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 بررسی تاثیر کودهاي نیتروژن و ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوِژیک گیاه مرزه 
Satureja hortensis 

 
    2ایمان یوسفی جوان بهنام مرادي

  
  )I.javan@profs.torbath.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه،  (1

  )Behnam2015moradi@yahoo.comحیدریه ( دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه تربت  2
  
  

  چکیده
م شود که براي تقویت معده بکار رفته، ضد نفخ و تسهیل کننده عمل هضمرزه یکی از مهمترین گیاهان دارویی محسوب می

کمپوست و کود نیتروژنه بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی مرزه، باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود ورمیمی
اجرا گردید.  1393غربی واقع در شهرستان ارومیه، در سال آزمایش گلدانی در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزي استان آذربایجان

کمپوست در چهار قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. مقادیر مختلف ورمی این پژوهش بصورت فاکتوریل و در
گرم در هر گلدان به  4و  3، 2، 1گرم در هر گلدان و چهار سطح کود نیتروژنه نیز شامل  200و 150،100، 50سطح  شامل 

کمپوست بر روي صفات ارتفاع بوته، ختلف نیتروژن و ورمینیتروژن خالص استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر مقادیر م
- افزایش مصرف کود ورمیدار است. تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه گیاه دارویی مرزه از نظر آماري معنی

و خشک اندام هوایی داري ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن خشک ریشه، وزن تر گرم در گلدان بطور معنی 150کمپوست تا مقدار 
از طرفی افزایش مصرف کود نیتروژنه نیز باعث  داري ندارد.دهد، در حالیکه مصرف بیشتر تأثیر معنیگیاه مرزه را افزایش می

  افزایش میزان ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی مرزه گردید.
   
  .Satureja hortensisکود آلی، مرزه، عملکرد، کود نیتروژنه،  هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
 شرقی این گیاه نواحی است. منشا علفی یکساله و از تیره نعناع معطّر، گیاهیSatureja hortensis علمی  نام با مرزه گیاه
 گیاه رویشی پیکر اسانس در ترکیب ترینمهم .باشدمی اسانس محتوي گیاه رویشی پیکر تمام .اروپاست جنوب و مدیترانه

پیکر رویشی  ).1387همکاران،  و باشد (سفیدکنقارچ می ضد و ضد اکسیدان میکروب، ضد خصوصیت داراي که کارواکرول بوده
کند گردد. این گیاه ضدنفخ بوده و به هضم غذا نیز کمک میاي است که سبب عرق و رفع نقرص میاین گیاه حاوي مواد مؤثره

شود. اسانس این گیاه خاصیت سازي استفاده می). از اسانس مرزه در صنایع کنسروسازي و نوشابه1380(فاکر باهر و همکاران، 
گردد. گردد. نیتروژن عنصري ضروري و اساسی براي گیاهان محسوب میضدمیکروبی داشته و مانع از رشد برخی از باکتریها می

ن، اکسیژن، هیدروژن و حتی گوگرد ترکیب شده و مواد بسیار ارزشمندي نظیر آمینواسیدها، این عنصر با عناصري مانند کرب
نماید. وجود کلروفیل به عنوان مکانی براي جذب نور و سنتز مواد الزم نوکلئیک اسیدها، آلکالوئیدها و بازهاي پورینی را تولید می

چنانچه نیتروژنِ در دسترس، کمتر یا بیشتر از حد نیاز گیاه باشد،  .دباشبراي رشد و نمو گیاهان وابسته به این عنصر، حیاتی می
شود که ممکن است به صورتهاي مختلفی نظیر رشد و نمو زیاد، کاهش، تعویق و اختالالتی را در فرآیندهاي حیاتی گیاه موجب می

 بودن مسئله، طبیعی مهمترین دارویی اهانگی در کهآنجایی ). از1991یا حتی توقف رشد زایشی بروز نماید (سالیسبوري و روس، 
 نمود. بنابراین تعیین اعمال نظر بیشتري دقت شیمیایی بکارگیري کودهاي در بایستمی باشد،می آنها از شده مواد استحصال

