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  چکیده
 آزمایش سبز، ریحان اسانس کیفیت و کمیت و خشک مادۀ عملکرد بر )بیولوژیک( زیستی و آلی کودهای تأثیر بررسی منظور به

 ورمی هکتار در تن 10 و 5 ،0 سطح سه شامل اول عامل .گرفت انجام تصادفی کامل بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به

 پژوهش این از آمده دست به نتایج بود. نیتروکسین زیستی کود با بذر تلقیح بدون و بذر تلقیح حالت دو شامل دوم عامل و کمپوست

 درصد بیشترین و پوستکم ورمی تن 5 کاربرد در هکتار( در کیلوگرم 3/2405) رویشی پیکرۀ خشک عملکرد بیشترین داد، نشان

 نیتروکسین زیستی کود آمد. دست به کمپوست ورمی تن 10 کاربرد در هکتار( در کیلوگرم 81/9) اسانس عملکرد و %(48/0) اسانس

 بیشترین که یطور به داشت، اسانس در اکساید کاریوفیلن درصد و ژرانیال درصد و رویشی پیکرۀ خشک عملکرد روی داریمعنی تأثیر

 تیمار در اسانس در %(25/3) اکساید کاریوفیلن و %(91/21) ژرانیال درصد هکتار(، در کیلوگرم 2/2181) رویشی ۀکریپ عملکرد

 ژرانیال، درصد و رویشی پیکرۀ عملکرد روی ها عامل بین در متقابل اثر همچنین آمد. دست به بذر( با )تلقیح نیتروکسین کاربرد

 کاربرد با اسانس و رویشی پیکرۀ عملکردهای نیشتریب درمجموع شد. دار یمعن اسانس، در موتنبرگا آلفا ترانس و اکساید کاریوفیلن

   .آمد دست به نیتروکسین کاربرد با اسانس یها بیترک نیشتریب و کمپوست ورمی

 

  کمپوست. ورمی نیتروکسین، زیستی کود عملکرد، ژرانیال، کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
In order to study effects of organic and bio-fertilizers on dry matter yield and quantity and quality of essential oil of 

green basil, an experiment was conducted as factorial experiment in the base of randomized complete block design. 

First factor contained three levels 0, 5 and 10 ton/ha vermicompost and second factor contained two cases inoculated 

seeds and non-inoculated seeds with Nitroxin biofertilizer. Results showed that the highest shoot dry yield was 

obtained with application of 5 t/ha vermicompost while the highest essential oil percentage and essential oil yield 

were in applying 10 ton/ha vermicompost. Nitroxin biofertilizer showed significant effects on shoot dry yield, 

geranial percentage and Caryophyllene oxide percentage in essential oil, as the highest geranial percentage and 

caryophyllene oxide percentage in treatment of application of Nitroxin (inoculated seeds) were obtained. Also, the 

intractions effect of factors on shoot dry yield, geranial, caryophyllene oxide and trans alpha bergamotene in essential 

oil were significant. Generally, the highest shoot and essential oil yields were obtained with application of 

vermicompost and the highest essential oil compositions with Nitroxin application.  

 

Keywords: Geranial, nitroxin biofertilizer, vermicompost, yield. 
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 مقدمه

 است گیاهی (،.Ocimum basilicum L) سبز ریحان

 و (Lamiaceae) نعناعیان خانوادة از ساله کی و علفی

 .است جهان در دارویی و یا هیادو گیاهان نیتر مهم از

 دار گل سرشاخۀ و ها برگ شامل آن رویشی پیکرة

 به توجه با آن میزان که بوده اسانس مؤثرة مادة حاوی

 مواد از .است متفاوت رویش محل اقلیمی شرایط

 و عطر عنوان به غذایی صنایع در گیاه این مؤثرة

 عنوان به بهداشتی و آرایشی صنایع در و دهنده طعم

 عمل به فراوانی یها استفاده ،ردندانیخم و شویه دهان

 ریحان، ةمؤثر مواد از داروسازی صنایع در امروزه آید.

 نیز گوارش دستگاه تقویت و شکم نفخ مداوای برای

 Mondello et al., 2002; Khalid et) شود یم استفاده

al., 2006; Omidbaigi, 1997.) عمدة یها بیترک 

 متیل نرال، ژرانیال، شامل ریحان اسانس ةدهند لیتشک

 ,.Mondello et al) است اوژنول و ژرانیول کاویکول،

2002; Sajjadi, 2006; Ziaei et al., 2012;. 

Sundarraju et al., 2014.) بیولوژیک( زیستی کودهای( 

 یگزینجا عنوان به نیتروژن کنندة تثبیت یها یباکتر مانند

 کیفیت افزایش منظور به شیمیایی، کودهای برای

 یها نظام در خاک خیزی حاصل حفظ و محصول

 ,Sharma) هستند مطرح ارگانیک و پایدار کشاورزی

2002; Wu et al., 2005.) کودها این هایبرتری از 

 ترشح گیاه، نیاز مورد کانی عنصرهای تأمین به توان یم

 و حفظ و خاک حاصلخیزی بهبود گیاه، رشد محرک مواد

 ;Saleh Rastin, 2001) کرد اشاره ستیز طیمح پایداری

Sharma, 2002.) مانند آلی کودهای کاربرد همچنین 

 ظرفیت و زیاد تخلخل داشتن سبب به کمپوست ورمی

 نگهداری و جذب در باال توان رطوبت، یدار نگه باالی

 تشدید و مناسب زهکشی و تهویه غذایی، عنصرهای

 رشدی یها یژگیو بهبود سبب میکروبی، یها تیفعال

 با رابطه در (.Arancon et al., 2005) شود یم گیاهان

 و آلی کودهای کاربرد دربارة گرفته انجام یها پژوهش

 Haj دارویی، گیاهان مؤثرة مادة و عملکرد روی زیستی

Seyed Hadi & Rezaee Ghale (2016) نتایج در 

 12 کاربرد ،دادند نشان بونهبا دارویی گیاه روی تحقیقی

 خشک، گل عملکرد افزایش سبب کمپوست ورمی تن

 .Tahami et al همچنین شد. اسانس عملکرد و درصد

 خود تحقیق نتایج در Amiri et al. (2016) و (2010)

 ترتیب به کمپوست ورمی تن 7 کاربرد ،کردند مالحظه

 و ریحان رویشی پیکرة خشک عملکرد افزایش موجب

 یها افتهی شد. ایرانی گاوزبان خشک گل عملکرد شافزای

Ghazi Manas et al. (2013) بابونه، روی Darzi et al. 

