقاتي

 طول جغرافیایي 15ْ  14، با موقعیت  َشهرکرد

انجام  شرقي عرض جغرافیایي  29ْ   48،َ  شمالي

آورده  4در جدول  ،مشخصات خاک مزرعهشد. 

آزمایش به صورت کشت گلداني  شده است.

از نشاهاي یکساله و یکنواخت به  شد. انجام 

عنوان ماده گیاهي، از خاک مزرعه به عنوان 

هاي متناسب با حجم  بستر کشت و از گلدان

شد.  ریشه گیاه براي انجام آزمایش استفاده 

 2آزمایش به صورت فاکتوریل چهار عاملي در 

تکرار و در قالب طرح کامالا تصادفي و جهت 

مزرعه اجرا شد.  فراگیر بودن نتایج در شرایط

 عامل هاي آزمایشي به شرح زیر بودند: 

گرم  455کود فسفات زیستي طبق توصیه  -4  

( و عدم استفاده a1در هکتار به صورت استفاده )

(a2) 

 855کود پوسیده گوسفندي طبق توصیه  -9  

( و عدم b1کیلوگرم در هکتار به صورت استفاده )

 (b2استفاده )

لیتر در  1کود نیتروکسین مورد توصیه  -2  

 c2( و عدم استفاده )c1هکتار به صورت استفاده)

) 

کود فسفات از منبع سوپر فسفات تریپل  -1  

(55 ،15 ،95 ،5=P کیلوگرم در هکتار به ترتیب 

 =d1 d2 d3 d4) 

به خاک مورد استفاده در گلدان، پس از انجام 

به صورت  N-P-Kتجزیه به مقدار الزم کودهاي 

کود پایه اضافه شد. با توجه به وزن مخصوص 

ظاهري محاسبه شده از خاک مزرعه و متناسب 

با وزن محاسباتي خاک مزرعه در یک هکتار، 

ها اضافه و عملیات  مقادیر کودي به خاک گلدان

ها انجام شد. در کف هر گلدان  تهیه گلدان

زهکش ایجاد و در زیر هر گلدان نیز یک عدد 

قسمت هاي هوایي در داني قرار داده شد. زیرگل

شروع مرحله گلدهي جمع آوري شدند. 

مراه گل چیده شده و ه هاي فوقاني به قسمت

گراد  درجه سانتي 15در آون تحت شرایط 

هاي جانبي هر بوته،  تعداد شاخه خشک شدند.

وزن خشک و تر گیاهان و میزان اسانس در زمان 
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شروع گلدهي، برآورد گردید. از طریق روش 

کلونجر نیز اقدام به برآورد میزان اسانس این 

ها توسط نرم  تجزیه و تحلیل دادهگیاه شد. 

و مقایسات   Excel , SASافزارهاي آماري

% 1میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 

 انجام شد.

6438در سال زراعي  مشخصات فيزيكي و شيميايي خاک محل آزمايش  -6جدول   

 اسیدیته

گل اشباع 

(pH) 

کربن 

 ((%آلي 

هدایت 

 الکتریکي

ds/m 

روي قابل 

 جذب

ppm 

آهن قابل 

 جذب

ppm 

منگنز 

قابل 

 جذب

ppm 

مس قابل 

 جذب

ppm 

پتاسیم 

قابل 

 جذب

ppm 

فسفر 

قابل 

 جذب

ppm 

 نیتروژن

 (%) کل

 عمق بافت

 5-25 لوم 51/5 2/4 494 58/5 5/1 4/9 25/5 21/5 1/5 8/8

 

 نتايج و بحث

 وزن خشک گياهي

نتایج نشان داد که بین اثرات تیمارها، اثرات هر  

× کدام از تیمارها به طور منفرد، فسفات زیستي 

نیتروکسین، × کود گوسفندي و کود گوسفندي 

(. در 2و9دار بودند )جدول  داراي اثر معني

تحقیقات مشابه، کودهاي بیولوژیک اثر معني 

داري بر صفات تعداد شاخه اصلي، تعداد گل 

بوته، قطر گل، عملکرد گل تر، عملکرد آتین در 

گیاه گل خشک، عملکرد بذر و  عملکرد اسانس 

، (4254اکبري نیا و همکاران، دارویي زنیان )