 محسوب گیاهان براي اساسی و ضروري عنصري نیتروژن .)1382نیا و همکاران، باشد (اکبريمی اهمیت حائز کود مناسب مقدار
 آمینواسیدها، نظیر ارزشمندي بسیار مواد و شده ترکیب گوگرد حتی و هیدروژن اکسیژن، کربن، نظیر عناصري با و گرددمی

 الزم مواد ساخت و نور جذب براي مکانی عنوان کلروفیل به وجود .نمایدمی تولید را پورینی بازهاي و آلکالوئیدها اسیدها، نوکلئیک
نیتروژنه،  کود هکتار در کیلوگرم 100 مصرف ).1388باشد (طباطبایی، می حیاتی عنصر، این به وابسته گیاهاننمو  و رشد براي
 از .باشدمی خشک ماده افزایش عملکرد از ناشی اسانس افزایش در شود، اینمی سطح در واحد خشک ماده و اسانس افزایش سبب
 به شیمیایی کودهاي رویهمصرف بی موجب امر این است، درصد یک از کمتر عمدتاً کشور خاکهاي زراعی آلی مواد سطح که آنجا

). نتایج یک 1375است (ملکوتی و همکاران،  شده اخیر سال چند در آلی کودهاي از عدم استفاده و نیتروژنه کودهاي خصوص
در  رویشی، رشد باعث افزایش نوع کوددارد، این  جدید هايیاخته نمو در مؤثري نقش تحقیق نشان داد با توجه به اینکه نیتروژن

). هدف از این تحقیق، بررسی 1391همکاران،  و شود (دادخواهگیاه می در فرعی هايشاخساره تعداد و گیاه نتیجه افزایش ارتفاع
یمار کودي کمپوست، بر روي گیاه دارویی مرزه به منظور تعیین بهترین تاثر سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی ورمی

  و تاثیر آن بر تغییرات مورفولوژیک و برخی دیگر از خصوصیات کمی این گیاه بود.
  

  هامواد و روش
غربی واقع در شهرستان ارومیه اجرا گردید. این در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزي استان آذربایجان 1393پژوهش در بهار 

صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار و دو فاکتور ورمی کمپوست در چهار سطح تحقیق به 
گرم نیتروژن خالص در هر گلدان) اجرا شد.  4و  3، 2، 1گرم در هرگلدان) و کود نیتروژنه در چهار سطح ( 200و  150، 100، 50(

در اریوم مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی تهیه گردید. بذرهاي استفاده شده در این تحقیق، از هرب
سوراخ نمودن ته ترتیب که بعد از بدین سانتی متر از جنس یونولیت استفاده شد، 20× 20هایی به ابعاداین آزمایش از گلدان
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دانه درشت پر کرده و بقیه حجم گلدان توسط خاك پر متري با شن سانتی 2ها براي ایجاد زهکش، گلدانها را تا ارتفاع گلدان
براي تهیه خاك، از ماسه و خاك رس به نسبت دو به یک استفاده شد و سپس کودها، با خاك مذکور با نسبتهاي مورد  گردید.

عد از تعیین قوه بذور ب تکرار بطور کامال تصادفی در کنار هم قرار گرفتند. 4گلدانها طبق نقشه طرح در  آزمایش مخلوط گردید.
متر سانتی 5/1عدد بذر در هر گلدان، کاشته شد. عمق کاشت بذر،  20با تراکم  1393فروردین  21نامیه و ضدعفونی، در تاریخ 

ساعت انجام  12اولین آبیاري بالفاصله بعد از کاشت بذور صورت گرفت. آبیاري در هفته اول بصورت سطحی و روزانه با فاصله  بود.
هفته، آبیاري نرمال به تعداد یک بار در روز انجام گرفت و بعد از این مدت، تا زمان برداشت به طور  3فته دوم به مدت از هگرفت. 