 .Darzi et al و Behzadi et al. (2016) رازیانه، (2009)

 Haj Seyed Hadi (2016) و Darzi و انیسون (2013)

 نتیجۀ در اسانس میزان بهبود ةدهند نشان بادرشبی،

 یها پژوهش در بود. پوستکم ورمی کاربرد

Harshavardhan et al. (2007) بادرنجبویه، روی Azzaz 

et al. (2009) ،رازیانه Darzi et al. (2012) و شوید 

Sharafzadeh et al. (2012) شد، مشاهده باغی، آویشن 

 کیفیت افزایش موجب رشد، محرک یها یباکتر کاربرد

 شد، هدهمشا دیگر، تحقیق دو در همچنین شد. اسانس

 آزوسپیریلوم(، و ازتوباکتر )مخلوط زیستی کود کاربرد

 افزایش و رازیانه اسانس آنتول درصد افزایش موجب

 شد ریحان اسانس لینالول و کاویکول متیل درصد

(Sharaf  Eldin & Mahfouz, 2007; Makkizadeh et 

al., 2012.)  

 کودهای تأثیر ارزیابی پژوهش، این انجام از هدف

 سبز ریحان اسانس کیفیت و عملکرد بر زیستی و آلی

 .است فیروزکوه منطقۀ در

 

 ها روش و مواد

 تحقیقاتی مزرعۀ در 1392 سال بهار در تحقیق این

 فیروزکوه شهرستان ران دامپروری و کشاورزی شرکت

 و شمالی دقیقۀ 45 و درجه 35 جغرافیایی عرض در واقع

 ارتفاع با و شرقی دقیقۀ 44 و درجه 52 جغرافیایی طول

 بارش میانگین آمد. در اجرا به دریا، سطح از متر 1930

 درجۀ 8 حدود دما میانگین و متر یلیم 8/296 سالیانه

 شد تجزیه مزرعه خاک کاشت، از پیش است. سلسیوس

 صورت به آزمایش است. آمده 1 جدول در آن نتایج که

 گرفت. انجام تصادفی کامل بلوک طرح قالب در فاکتوریل

 ورمی هکتار در تن 10 و 5 ،0 سطح سه شامل اول لعام

 بدون و بذر تلقیح حالت دو شامل دوم عامل و کمپوست

 نیتروکسین کود بود. نیتروکسین زیستی کود با بذر تلقیح

 کنندة تثبیت یها یباکتر حاوی محلولی کاربردی،

 و Azotobacter chroococcum یها نام هب نیتروژن
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Azospirillum lipoferum  از تریل یلیم هر در که بود 

  داشت. وجود فعال باکتری 108 حدود در ها آن

 اصفهان بومی تودة که تحقیق این در استفاده مورد بذر

  شد. تهیه اصفهان در واقع ایران گیاه شرکت از بوده

 ابعاد به کرت هر اندازة آزمایش، اجرای منظور به

 دو پشته )سه کاشت ردیف 6 حاوی و متر3×25/2

 دو بین و متر یسانت 5/37 ردیف بین فاصلۀ با ردیفه(

 ;Tahami et al., 2010) شد لحاظ متر یسانت 10 بوته

Tehrani Sharif et al., 2015.) 1 ها کرت بین فاصلۀ 

 کاشت شدند. گرفته نظر در متر 2 تکرارها بین و متر

 مساعد از پس آزمایشی تیمارهای اعمال و ریحان

 گرفت. انجام اردیبهشت دوازدهم در بهار در هوا شدن

 کمپوست ورمی تیمارهای اعمال برای منظور همین به

 سراسر در شیاری کاشت، خط هر وسط در (،1 )جدول

 شیار درون را کمپوست ورمی و کرده ایجاد پشته

 برای شد. داده خاک آن روی کش شن با و ریخته

 محلول با نیاز مورد بذرهای از نیمی ریحان، کاشت

 از پس شدند. تلقیح دقیقه 15 مدت به و سیننیتروک

 2 عمق در و خشک هوا معرض در و سایه در آن

 آبیاری درنگ بی و شدند کشت خاک یمتر یسانت

 حفظ و یزن جوانه از اطمینان برای گرفت. صورت

 تراکم با بذرها ردیف هر روی مطلوب، حد در تراکم

 تنک برگی پنج ۀمرحل در سپس و  کشت بیشتری

 هایکرت هرز یها علف با مبارزه عملیات شدند.