( و بابونه 4255رازیانه )درزي و همکاران، 

( داشتند. همچنین 4255)فالحي و همکاران، 

درصدي  52مصرف نیتروکسین سبب افزایش 

بیشترین میزان عملکرد کالله زعفران شد و 

پیکروکسین و سافرنال را بوجود آورد )امیدي و 

 (. 4255همکاران، 
 

 وزن تر گياهي

در مطالعه آثار تیمارهاي اعمال شده روي صفت 

وزن تر اندام هوایي گیاه مشاهده شد که بین 

اثرات هر کدام از تیمارها به طور منفرد، فسفات 

× کود گوسفندي، کود گوسفندي× زیستي 

سین، داري اثر معني داري بودند و گروه نیتروک

 (. 2و9بندي هاي مختلفي دیده شد )جداول 

روي  زیستيکودهاي در مطالعات مشابهي، 

 گیاه دارویي  و وزن تر اجزاي عملکرد ،عملکرد

 

  (Plantago ovata Forsk) اسفرزه

 Hyssopus) زوفا (،4251)خندان و همکاران، 

officinalis( )Koocheki et al., 2008 ،) 
 ,.Arbab et al)و شوید  (Wu ettal., 2005)ترت 

اثر افزاینده داشته و منجر به بهبود صفات  (2008

 کیفي نیز گردیدند.

 

 تعداد شاخه هاي جانبي

کود ×اثرات منفرد تیمارها، فسفات زیستي 

نیتروکسین، کود × گوسفندي، فسفات زیستي 

× نیتروکسین، فسفات زیستي × گوسفندي

کود گوسفندي معني دار گردیدند × نیتروکسین 

ولي سایر سطوح تیمارها فاقد اثرگذاري معني 

دسته بندي هاي  (. 9داري بودند )جدول 

درصد  1در سطح مختلفي با توجه به آزمون دانکن

 (. 2دیده شد )جدول

در محصوالت  هاي مفید کاربرد میکروارگانیسم

دارویي نتایج مفیدي دارد به طوري که تعداد 

شاخه هاي جانبي و سایر خصوصیات کمي تحت 

این تیمارها در رازیانه )شریفي عاشورآبادي و 

و 4258؛ درزي و همکاران، 4254همکاران، 

؛ Ateia et al., 2009)(، آویشن 4255

Sharafzadeh, 2011 ،)علي آبادي و  گشنیز(

  .Punica granatum L(، 4258همکاران، 

(Aseri et al., 2008)  افزایش یافت که به ن ر مي

گذاري بهتر روي میزان کلروفیل و  رسد، بدلیل اثر

 جذب بیشتر مواد غذایي در گیاه باشد.
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 ميزان اسانس گياهي

رد، دوگانه، سه گانه و اثرات تیمارها به طور منف 

هاي  حتي چهارگانه بر میزان اسانس گیاهي تفاوت

میزان  (.2و9داري را نشان داد )جداول  معني

مرحله گلدهي بیشتر از شروع اسانس آویشن در 

؛ Kazemi et al., 2012)سایر مراحل است 

 ,.Hendawy et al؛ 4259سفیدکن و عسگري، 

 روش تغذیه تلفیقي، بیشترین (. 2010

  نماید ميتولید در گیاهان درصد اسانس را 

(Darzi et al., 2009 ؛Fallahi et al., 2009 ؛

Koocheki et al., 2008 ) که بدلیل اثرگذاري

 بیشتر روي جذب مواد غذایي و انحالل 

بیشتر مواد غذایي در جهت جذب است 
(Marschner,  1995). 

 

 نتيجه گيري کلي

اثرگذاري کودهاي زیستي بر عملکرد نقش معني 

داري در کمیت و کیفیت دارد. اثرگذاري کود 

پوسیده گوسفندي و به دنبال آن فسفات زیستي 

باالتر از سایر انواع کودها روي صفات مورد بررسي 

ها در  اثر افزایشي داشت. در دسته بندي میانگین

 صفات وزن تر اندام هوایي گیاه و میزان اسانس

کیلوگرم  15گیاهي، بیشترین میزان با مصرف 

سوپرفسفات تریپل و کمترین در گروه شاهد 

بوجود آمد. نتایج صفت وزن خشک گیاهي مشابه 

در  55و  95با اسانس بود ولي گروه سوپرفسفات 

یک گروه آماري قرار گرفتند. در مورد تعداد شاخه 

کیلوگرم سوپرفسفات در یک  55و  15فرعي گروه 

و صفر کیلوگرم سوپرفسفات در  95و میزان گروه 

گروه دیگري قرار گرفتند. نتایج دسته بندي 

هاي اثرات چهارگانه تیمارها نشان داد که  میانگین

بیشترین مقادیر متعلق به تیمارهاي کاربرد کود 

کاربرد × کاربرد کود گوسفندي  ×فسفات زیستي 

کیلوگرم  15کاربرد × کود نیتروکسین 

ریپل و تیمار کاربرد کود فسفات سوپرفسفات ت

کاربرد کود × کاربرد کود گوسفندي× زیستي

کیلوگرم سوپرفسفات  55کاربرد × نیتروکسین 

 تریپل و کمترین متعلق به گروه شاهد

 )عدم استفاده از هر کدام از کودها( بود. 
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 اسانس، وزن تر، وزن خشک و تعداد شاخه جانبي گياه آويشن تحت تيمارهاي مختلفتجزيه واريانس  -8جدول