) 2کمپوست (جدول ) و تجزیه شیمیایی ورمی1نتایج حاصل از تجزیه نمونه خاك (جدول  یک روز درمیان آبیاري صورت گرفت.
ها، از نرم افزار اگانه ارائه شده است. در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شده در این پژوهش بصورت جدول جد

MSTATC .و براي مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد استفاده گردید  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته

بر روي ارتفاع بوته در سطح  نیتروژنه و همچنین کود کمپوستمختلف ورمی سطوح تأثیر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج
). با افزایش مقدار کود نیتروژنه و نیز 3دار نبود (جدول کمپوست معنینیتروژنه و ورمی کود متقابل حال اثردار بود، با این% معنی1

گرم بود  200و  150کمپوست در کاربرد شود. بیشترین ارتفاع در بین سطوح مختلف ورمیمیکمپوست بر ارتفاع بوته افزوده ورمی
و  4داري نداشتند. بیشترین و کمترین میزان ارتفاع در بین سطوح کود نیتروژنه به ترتیب در کاربرد مقدار که با هم اختالف معنی

ح کمپوست بر نعناع فلفلی مشخص شد که مصرف سطوح با ). در بررسی کاربرد سطو4گرم در هر گلدان بدست آمد (جدول  1
از آنجایی  ).1390دار ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد گیاه شد (فروزنده و همکاران، مقدار باالي کمپوست منجر به افزایش معنی

  خاك استفاده شده در آزمایش. نمونه تجزیه از حاصل نتایج -1 جدول
EC  PH بافت خاك  شن  رس  الي  منگنز  سدیم  پتاس  فسفر  کربن نیتروژن  

dS/m   % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % %  %    

  لومی شنی  40  33  25  6/3  6/36  199  4/10  59/0  05/0  1/8  20

  تجزیه شیمیایی کمپوست -2جدول 
PH EC(ds/m) N(%)  P(%)  K(%)  

3/7  8/4  5/0  28/1  6/1  
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باعث افزایش رشد رویشی، ارتفاع  دهد،هاي جدید داشته و اندازه هر سلول را نیز افزایش میکه نیتروژن نقش موثري در نمو یاخته
  ).1391شود (دادخواه و همکاران،گیاه و تعداد شاخساره هاي فرعی در گیاه می

  
  تعداد برگ

کمپوست و همچنین کود نیتروژنه بر روي صفت تعـداد بـرگ در   نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف کاربرد ورمی
دار نبـود  کمپوسـت معنـی  حال اثر متقابل (برهمکنش) کـود نیتروژنـه و ورمـی   بود. با اینداري سطح یک درصد داراي اختالف معنی

کمپوست بر تعداد برگ مرزه افزوده شد. بیشترین و کمتـرین تعـداد بـرگ    ). یعنی با افزایش مقدار کود نیتروژنه و نیز ورمی3(جدول
از طرفـی بیشـترین    ).4گرم در هرگلدان بدسـت آمـد (جـدول     1و  4در بین سطوح کود نیتروژنه به ترتیب در صورت کاربرد مقدار 

گرم در هر گلدان بدست آمد که این دو بدون اخـتالف   200و یا  150کمپوست به مقدار تعداد برگ در صورت استفاده از کود ورمی
نجـام گرفـت مالحظـه    ) ا2004داري نسبت به هم در یک گروه قرار گرفتند. در آزمایشی که توسط هاشمی مجد و همکـاران ( معنی

کمپوست باعث افزایش مقدار عناصر آهن، روي و منگنز و سایر عناصر غذایی شده که نهایتا افزایش تعداد بـرگ  گردید، مصرف ورمی
  را فراهم آورده است.

  
  طول ریشه

د نیتروژنه، تاثیر کمپوست و اثر متقابل آن با سطوح مختلف کونتایج تجزیه واریانس نشان میدهد، کاربرد سطوح مختلف ورمی
معنی داري بر صفت طول ریشه مرزه نداشت، در حالی که کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژنه در سطح یک درصد داراي اختالف 

گرم در هر  1و  4). بیشترین و کمترین طول ریشه در بین کاربرد سطوح کود نیتروزنه به ترتیب در کاربرد 3دار بود (جدولمعنی
  ). 4داري نسبت به هم در دو گروه جداگانه قرار گرفتند (جدول ا اختالف معنیگلدان بوده که ب

  
  

  وزن تر ریشه
- شود، همانند صفت طول ریشه، وزن تر ریشه نیز در سطوح مختلف ورمیبا توجه به جدول تجزیه واریانس، مشاهده می