 دست با و مکانیکی روش به نوبت پنج در آزمایشی

 سامانۀ صورت به که آبیاری عملیات گرفت. صورت

 از پس و بار کی روز سه هر آغاز در بود، یا قطره آبیاری

 هر منطقه اقلیمی شرایط به توجه اب بذرها شدن سبز

 سموم و کود نوع یچه از شد. انجام بار کی روز 7 تا 6

 نهایی برداشت نشد. استفاده تحقیق انجام در شیمیایی

 در مترمربع 1 مساحت به و کامل گلدهی مرحلۀ در

 حاشیه اثر گرفتن نظر در با و آزمایشی کرت هر

 پیکرة عملکرد صفات تحقیق این در پذیرفت. صورت

 اسانس دهندة تشکیل اجزای و عملکرد درصد، رویشی،

 خشک، مادة عملکرد تعیین برای شدند. بررسی

 و برداشت کرت هر از مترمربع 1 در موجود های بوته

 درصد تعیین منظور به شد. توزین شدن، خشک از پس

 یگرم 100 ۀنمون کی یشیآزما کرت هر از ،اسانس

 خرد از پس که کرده هیته شده خشک رویشی پیکرة

 ریتقط روش از استفاده با ساعت 3 تا 2 مدت به نکرد

 ,Sefidkon) شد یریگ اسانس کلونجر، دستگاه اب آب با

2001; Kapoor et al., 2004.) پس نیز اسانس درصد 

 خشک، سدیم سولفات با آن آب ییزدا رطوبت از

 ضرب حاصل پایۀ بر نیز اسانس عملکرد شد. محاسبه

 آمد. دست به اسانس درصد و رویشی پیکرة عملکرد

 تعیین و انساس دهندةتشکیل اجزای شناسایی برای

 ژرانیال، شامل آن در موجود عمدة یها بیترک درصد

 آلفا ترانس و اکساید کاریوفیلن نرال، کاویکول، متیل

 نگاری فام یها دستگاه از ترتیب به برگاموتن

 (GC/Mass) جرمی سنجطیف با گازی )کروماتوگرافی(

فام و آمریکا( کشور ساخت ،Agilent 5973 )مدل

 ،Younglin Acme 6000 مدل) (GC) گازی نگاری

 دارویی گیاهان پژوهشکدة جنوبی( کره کشور ساخت

 نگاریفام دستگاه شد. استفاده کرج دانشگاهی جهاد

 مدل از استفاده مورد جرمی سنج فیط با گازی

Agilent 5973  داخلی قطر متر، 30 طول به ستونی از 

 نوع از میکرومتر 25/0 الیه ضخامت و متر یلیم 25/0

HP-5MS .تنظیم صورت این به آون دمایی برنامۀ بود 

 توقف و سلسیوس درجۀ 50 آن آغازین دمای که شد

 درجۀ 3 گرمایی گرادیان دقیقه، 5 مدت به دما این در

 سلسیوس، درجۀ 240 دمای تا دقیقه هر در سلسیوس

 15 سرعت با سلسیوس درجۀ 300 تا دما افزایش

 در وقفت دقیقه سه و دقیقه هر در سلسیوس درجۀ

 سلسیوس درجۀ 290 تزریق اتاقک دمای بود. دما این

  جریان سرعت با حامل گاز عنوان به هلیوم گاز از و بود

   .(Adams, 2001) شد استفاده دقیقه در تریل یلیم 8/0
 

 کمپوست ورمی و آزمایش محل خاک فیزیکوشیمیایی های ویژگی برخی .1 جدول
Table 1. Some physical and chemical characteristics of soil in experimental site and vermicompost 

K 

(mg/kg) 

P 

(mg/kg) 

N 

(mg/kg) 

O.M 

(%) 

EC 

(dS/m) pH  Texture  

300 10 0.055 0.65 3.39 7.6  Loamy-Clay Soil 
31900 6100 4.92 65 1.1 7  - Vermicompost 
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 SAS آماری افزارنرم از هاداده لیوتحل هیتجز برای

 توسط هامیانگین مقایسۀ و شد استفاده (1/9 )نسخۀ

 درصد، 5 احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون

 گرفت. انجام

 

  بحث و نتایج
 رویشی ۀپیکر عملکرد

 آن گویای ،ها داده واریانس تجزیۀ از آمده دست به نتایج

 زیستی کود و کمپوست ورمی عامل دو تأثیر که بود

 دو بین متقابل اثر و درصد 5 سطح در نیتروکسین

 رویشی پیکرة عملکرد بر درصد 1 سطح در عامل

 (.2)جدول شد دار یمعن

 کمپوست ورمی متقابل اثر میانگین مقایسۀ نتیجۀ

 یفراوان اختالف مبین نیز نیتروکسین زیستی کود و

 در رویشی پیکرة عملکرد بیشترین که یا گونه به بود

 زیستی کود با تلقیح و کمپوست ورمی تن 5 تیمار

 کمترین و هکتار( در کیلوگرم 4/3013) نیتروکسین

 ورمی کاربرد بدون تیمار در رویشی پیکرة عملکرد

 در کیلوگرم 3/1079) زیستی کود با تلقیح و کمپوست

 متقابل اثر همچنین (.3)جدول آمد دست به هکتار(

 و کسیننیترو با تلقیح وضعیت در داد، نشان عامل دو

  هکتار در تن 5 تا کمپوست ورمی میزان افزایش با

 هکتار(، در کیلوگرم 4/3013 و 3/1079 ترتیب )به

 کاربرد با آن از پس و ابدی یم افزایش پیکره عملکرد

 هکتار( در کیلوگرم 0/2451) کمپوست ورمی تن 10

 در ولی ،ابدی یم (دار یمعن ریغ) کاهش حدودی تا

 ورمی کاربرد سطوح افزایش اب و تلقیح بدون وضعیت

 ،8/1405 ترتیب )به هکتار در تن 10 تا کمپوست

 پیکرة عملکرد هکتار( در کیلوگرم 3/1644 و 3/1797

 حدودی تا و نداده نشان یدار یمعن تفاوت رویشی

 برسد، نظر به دارد احتمال .ماند یم باقی تغییر بدون

 تکمپوس ورمی تن 5 کاربرد آزمایشی، مزرعۀ شرایط در

 گیاه غذایی نیاز نیتروکسین، زیستی کود کاربرد کنار در

 عملکرد وضعیت بهبود نظر از را گیاه نیتروژن ژهیو به

 ییکارا افزایش گویای مسئله این و کرده برطرف پیکره

 موجود نیتروژن کنندة تثبیت یها یباکتر مثبت تأثیر و

 5) مناسب آلی بستر با خاک یک در نیتروکسین در

 توأم کاربرد دیگر سوی از .است مپوست(ک ورمی تن

 تنها نه نیتروکسین، با تلقیح و کمپوست ورمی تن 10

 تأثیر حدودی، تا بلکه نداشته افزایشی و مثبت تأثیر

 به توان یم را آن علت که است داشته نیز کاهشی

 در نیتروژن ژهیو به غذایی عنصرهای فراوان آزادسازی

 آن پی در و کمپوستورمی تن 10 کاربرد نتیجۀ

 زیستی کود در موجود یها یباکتر فعالیت کاهش

 .Razipour et al رابطه، همین در داد. نسبت نیتروکسین

 داشتند، اذعان بادرنجبویه روی پژوهشی در (2016)

 زیستی کود و دامی کود تن 20 تلفیقی کاربرد

 دامی کود میزان این مثبت تأثیرگذاری با نیتروکسین

 نیتروژن کنندة تثبیت یها یباکتر فعالیت بر

 با مقایسه در را آن عملکرد بارزی طرز به نیتروکسین،

 زیستی کود و دامی کود تن 40 تلفیقی کاربرد تیمار

  داد. افزایش نیتروکسین

 
 و کمپوست ورمی ریتأث تحت ریحان اسانس دهندة تشکیل اجزای و عملکرد درصد، خشک، مادة عملکرد واریانس تجزیۀ .2 جدول