 آزمايشي

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادي

 تعداد شاخه جانبي وزن خشک وزن تر اسانس

MS P< α MS P< α MS P< α MS P< α 

5559/5 9 بلوک  -- 25214 -- 1/4985  -- 2/9255 -- 

554/5 42/5 24 تیمار  9/12228 554/5  2459 554/5  1/2541 554/5  

a )554/5 11/5 4 )کود زیستي فسفات  4/912554 554/5  2/12845 554/5  1/48111 554/5  

b)554/5 49/2 4 )کود مرغي  2/259922 554/5  2/952529 554/5  51414 554/5  

c)554/5 41/5 4 )نیتروکسین  1/84542 554/5  1/45455 554/5  5/1555 554/5  

d)554/5 59/5 2 )سوپر فسفات تریپل  1/1815 554/5  9/4922 554/5  9/158 554/5  

a×b 4 52/5 554/5  1/98549 554/5  9/1415 554/5  2/2599 554/5  

a×c 4 55555/5 ns 4/24 ns 1/95 ns 4/144 554/5  

a×d 2 5552/5 554/5  9/29 ns 5/451 ns 5/21 ns 

b×c 4 592/5 554/5  9/45582 554/5  2/9882 554/5  8/851 554/5  

b×d 2 554/5 554/5  9/122 ns 488 ns 9/19 ns 

c×d 2 5555/5 554/5  1/18 ns 8/22 ns 9/1 ns 

a×b×c 4 591/5 554/5  5/244 ns 911 ns 5/228 554/5  

a×c×d 2 5552/5 554/5  94 ns 9/52 ns 2/2 ns 

a×b×d 2 5555/5 554/5  2/448 ns 5/21 ns 2/49 ns 

b×c×d 2 5551/5 554/5  1/11 ns 8/81 ns 4/5 ns 

a×b×c×d 2 5552/5 554/5  4/421 ns 4/12 ns 8/42 ns 
  5/29  1/84  4/991  5554/5 59 خطا

  8/4558  5/2552  1/41954  51/5 21 کل

R-Square  22/5  22/5  25/5  25./5  

15/4  ( درصد)  ضريب تغييرات  1/1  1/5  8/45  

 Ns= بدون تفاوت معني دار از ن ر آماري 
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اسانس، وزن تر، وزن خشک و تعداد شاخه جانبي گياه آويشن تحت تيمارهاي  مقايسات ميانگين درصد -4جدول