داري نبود. با این وجود در سطوح مختلف کود کمپوست و در سطوح مختلف برهمکنش آن با کود نیتروژنه داراي اختالف معنی
). در مقایسه میانگین بین کاربرد سطوح کود نیتروژنه، بیشترین 3دار بود (جدول نیتروژنه در سطح یک درصد داراي اختالف معنی

  ).4ول گرم در هر گلدان بدست آمد (جد 1گرم و کمترین آن در صورت بکار بردن  4میزان وزن تر ریشه در صورت کاربرد 
  

  وزن تراندام هوایی
دار در سطح یک درصد در صورت کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژنه نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود اختالف معنی

). بدیهی است، وزن تر اندام 3داري نبودند (جدولوورمی گمپوست بود، در حالیکه اثرات متقابل دو تیمار داراي اختالف معنی
شود. بیشترین و کمترین عملکرد گیاه مرزه در این پژوهش در بین کاربرد سطوح کود ایش عملکرد گیاه مرزه میهوایی باعث افز

) 2008). در پژوهشی که توسط کارتیکان و همکاران (4گرم در هر گلدان بود (جدول  1و  4نیتروزنه، به ترتیب در صورت کاربرد 
کمپوست و نیتروژن سبب افزایش فتوسنتز و بهبود عملکرد بیولوژیکی در ورمی بر روي گیاه مرزه انجام گردید، مشاهده شد کود

کمپوست در ) نیز در پژوهش خود مشاهده نمودند که مصرف ورمی2008شود. در همین خصوص سانچر و همکاران (گیاه مرزه می
  .شودگیاه بارهنگ سبب افزایش عملکرد بیولوژیک گیاه می
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  وزن خشک ریشه

دهد که سطوح مختلف کاربرد کود نیتروژنه بر روي صفت وزن خشک ریشه در سطح یک واریانس نشان مینتایج تجزیه 
دار نبود کمپوست معنیحال ورمی کمپوست و اثر متقابل کود نیتروژنه و ورمیداري بود. با ایندرصد داراي اختالف معنی

هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر و وزن خشک ریشه را بیشترین عملکرد وزن تر اندام  کمپوست کود گاويورمی ).3(جدول
). در پژوهشی که بر روي کاربرد سطوح مختلف کمپوست بر گیاه نعناع فلفلی انجام یافت، مشخص گردید 1389داشت (خمامی، 

). نتایج این 1390شود (فروزنده و همکاران،دار وزن خشک ریشه گیاه میکه مصرف مقدار زیاد کمپوست منجر به افزایش معنی
  ) بر روي گیاه اسفرزه مطابقت داشت.1380) بر روي گیاه بادرشمی و نجفی (1385زاده و همکاران (آزمایش با پژوهش قلی

  
  وزن خشک اندام هوایی

کمپوست بر روي صفت وزن خشک ریشه در سطح پنج درصد و سطوح مختلف کود نیتروژنه در سطح سطوح مختلف ورمی
 کاربرد باالتر سطوح در خشک ماده افزایش دلیل ).3داري نبود (جدول که برهمکنش تیمارها معنیر بود درحالیدایک درصد معنی

 داده نسبت سطح واحد در خشک ماده بیشتر تولید نتیجه در و برگ و گلدار سرشاخه هاي بیشتر تولید به نیتروژن و کمپوست
پژوهش در سطوح مختلف نیتروژن، با افزایش مصرف کمپوست بر میزان ماده ). در یک 1387دادوند سراب و همکاران، شود (می

  ).1996خشک مرزه افزوده گردید (گارسیا و همکاران، 
  

  نتایج تجزیه واریانس تاثیر مصرف کود نیتروزن و ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیک گیاه مرزه  - 3جدول شماره 

  df  منبع تغییرات
  میانگین مربعات

وزن تر   طول ریشه  تعداد برگ  بوته ارتفاع
  ریشه

وزن خشک 
وزن خشک اندام   وزن تر اندام هوایی  ریشه

  هوایی
  a  3 **41/2  **83/6  ns07/0 ns65/74  **83/3 ns10/2143  *75/225کمپوست ورمی

  b  3 **03/26  **33/19  **60/21  **40/6764  **81/19  **52/3248 ** 36/2662کود نیتروژنه 

  ns16/0  ns17/0  ns48/0  ns63/29  ns49/0  ns23/443  ns42/18  9  تیمارهابرهمکنش 
  69/58  50/1701  14/1  64/42  97/0  52/0  73/0  48  خطا