 یتروکسینن
Table 2. Variance analysis of dry matter yield, percentage, yield and components of essential oil of basil under effect 

of vermicompost and nitroxin 
MS 

df S. O. V 

Trans alpha 

bergamotene  

percent in  

essential oil 

Caryophyllene  

oxide percent  

in essential oil 

Neral  

percent in  

essential oil 

Geranial  

percent in  

essential oil 

Methyl  

chavicol  

percent in  

essential oil 

Essential  

oil yield 

Essential oil  

percentage 
Shoot  

yield 

0.001
 ns 0.016

 ns 1.50
 ns 2.66

 ns
 8.66

 ns 4.617
 ns 0.01506

 ns 303207.3
ns 

2 Replications 

0.045
ns 0.089

ns 0.36
ns 0.25

ns 2.28
ns 54.75

** 0.03008
* 2128152.0

* 2 Vermicompost 
0.057

ns 4.70
** 5.05

ns 16.18
** 7.56

ns 8.54
ns 0.0067

ns 1438660.3
* 1 Nitroxin 

0.157
* 0.99

** 3.11
ns 3.34

* 19.4599
ns 5.89

ns 0.0163
ns 957744.7

** 2 Vermicompost × Nitroxin 
0.024 0.051 1.50 0.66 5.25 1.99 0.0072 211910.1 10 Experimental error 
8.75 8.24 7.76 3.89 5.99 18.47 21.03 24.25  C.V. (%) 

ns، * احتمال. درصد 1 و 5 سطوح در دارمعنی و نیست دارمعنی ترتیب به :** و 
ns, *, **: Non-significant and significant at the 5 and 1% levels of probability, respectively. 
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 سبز ریحان در بررسی مورد صفات برخی بر نیتروکسین و کمپوست ورمی متقابل اثر نمیانگی ۀمقایس .3 جدول

(Ocimum basilicum L.) 
Table 3. Means comparison of intraction of vermicompost and Nitroxin on some traits studied in green basil 

(Ocimum basilicum L.) 
Trans alpha  

bergamotene percent 

in essential oil 

Caryophyllene  
oxide percent  

in essential oil 

Geranial  
percent in  

essential oil 
Shoot yield  

(kg/ha) 
Treatment 

Nitroxin Vermicompost  
(ton/hectare) 

a 1.95 

bc 1.69 

bc 2.69 

bc 2.83 

b 19.02 

a 22.46 

c 1405.8 

c 1079.3 

Non-inoculated 
0 

Inoculated seeds 
c 1.51 

ab 1.83 
c 1.99 
a 3.73 

ab 20.78 
a 21.24 

bc 1797.3 
a 3013.4 

Non-inoculated 
5 

Inoculated seeds 
bc 1.68 
a 1.96 

c 2.03 
ab 3.21 

ab 20.25 
a 22.04 

bc 1644.3 
ab 2451.0 

Non-inoculated 
10 

Inoculated seeds 
  ندارند. دار یمعن تفاوت درصد5 احتمال سطح در دانکن یا دامنه چند آزمون پایۀ بر ستون، هر در مشترک حرف یک کم دست دارای یها نیانگیم

Means, in each column followed by at least on letter in common are not significantly different at 5% probability level, using Duncan’s Multiple Range Test.  

 

 کاربرد شد، داده نشان نیز دیگر تحقیقی نتایج در

 کنندة حل زیستی کود کنار در دامی کود تن 15

 در چشمگیری نحو به را زنیان گیاه عملکرد فسفات،

 کود و دامی کود تن 30 توأم کاربرد تیمار با مقایسه

 ,.Eblagh et al) داد افزایش فسفات، کنندة حل زیستی

 داشتند، اظهار خود های بررسی نتایج در ها آن (.2014

 15) دامی کود منبع از بهینه حد در فسفر آزادسازی

 کنندة حل یها یباکتر فعالیت تسریع باعث تن(

 عنصرهای جذب بهبود با نهایت در و شده فسفات

 دو در همچنین شد. عملکرد افزایش موجب غذایی

 بهبود گویای نتایج بابونه، روی گرفته انجام تحقیق

 ورمی مناسب مقادیر کاربرد تأثیر در گل عملکرد

 ,.Salehi et al) است زیستی کود کنار در کمپوست

2016; Rezaee Ghale & Haj Seyed Hadi, 2016.) 

 

 اسانس درصد

 گویای آزمایش، واریانس تجزیۀ از آمده دست به نتایج

 5 سطح در کمپوست ورمی عامل تأثیر که بود آن

 کود تأثیر ولی شد، دار یمعن اسانس درصد بر درصد

 تأثیر عامل دو بین متقابل اثر و نیتروکسین زیستی

 (.2)جدول نداشت ریحان اسانس درصد بر یدار یمعن

 سطوح بین را بارزی تفاوت تیمارها، میانگین مقایسۀ

 درصد که یا گونه به داد، نشان کمپوست ورمی مختلف

 %(48/0) کمپوست ورمی تن 10 تیمار در اسانس

 و بود %(34/0) شاهد  تیمار از بیشتر درصد 41 حدود

 کمپوست ورمی تن 5 تیمار با یدار یمعن تفاوت

 نتیجۀ تفسیر در (.1)شکل نداشت %(39/0)