 آزمايشيمختلف 

درصد 

 اسانس
 گروه

 متوسط وزن تر

 )گرم در گیاه(
 گروه

متوسط وزن 

 خشک

 )گرم در گیاه(

 گروه
 متوسط شاخه هاي

 گیاهي
 تیمار گروه

151/5  d 8/154  b 2/949  b 451 b a1×b1×c1×d1 

121/5  c 2/152  ab 2/998  a 8/445  ab a1×b1×c1×d2 

514/5  a 8/159  a 2/921  a 4/442  a a1×b1×c1×d3 

522/5  b 1/129  a 8/998  a 2/441  ab a1×b1×c1×d4 

121/5  g 1/254  ef 2/485  dc 1/82  ef a1×b1×c2×d1 

141/5  f 1/225  de 2/455  c 2/54  de a1×b1×c2×d2 

151/5  d 1/121  c 2/959  b 2/22  c a1×b1×c2×d3 

111/5  e 2/148  dc 1/458  de 5/52  dc a1×b1×c2×d4 

415/5  q 5/945  np 1/455  lo 21 lo a1×b2×c1×d1 

485/5  p 9/945  mo 4/454  ln 1/25  ln a1×b2×c1×d2 

918/5  n 1/915  lm 5/444  jl 1/11  kl a1×b2×c1×d3 

425/5  o 2/992  ln 1/455  km 9/14  lm a1×b2×c1×d4 

555/5  u 9/451  pr 9/51  or 95 nr a1×b2×c2×d1 

522/5  t 1/421  or 5/25  nq 9/92  nr a1×b2×c2×d2 

41/5  r 2/955  np 5/21  mp 8/29  mp a1×b2×c2×d3 

445/5  s 2/425  oq 2/25  nq 1/24  mq a1×b2×c2×d4 

255/5  i 2/299  hi 412 fg 54 gj a2×b1×c1×d1 

22/5  i 5/212  gh 8/455  ef 9/51  fi a2×b1×c1×d2 

154/5  h 1/255  fg 2/485  de 85 fg a2×b1×c1×d3 

181/5  h 9/211  g 451 de 8/58  fh a2×b1×c1×d4 

958/5  m 2/919  kl 4/448  ik 9/14  jk a2×b1×c2×d1 

958/5  l 984 k 2/491  hj 1/19  jk a2×b1×c2×d2 

245/5  j 2/928  ij 1/425  gh 12 hj a2×b1×c2×d3 

928/5  k 2/981  jk 5/498  hi 15 ij a2×b1×c2×d4 

512/5  yz 9/412  st 9/52  st 4/94  qu a2×b2×c1×d1 

581/5  vw 5/411  st 1/81  rt 9/99  pu a2×b2×c1×d2 

552/5  u 5/481  qs 8/59  ps 8/91  os a2×b2×c1×d3 

582/5  uv 2/452  rs 4/82  qs 8/92  pt a2×b2×c1×d4 

512/5  z 2/441  uv 9/12  uv 2/41  tu a2×b2×c2×d1 

515/5  xy 1/452  v 1/18  v 8/44  u a2×b2×c2×d2 

558/5  w 1/428  tu 2/58  su 8/42  ru a2×b2×c2×d3 

518/5  x 2/422  tu 8/54  tv 9/45  su a2×b2×c2×d4 

استفاده و عدم استفاده  - b1, b2کود مرغي  استفاده و عدم استفاده از  -a1, a2 فسفات ) استفاده و عدم استفاده از کود زیستي

 .d1, d2, d3, d4)کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسات تریپل 55و   15، 95، 5استفاده  - c1, c2از نیتروکسین 
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ا.، ا. قالوند، ز. طهماسبي، و ف.  اکبري نيا،

هاي  سیستم تأثیرررسي ب .4254. سفيدکن

مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه 

تحقیقات گیاهان دارویي و  .گیاه دارویي زنیان

 .452-52: 45. معطر ایران

اميدي، ح.، ح. نقدي بادي، ع. گلزاد، ح. 

تأثیر کود . 4255ترابي، و م. ح. فتوکيان. 

شیمیایي و زیستي نیتروژن بر عملکرد کمي و 

فصلنامه  (..Crocus sativus L)کیفي زعفران 

 .452-25(: 9) 5گیاهان دارویي.  

خندان، ا.، ع. آستارايي، م. نصيري محالتي، و 

سطوح مختلف کودهاي  تأثیر .4251 ا. فتوت.

شیمیایي و آلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه 

. (Plantago ovata Forsk) دارویي اسفرزه

 .912-911(: 9)2. هاي زراعي ایران پژوهش

آبادي، ا.، غ. امين، و م. شريفي عاشور 

هاي تغذیه گیاه  ثیر سیستمأت. 4254. رضواني

)شیمیایي، تلفیقي و ارگانیک( بر کیفیت گیاه 

 .(Foeniculum vulgare Mill)  دارویي رازیانه

 .25- 85: 41. زمستان پژوهش و سازندگي

درزي، م. ت.، ا. قالوند، ف. سفيدکن، و ف. 

مایکوریزا، ورمي تأثیر کاربرد . 4258رجالي. 

کمپوست و کود فسفات زیستي بر کمیت و 

کیفیت اسانس گیاه دارویي رازیانه. فصلنامه 

علمي پژوهشي تحقیقات گیاهان دارویي و معطر 

  .142-225(: 1) 91ایران. 

. 4255درزي، م. ت.، ا. قالوند، و ف. رجالي. 

مطالعه تأثیر مصرف کودهاي بیولوژیک بر روي 

و عملکرد دانه در گیاه  K, P, Nجذب عناصر 

(. Foeniculum vulgare Mill)دارویي رازیانه 

فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات گیاهان دارویي 

 .42-4(: 4) 91و معطر ایران. 

علي آبادي فراهاني، ح.، ع. ارباب، و ب. عباس 

. تأثیر سوپرفسفات تریپل، تنش کم 4258زاده. 

عدادي از بر ت Glomus hoiآبي و کود بیولوژیک 

 Coriandrumصفات کمي و کیفي گیاه دارویي 

sativum L. . فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات

 .25-45( :4)91گیاهان دارویي و معطر ایران. 

مقدم.  فالحي، ج.، ع.کوچكي، و پ.رضواني

. بررسي تأثیرکودهاي بیولوژیک بر عملکرد 4255

کمي و کیفي گیاه دارویي بابونه آلماني 

(Matricaria chamomilla)هاي  . مجله پژوهش

 . 421-498(: 4) 8 زراعي ایران.
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