  24/13  33/11  74/17  92/8  98/18  70/10  69/10  ضریب تغییرات

    درصد و غیر معنی دار. 1درصد، در سطح  5به ترتیب معنی دار در سطح  ns*، **و 
  

  مقایسه میانگین سطوح مختلف ورمی کمپوست و کود نیتروژنه بر روي صفات مورد بررسی گیاه دارویی مرزه  -4جدول 

ارتفاع بوته   تیمار
(cm) 

طول ریشه  تعداد برگ
(cm)  

وزن تر ریشه 
(gr) 

وزن خشک ریشه 
(gr) 

وزن تر اندام 
 (gr)هوایی 

وزن خشک اندام 
 (gr)هوایی 

  سطح کود ورمی کمپوست
50   b41/6   b5   12/2 12/51    b17/4  12/280    b77/110  
100    b43/6    b18/5  6/3  18/62    b5  30/249    b59/111  
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150    a83/7    a2/6  12/4  20/73    a21/5  12/259    a67/128  
200   a27/8    a22/6  36/5  2/88    a43/5  12/361    a84/158  

  سطح کود نیتروژنه
1   d71/5   c21/4   c51/2   d90/45   c55/3   c2/190   d06/76  
2   c35/6   b4/5   c3/3   c34/56   b65/4  b1/245   c31/119  
3   b12/7   b8/5   b27/4   b9/65   b31/5   b260   b139  
4   a27/8   a08/6   a27/5   a9/79   a18/6   a380    a171  

  
  نتیجه گیري

داري ارتفـاع بوتـه،   گرم در گلدان بطـور معنـی   150کمپوست تا مقدار توان نتیجه گرفت، افزایش مصرف کود ورمیبطورکلی می
داري دهد، در حالیکه مصرف بیشتر تـأثیر معنـی  تعداد برگ، وزن خشک ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه مرزه را افزایش می

وزن تـر و خشـک ریشـه و    ندارد. از طرفی افزایش مصرف کود نیتروژنه نیز باعث افزایش میزان ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول ریشـه،  
  گردد.وزن تر و خشک اندام هوایی مرزه می

  منابع:
. بررسی تأثیر کودهاي شیمیایی، دامی و تلفیقی بر 1382نیا ا، قالوند، ا، سفیدکن، ف، رضایی، م.ب. و شریفی عاشورآبادي، ا، اکبري )1

  .42تا  32از صفحه  16) ، 4عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان. پژوهش و سازندگی، (
 .389 مولف. صفحه انتشارات گیاهان. معدنی تغذیه اصول .1388طباطبایی. ج،  )2
، بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانینشریه 1391دادخواه ع. و همکاران،  )3

  .326تا  321. از 10) ، 2پژوهشهاي زراعی ایران. (
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  .106تا105 2شماره22،جلد تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران پژوهشی_اکیناسه) و مورد. فصلنامه
تنش خشکی و کمپوست زباله شهري بر ،  تاثیر سطوح 1390فروزنده م، ع. سیروس مهر ا، قنبري م ر، اصغري پور و، خمري ع،  )8

  679تا670)4(9خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی . پژوهشهاي زراعی ایران. 
بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس چهار اکسشن از در ،1387سفیدکن ف، حیدري ا، کسیانی اول م طبایی عقدایی س، نادري م، )9

 آب و هوایی تهران،هاي مختلف پس از کشت در شرایط  سال
کمپوست خاك اره در بستر کشت گلدانی بر تغذیه و رشد گیاه دیفن باخیا. مجله ب هزراعی نهال و بذرجلد ،اثر ورمی1389خمامی ع ، )10

 .444تا435.صفحه4، شماره  26- 2
و عملکرد گیاه دارویی ریحان تحت . تغییرات میزان اسانس  1387دادوند سراب، م.ر.، ح. نقدي بادي، م. نصري، م. مکی زاده، ح. امیدي.  )11
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