 کاربرد نتیجۀ در اسانس درصد بهبود از آمده دست به

 که ییازآنجا داشت اظهار توان یم کمپوست، ورمی

 و ATP به مبرم ازین ها اسانس سازندة اولیۀ یها بیترک

NADPH حضور که موضوع نیا به توجه با و دارند 

 لیتشک یبرا فسفر و تروژنین مانند یعنصرهای

 ,Loomis & Corteau) است یضرور ریاخ یها بیترک

 ورمی مناسب و متعادل میزان کاربرد لذا (،1972

 و کاربردی کمپوست ورمی تجزیۀ پایۀ )بر کمپوست

 با آن( نیتروژن درصد ژهیو به غذایی عنصرهای تعیین

 ,.Arancon et al) تروژنین و فسفر مطلوب جذب یفراهم

2006; Zaller, 2007)، تودة زیست تولید موجب 

 در شد. اسانس زانیم شیافزا نهایت در و کافی )بیوماس(

 و بابونه روی Salehi et al. (2011) ،رابطه همین

Behzadi et al. (2016) همسانی نتایج به انیسون روی 

 با ،دریافتند خود یها یبررس نتایج در نآنا یافتند. دست

 تنها نه مزرعه، خاک در کمپوست ورمی تن 10 کاربرد

 و نیتروژن ژهیو به گیاه نیاز مورد غذایی عنصرهای فراهمی

 شرایط بهبود با کمپوست ورمی بلکه یافت افزایش رفسف

 یک ایجاد ضمن خاک، زیستی فرایندهای و فیزیکی

 ةماد تولید افزایش باعث ریشه، رشد برای مناسب بستر

 در و انیسون دانۀ عملکرد ،بابونه گل عملکرد خشک،

 تحقیقی نتایج در .شد گیاه دو هر اسانس درصد نهایت

 Haj Seyed Hadi & Rezaee Ghale (2016) دیگر،

 موجب کمپوست ورمی تن 12 کاربرد دادند، نشان

 نتایج در نآنا شد. بابونه اسانس درصد افزایش

 و کافی میزان کاربرد داشتند، اظهار خود یها یبررس

 و ها یباکتر فعالیت بهبود سبب کمپوست ورمی الزم

 شده خاک سودمند ی(ها میکروارگانیسم) ریزجانداران

 در و کرده فراهم فسفر لیتحال برای را الزم شرایط و
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 و داده افزایش را فسفر به بابونه گیاه دسترسی آن یپ

 بنابراین است، مؤثر اسانس تشکیل در فسفر ازآنجاکه

 اسانس میزان افزایش باعث تواند یم کمپوست ورمی

 نتایج در نیز Anwar et al. (2005) همچنین .شود

 یورم تن 5 کاربرد ،داشتند اظهار خود یها یبررس

 راه از ییایمیش کود اندکی میزان با همراه کمپوست

 خاک، زیستی یندهایفرآ و یکیزیف طیشرا بهبود

 موجب کانی، عنصرهای به مناسب دسترسی ضمن

 نتایج شد. ریحان دارویی گیاه در اسانس میزان بهبود

 .Geetha et al و Singh & Ramesh (2002) تحقیقات

 Ghazi Manas et al. (2013) ریحان، روی (2009)

 رازیانه، Darzi et al. (2009, 2012, 2013) بابونه،

 Darzi و Mafakheri et al. (2012) انیسون، و شوید

& Haj Seyed Hadi (2016) و بادرشبی Noorbakhsh 

et al. (2016) میزان بهبود بیانگر نیز کوهی، اکلیل 

 بود. کمپوست ورمی کاربرد نتیجۀ در اسانس

 

 اسانس عملکرد

 گویای آزمایش، واریانس تجزیۀ از آمده دست به نتایج

 1 سطح در کمپوست ورمی تأثیر تنها که بود آن

 (.2)جدول شد دار یمعن اسانس عملکرد بر درصد

 ورمی سطوح بین داد، نشان تیمارها میانگین مقایسۀ

 که یا گونه به دارد وجود توجهی قابل تفاوت کمپوست

 کمپوست ورمی تن 10 تیمار در اسانس عملکرد

 در هکتار( در مقایسه با تیمار شاهد کیلوگرم 81/9)

 

درصد  134کیلوگرم در هکتار( در حدود  19/4)

تن ورمی  5ی با تیمار دار یمعنبیشتر بود و تفاوت 

(. 2کیلوگرم در هکتار( نداشت )شکل 92/8کمپوست )

میزان اسانس در تیمار  دار یمعنبا توجه به برتری 

بودن  توجه قابلمی کمپوست و نیز تن ور 10کاربرد 

عملکرد پیکرة رویشی در تیمارهای حاوی ورمی 

کمپوست در مقایسه با تیمار بدون کاربرد و با عنایت 

میزان  ضرب حاصلبه این موضوع که عملکرد اسانس، 

 انتظار توان یم ، لذااستاسانس در عملکرد پیکره 

 بیشتر چشمگیری طرز به اسانس عملکرد که داشت

  Darzi & Haj Seyed Hadi رابطه، همین در شد.با

های خود اظهار داشتند، ( در نتایج بررسی2016)

تن ورمی کمپوست با توان زیاد جذب آب و  10کاربرد 

 ،کاربرد کم و پر غذایی عنصرهای تدارک مطلوب

 اسانس میزان و رویشی پیکرة عملکرد افزایش موجب

 نتایج در شد. بادرشبی اسانس عملکرد آن دنبال به و

 ورمی تن 10 کاربرد شد، مشاهده دیگر پژوهشی

 ورمی تن 5 کاربرد تیمارهای با مقایسه در کمپوست

 عملکرد افزایش موجب کاربرد، بدون و کمپوست

 این نآنا (.Khalesro et al., 2011) شد انیسون اسانس

 ورمی مثبت تأثیر به را اسانس عملکرد افزایش

 و ریشه سطح افزایش رشد، بستر بر کاربردی کمپوست

 طور به که )فتوسنتزی( نورساختی یها تیفعال افزایش

 قرار تأثیر تحت را فیزیولوژیکی فرایندهای مستقیم

  دادند. نسبت ،دهند یم

 
 ریحان. اسانس میزان بر کمپوست ورمی تأثیر نمیانگی ۀمقایس .1 شکل

Figure 1. Mean comparison of vermicompost effect on essential oil content of basil 
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 عملکرد اسانس ریحان.تأثیر ورمی کمپوست بر ن میانگی ۀمقایس. 2شکل 

Figure 2. Mean comparison of vermicompost effect on essential oil yield of basil 

 

Akbari & Gholami (2016 )دو تحقیق دیگر،  در

ده کردند، ( محققان مشاه2016) .Govahi et alو 

تن ورمی کمپوست با بهبود عملکرد محصول  8کاربرد 

و میزان اسانس، موجب افزایش عملکرد اسانس به 

ی شد. همچنین گل میمرترتیب در رازیانه و 

Noorbakhsh et al. (2016در نتایج بررسی )  های خود

دریافتند، کاربرد ورمی کمپوست با دسترسی گیاه به 

توانسته است که درصد و  میزان مناسب مواد غذایی،

ن آناعملکرد اسانس اکلیل کوهی را بهبود بخشد. 

 تأثیر بر راه از غذایی عنصرهای جذب اذعان داشتند،

 شیبرافزا )متابولیسمی(، وسازیی سوختها تیفعال

 همسانی . نتایجگذارد یم گیاه تأثیر اسانس در عملکرد

کاربرد ورمی کمپوست  مثبت تأثیر با رابطه درهم 

 & Haj Seyed Hadiعملکرد اسانس بابونه ) شیرافزاب

Rezaee Ghale, 2016; Salehi et al., 2011 ریحان ،)

(Anwar et al., 2005; Makkizadeh et al., 2012 و )

 است.  شده ( گزارشDarzi et al., 2012شوید )

 

 اسانس در کاویکول متیل درصد

 آزمایش واریانس تجزیۀ از آمده دست به های داده

 ورمی یها عامل تأثیر که بود آن بیانگر (،2 )جدول

 متقابل اثر نیز و نیتروکسین زیستی کود و کمپوست

 کاویکول متیل درصد بر یدار یمعن تأثیر ها آن میان

 نداشتند. اسانس در

 

 اسانس در ژرانیال درصد

 گویای آزمایش، واریانس تجزیۀ از آمده دست به نتایج

 در نیتروکسین زیستی کود عامل تأثیر که بود آن

 ورمی عامل دو بین متقابل اثر و درصد 1 سطح

 درصد 5 سطح در نیتروکسین زیستی کود و کمپوست

 ورمی ولی شد دار یمعن اسانس در ژرانیال درصد بر

 اسانس در ژرانیال درصد بر یدار یمعن تأثیر کمپوست

 تفاوت تیمارها، میانگین مقایسۀ (.2 )جدول نداشت بر

 زیستی کود مختلف سطوح بین را آشکاری

 در ژرانیال میزان که یا گونه به داد، نشان نیتروکسین

 درصد 5/9 %(91/21) بذر با تلقیح تیمار در اسانس

 (.3)شکل بود %(01/20) تلقیح بدون تیمار از بیشتر
 با بذر تلقیح تیمار در ژرانیال درصد افزایش علت

 جذب افزایش به احتمالبه توان یم را نیتروکسین

 و سیتوکینین مانند رشد محرک مواد تولید و نیتروژن

 کنندة تثبیت یها یباکتر کاربرد نتیجۀ در جیبرلین

 نسبت (Kalyanasundaram et al., 2008) نیتروژن

 در Kazeminasab et al. (2016) رابطه، همین در داد.

 دکاربر دادند، نشان بادرنجبویه روی پژوهشی نتایج

 بهبود موجب آزوسپیریلوم و اکترازتوب یها یباکتر

 افزایش این نآنا شد. )سیترونالل( اسانس کیفیت

 مواد ترشح و ساخت توانایی به را اسانس کیفیت

 اسید نیکوتینیک، اسید ب، ویتامین مانند فعال زیستی

 یها هورمون فراوان تولید و بیوتین پنتوتنیک،

 یها افتهی دانستند. مرتبط رشد کنندة تحریک

Sharafzadeh et al. (2012) مؤید نیز آویشن روی 

 کاربرد نتیجۀ در اسانس کارواکرول و تیمول افزایش

 اظهار نآنا بود. شاهد با مقایسه در ازتوباکتر باکتری

 گیاهی یها هورمون ترشح با ازتوباکتر باکتری داشتند،
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 نورساختی مواد تسهیم الگوی تواند یم اکسین، مانند

 بر مثبت اثرگذاری موجب و دهد تغییر را گیاه در

 دیگر تحقیقی نتایج در شود. اسانس ترکیب و تولید

 یها یباکتر با شوید بذر تلقیح شد، مشاهده نیز

 در کارون درصد بهبود سبب آزوسپیریلوم و ازتوباکتر

 ضمن محققان این (.Darzi et al., 2012) شد اسانس

 اجزاء و زیستی کود بین رابطۀ بودن پیچیده به اذعان

 بهبود در ها یباکتر این احتمالی مثبت تأثیر اسانس،

 افزایش دلیل را نیتروژن مانند غذایی عنصرهای جذب

 زمینه، همین در دانستند. )کارون( اسانس این کیفیت

Mahfouz & Sharaf Eldin (2007) پژوهشی در نیز 

 از مخلوطی کاربرد کردند، مشاهده رازیانه روی

 کاربرد همراه به زوسپیریلومآ و ازتوباکتر یها یباکتر

 در (NPK) رایج شیمیایی کودهای از درصد 50

 شیمیایی کودهای از درصد 50 تنهای تیمار با مقایسه

 بهبود را اسانس آنتول میزان بارزی طور به رایج،

 در نیز Makkizadeh et al. (2012) همچنین بخشید.

 مخلوطی کاربرد کردند، مالحظه ریحان روی تحقیقی

 طرز به آزوسپیریلوم، و ازتوباکتر یها یاکترب از

 را اسانس لینالول و کاویکول متیل درصد چشمگیری

 داد. افزایش کاربرد( )بدون شاهد تیمار با مقایسه در

 تدریجی جذب بهبود به را امر این دلیل محققان

 توسط ریحان اسانس و توده زیست افزایش و نیتروژن

 دادند. نسبت یادشده یها یباکتر

 کمپوست ورمی متقابل اثر میانگین مقایسۀ نتیجۀ

 یا گونه به بود یادیز اختالف گویای نیز نیتروکسین و

 ورمی کاربرد بدون تیمار در ژرانیال درصد بیشترین که

 کمترین و %(46/22) نیتروکسین با تلقیح و کمپوست

 بدون و کمپوست ورمی کاربرد بدون تیمار در میزان

 آمد دست به %(02/19) زیستی کود با تلقیح

 وضعیت در داد، نشان عامل دو متقابل اثر (.3)جدول

 ترتیب )به کمپوست ورمی سطوح افزایش با و تلقیح

 در ژرانیال درصد %(04/22 و 24/21% %،46/22

 احتمال نداشتند. هم با تفاوتی آماری نظر از اسانس

 نیتروکسین زیستی کود با تلقیح برسد، نظر به دارد

 برخی درصد بهبود موجب پژوهش، این در ییتنها به

 ورمی کاربرد لذا و شده ژرانیال مانند اسانس اجزاء

 و مثبت تأثیر تنها نه نیتروکسین، کنار در کمپوست

 با مقایسه در بلکه نداشته، ژرانیال درصد بر افزایشی

 تأثیر حدودی تا کمپوست، ورمی کاربرد بدون تیمار

 است. داشته نیز یدار یمعن غیر کاهشی

 

 اسانس در نرال درصد

 آزمایش واریانس تجزیۀ از آمده دست به اطالعات

 ورمی یها عامل تأثیر بود، آن بیانگر (،2 )جدول

 میان متقابل اثر و نیتروکسین زیستی کود و کمپوست

 اسانس در نرال درصد بر یدار یمعن تأثیر ها آن

 نداشتند.

 

 
 ریحان. اسانس در ژرانیال درصد بر نیتروکسین زیستی کود تأثیر نمیانگی ۀمقایس .3 شکل

Figure 3. Mean comparison of Nitroxin biofertilizer effect on geranial percent in essential oil of basil 
 

 

 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 207 1397بهار ، 1 ة، شمار49 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
 

 اسانس در اکساید کاریوفیلن درصد 

 گویای آزمایش، واریانس تجزیۀ از آمده دست به نتایج

 اثر و نیتروکسین زیستی ودک عامل تأثیر که بود آن

 زیستی کود و کمپوست ورمی عامل دو بین متقابل

 کاریوفیلن درصد بر درصد 1 سطح در نیتروکسین

 کمپوست ورمی ولی شد، دار یمعن اسانس در اکساید

 اسانس در اکساید کاریوفیلن درصد بر یدار یمعن تأثیر

 تفاوت تیمارها، میانگین مقایسۀ (.2)جدول نداشت

 زیستی کود مختلف سطوح بین را آشکاری

 کاریوفیلن میزان که یا گونه به داد، نشان نیتروکسین

 %(25/3) بذر با تلقیح تیمار در اسانس در اکساید

 %(23/2) تلقیح بدون تیمار از بیشتر درصد 46 حدود

 احتمالی مثبت تأثیر رسد یم نظر به (.4)شکل بود

 در یداکسا کاریوفیلن درصد بر نیتروکسین کاربرد

 در خاک زیستی یها تیفعال بهبود دلیل به اسانس،

 نیتروژن کنندة تثبیت یها یباکتر حضور نتیجۀ

 جذب افزایش آن یپ در و آزوسپیریلوم( و )ازتوباکتر

 ,.Rashmi et al) کاربرد کم و پرکاربرد کانی عنصرهای

2008; Azzaz et al., 2009) تولید به منجر که 

 رابطه، همین در باشد. ،دشو می مطلوب تودة زیست

Mohammadpour et al. (2015) نتایج در یزن 

 نیتروکسین کاربرد کردند، مشاهده خود های بررسی

 قارچریشه با مقایسه در آبی تنش کمی با همراه

 در تیمول درصد بارزی طرز به بیوفسفر و )میکوریزا(

 نتایج در ها آن داد. افزایش را آویشن اسانس

 محتوای به یابیدست داشتند، ظهارا خود یها یبررس

 

 یها روش یکار دست با اسانس مطلوب یها بیترک

 که یطور به است ریپذ امکان کوددهی مانند زراعی

 بهبود با تواند یم رشد محرک یها یباکتر کاربرد

 در رشد، کنندة تحریک مواد ترشح و عنصرها فراهمی

 اسانس کیفیت بهبود و یآب کم تنش شرایط تعدیل

 روی دیگر پژوهشی نتایج در شود. واقع ددمنسو

 باکتری از که یهنگام شد، داده نشان نیز رازیانه،

 درصد شد، استفاده بذر با تلقیح صورت به ازتوباکتر

 شاهد با مقایسه در آن کیفیت و اسانس در آنتول

 نتایج (.Moradi et al., 2011) یافت افزایش

 ازتوباکتر یباکتر داد، نشان محققان این یها یبررس

 مانند هم دیگر نقش چندین نیتروژن تثبیت بر افزون

 شاید و عنصرها دیگر تولید گیاهی، یها هورمون تولید

 عهده بر را خاک محلول غیر فسفات حاللیت افزایش

 رشد، بهبود باعث ها یژگیو این رسد یم نظر به که دارد

 تیمار به نسبت رازیانه گیاه اسانس کیفیت و عملکرد

 Fallahi پژوهش نتایج در .شد باکتری این با تلقیح بدون

et al. (2010) کود کاربرد که شد مشاهده بابونه روی 

  کامازولن درصد چشمگیری طرز به نیتروکسین زیستی

 کنندة حل باکتری تیمارهای با مقایسه در را اسانس

 دلیلی خود تحقیق در نآنا داد. افزایش شاهد و فسفات

 نتایج در همچنین نکردند. یانب افزایش این برای

 تولید با نیتروکسین کاربرد شد، داده نشان دیگر پژوهشی

 و رشد بهبود و رشد محرک یها هورمون ۀمالحظ قابل

 اسانس در بتاکاریوفیلن درصد افزایش موجب نمو،

    (.Kazeminasab et al., 2016) شد بادرنجبویه

 

 
 ریحان اسانس در اکساید کاریوفیلن درصد بر نیتروکسین زیستی کود تأثیر نمیانگی ۀمقایس .4 شکل

Figure 4. Mean comparison of Nitroxin biofertilizer effect on caryophyllene oxide percent in essential oil of basil 
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 کمپوست ورمی متقابل اثر میانگین مقایسۀ نتیجۀ

 ود،ب توجهی قابل اختالف گویای نیز نیتروکسین و

 در اکساید کاریوفیلن درصد بیشترین که یا گونه به

 زیستی کود با تلقیح و کمپوست ورمی تن 5 تیمار

 تن 5 تیمار در میزان کمترین و %(73/3) نیتروکسین

 %(99/1) زیستی کود با تلقیح بدون و کمپوست ورمی

 داد، نشان عامل دو متقابل اثر (.3)جدول آمد دست به

 میزان افزایش با و یتروکسینن با تلقیح وضعیت در

 %83/2 ترتیب )به  هکتار در تن 5 تا کمپوست ورمی

 افزایش اسانس در اکساید کاریوفیلن درصد %(،73/3 و

 کمپوست ورمی تن 10 کاربرد با آن از پس و ابدی یم

 ،ابدی یم (دار یمعن ریغ) کاهش حدودی تا %(21/3)

 اربردک سطوح افزایش با و تلقیح بدون وضعیت در ولی

 %،69/2 ترتیب )به هکتار در تن 10 تا کمپوست ورمی

 تفاوت اکساید کاریوفیلن درصد %(03/2 و 99/1%

 باقی تغییر بدون حدودی تا و نداده نشان یدار یمعن

 توأم حضور در احتمال به داشت، اظهار توان یم .ماند یم

 مثبت تأثیر یک زیستی و آلی کودهای مناسب میزان

 منجر و مشاهده اسانس اجزاء عضیب روی افزایشی و

 در شد. اسانس در اکساید کاریوفیلن درصد افزایش به

 بادرنجبویه روی تحقیقی نتایج در زمینه همین

 زیستی کود و دامی کود متقابل اثر شد، مالحظه

 درصد توجهقابل افزایش سبب نیتروژن کنندة تثبیت

 ,.Harshavardhan et al) شد اسانس در موجود نرال

 جنتای در Darzi et al. (2012) همچنین (.2007

 ورمی تن 12 کاربرد دادند، نشان شوید روی پژوهشی

 و ازتوباکتر یها یباکتر کاربرد کنار در کمپوست

 ی،پاش محلول و بذر با تلقیح صورت به آزوسپیریلوم

 اسانس در آپیول دیل درصد دار یمعن افزایش موجب

 بهبود به را اسانس ترکیب افزایش این نآنا شد.

 آلی بستر با محیط یک در یادشده یها یباکتر فعالیت

  دادند. نسبت کمپوست( ورمی تن 12) مناسب

 

 اسانس در برگاموتن آلفا ترانس درصد

 گویای آزمایش، واریانس تجزیۀ از آمده دست به نتایج

 و کمپوست ورمی بین متقابل اثر تنها که بود آن

 آلفا ترانس رصدد بر درصد 5 سطح در نیتروکسین

 مقایسۀ (.2)جدول شد دار یمعن اسانس در برگاموتن

 و کمپوست ورمی عامل دو متقابل اثر میانگین

 که یطور به داشت، داریمعنی اختالف نیتروکسین

 با تلقیح تیمار در برگاموتن آلفا ترانس میزان بیشترین

 و %(96/1) کمپوست ورمی تن 10 کاربرد و بذر

 تن 5 کاربرد و تلقیح بدون تیمار در میزان کمترین

 اثر (.3)جدول آمد دست به %(51/1) کمپوست ورمی

 با و تلقیح وضعیت در داد، نشان عامل دو متقابل

 %،69/1 ترتیب )به کمپوست ورمی سطوح افزایش

 در برگاموتن آلفا ترانس میزان %(96/1 و 83/1%

 با و تلقیح بدون وضعیت در ولی یافت افزایش اسانس

 هکتار در تن 5 به 0 از کمپوست ورمی میزان یشافزا

 آلفا ترانس میزان %(،51/1 و %95/1 ترتیب )به

 10 کاربرد در و یافته کاهش بارزی طرز به برگاموتن

 تغییری آن میزان %(،68/1) کمپوست ورمی تن

 توأم کاربرد هم، مورد این در رسد یم نظر به .کند ینم

 و افزایشی اثر یک نیتروکسین، و کمپوست ورمی

 در برگاموتن آلفا ترانس درصد روی کننده تشدید

 Darzi  گزارش رابطه، همین در باشد. داشته اسانس

& Haj Seyed Hadi (2014) هایبررسی نتایج در 

 کود تن 5) آلی کودهای متقابل اثر داد، نشان هم خود

 افزایش موجب ازتوباکتر(، )باکتری زیستی و دامی(

 اذعان نآنا شد. گشنیز اسانس در استاتژرانیل درصد

 مناسبی آلی بستر آلی، کود میزان این کاربرد داشتند،

 که آورده فراهم ازتوباکتر باکتری فعالیت تشدید برای

 اسانس یها بیترک افزایش سبب بتواند دارد احتمال

 دیگر، پژوهشی نتایج در شود. استات ژرانیل مانند

Sajjadi Niaki et al. (2016) متقابل اثر دادند، نشان 

 تأثیر موجب یننیتروکس و کمپوست ورمی کاربرد

 مانند بادرشبی اسانس اجزاء برخی بر افزایشی و مثبت

 همچنین شد. آزمایشی مزرعۀ شرایط در استات ژرانیل

 شد، مشاهده کوهی اکلیل روی پژوهشی نتایج در

 نیتروکسین تلقیح همراه کمپوست ورمی کاربرد

 Noorbakhsh et) شد فالونوئید درصد افزایش موجب

al., 2016.) عنصرهای جذب بهبود پژوهشگران این 

 اکلیل گیاه رشدی شرایط بهبود آن یپ در و غذایی

 موجود فالونوئید میزان افزایش اصلی دلیل را کوهی

 یادشده زیستی و آلی کودهای کاربرد اثر در برگ در

                                         دانستند.
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 کلی یریگ جهینت

 ،داد نشان آزمایش این از آمده دست به نتایج یطورکل به

 تن 5 تیمار در رویشی پیکرة عملکرد بیشترین

 بیشترین و نیتروکسین با شده تلقیح  و کمپوست ورمی

 تن 10 تیمار در ریحان در اسانس عملکرد و درصد

 درصد بیشترین همچنین آمد. دست به کمپوستورمی

 در اسانس در برگاموتن آلفا ترانس و اکساید نکاریوفیل

 با شده تلقیح و کمپوست ورمی تن 5 تیمار

 تلقیح تیمار در ژرانیال درصد بیشترین و نیتروکسین

 نیشتریب درمجموع شد. مشاهده نیتروکسین با شده

 کاربرد با اسانس عملکرد و درصد بر تأثیر

 اب اسانس اجزاء بر تأثیر نیشتریب و کمپوست ورمی

 پاسخ به توجه با و آمد دست به نیتروکسین کاربرد

 منابع این کاربرد به ریحان در اسانس و عملکرد مثبت

 این در که داشت انتظار توانمی زیستی، و آلی غذایی

 دستیابی شاهد شیمیایی، کود کاربرد بدون و شرایط

 دارویی گیاه این در پایدار و سالم اقتصادی محصول به

  باشیم. پایدار ورزیکشا نظام یک در
 

 سپاسگزاری

 دامپروری و کشاورزی شرکت کارکنان همۀ و مدیر از

  در را ما صمیمانه که فیروزکوه شهرستان در ران

تشکر و قدردانی  ،اند کرده یاری پژوهش این انجام

 .گردد می
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