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  چکیده

در قالب  1387-88آزمایشی در سال زراعی  ).Satureja hortensis L( کودي بر تولید گیاه دارویی مرزه فمختل هايبه منظور بررسی مدیریت  
کـود   )1: آزمـایش شـامل  تیمارهاي . شگاه فردوسی مشهد اجرا شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانطرح بلوك

 )4) بـاکتري سـودوموناس  ( کننـده فسـفات  کود بیولوژیک حـل ) 3 کمپوستورمی) 2) اي ازتوباکتر و آزوسپریلیومهحاوي باکتري( بیولوژیک نیتروکسین
-کننده فسـفات بـا ورمـی   کود بیولوژیک حل )6 کننده فسفات کود بیولوژیک نیتروکسین با حل )5ین با ورمی کمپوست مخلوط کود بیولوژیک نیتروکس

بدون اسـتفاده از کـود   ( تیمار شاهد) 9و فسفر و  نیتروژنکود شیمیایی  )8  کمپوستکننده فسفات با ورمیبا حل کود بیولوژیک نیتروکسین) 7کمپوست 
هـاي مختلـف بـه    هاي خرد شده در زمان تجزیـه شـد و چـین   با توجه به دارا بودن دو چین، اطالعات با استفاده از طرح کرت. بود )بیولوژیک و شیمیایی

-داري بر صـفات مـورد انـدازه   که چین تاثیر معنینتایج نشان داد  .هاي اصلی در نظر گرفته شدیمارهاي کودي به عنوان کرتهاي فرعی و تعنوان کرت
بیشـترین ارتفـاع    بطوریکه .اکثر صفات مورد بررسی در مقایسه با شاهد گردید) p≥05/0( داراستفاده از کود بیولوژیک باعث افزایش معنی. گیري نداشت

اختصـاص  تیمـار شـاهد    نیـز بـه  متـر  سانتی 39و کمترین ارتفاع بوته با  کننده بدست آمدکسین و باکتري حلمتر در تیمار ترکیبی نیتروسانتی 51بوته با 
  .باشددر افزایش بهبود خصوصیات کمی مرزه موثر تواند می، رسد که کاربرد کودهاي آلی و بیولوژیکیبنابراین چنین به نظر م .داشت
 

  نیتروکسینکود آلی، نیتروژن، ، درصد اسانس، عملکرد بیولوژیک :کلیدي هايواژه
  

   1 مقدمه

افـزایش عملکـرد    به منظور پیشرفت یک نظـام کشـاورزي فقـط   
ي این نظام به مدیریت صـحیح  بلکه توسعه باشد،سیستم مد نظر نمی

عمـدتا بـه    یسیسـتم چنین این . چرخه عناصر غذایی نیز وابسته است
اي دهمنابع آلی و بیولوژیک وابسته است و استفاده آن از نهااستفاده از 

از آن جـا کـه   ). 5( باشـد جـایز مـی   يحد آن تا خارجی و سنتتیک در
سیدن به کشاورزي پایدار محسوب مدیریت خاك از عوامل اصلی در ر

ي شیمیایی، خصوصا نیتروژن و اگردد، لذا جایگزینی تدریجی کودهمی
بشر را در دستیابی به این هـدف  تواند می، با کودهاي بیولوژیک فسفر

هـاي  در نظـام ). 4( کشـاورزي یـاري نمایـد    و تولید پایدار محصوالت
                                                             

و اصـالح   گـروه زراعـت   یان کارشناسی ارشددانشجو و استادترتیب به  -3و  2، 1
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ثر فوایـد  کشاورزي پایدار، اسـتفاده از منـابع تجدیدپـذیري کـه حـداک     
هاي زیست محیطی را داشـته باشـد، امـري    اکولوژیکی و حداقل زیان

نهـا بـه مـواد آلـی     اصطالح کودهـاي بیولوژیـک ت  ). 9( ضروري است
ی، کـود سـبز و غیـره اطـالق     حاصل از کودهاي دامی، بقایـاي گیـاه  

قـارچی و مـواد حاصـل از     شود، بلکه ریز موجـودات باکتریـایی و   نمی
ها در رابطه بـا تثبیـت نیتـروژن و فراهمـی فسـفر و سـایر       فعالیت آن

ــه م ــذایی از جمل ــک محســوب  عناصــر غ ــرین کودهــاي بیولوژی همت
هاي مفید آزادزي موجـود در خـاك کـه باعـث     اکتريب). 1( گردند می

 تحریـک هـاي  يبه نام ریزوبـاکتر  ،)21( گردندرشد گیاهان میبهبود 
هاي گیـاهی بـه   که با تولید هورمون شوندکننده رشد گیاه شناخته می

صورت مستقیم و با تثبیت نیتروژن، تسهیل جذب عناصر بـه صـورت   
  ). 10( دهندار میم رشد گیاه را تحت تاثیر قرغیر مستقی

توانـایی جلـوگیري از    گیاهان دارویی به دلیل داشتن مواد مـوثره، 
باعـث درمـان یـا کـاهش عـوارض آن       ها را دارند و یـا برخی بیماري

در ایـن   هاي ثانویـه وجود متابولیتناشی از  گونه خواص این. شود می
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نهـا  کیفیت و میزان مواد موثره گیاهان دارویـی ت ). 2( باشدگیاهان می
باشد، بلکه به عوامـل  و پتانسیل فیزیولوژیکی گیاه نمی ناشی از شرایط

 .L( مرزه با نام علمـی ). 14( یستگی دارد نیزمحیطی و شرایط زراعی 
Satureja hortensis (    گیاهی دارویی، علفی و معطر کـه متعلـق بـه

هـاي ایـن جـنس بیشـتر در     گونـه ). 6( باشدمی Lamiaceaeخانواده 
کوهستانی منـاطق شـمال، شـمال غربـی، شـمال شـرقی،       هاي دامنه

هـاي  ایـران پراکنـدگی داشـته و روي صـخره    مرکزي و جنوب غربی 
هـایی  این گونه داراي برگ. رویندهاي سنگالخی میآهکی و یا دامنه

حالـت تـا خـوردگی داشـته و بـه شـکل        یطـول جهـت   است کـه در 
ر رت مجتمـع در طـول سـاقه قـرا    خطـی بـوده و بـه صـو    -مستطیلی

ل ها در سطح زیرین و همچنین کاسـه گـل و گـ   روي برگ. اند گرفته
. شـود باشـند دیـده مـی   هـاي ترشـحی کـه حـاوي اسـانس مـی      غده

هاي هوایی گیاه مـرزه کـه   کلی قسمت دار و به طورهاي گل سرشاخه
گردد، بوي شود و در سایه خشک میدر زمان گلدهی چیده می معموال

کننده عمل هضم، مقـوي معـده، مـدر     معطر و اثر نیرو دهنده، تسهیل
، 11، 8( رفـع اسـهال دارد   بادشکن و به طور خفیف اثر قابض و ،)26(

-عنـوان طعـم   مواد غذایی بـه  همچنین از این گیاه در. )24و  22، 12
اندام هوایی مرزه متفاوت  میزان اسانس در). 2( شودمیدهنده استفاده 

ـ . گی دارداست و به شرایط اقلیمی محل رویـش گیـاه بسـت    ه در مرحل
در که  آزمایشیدر . حداکثر می باشد گلدهی مقدار اسانس در این گیاه

بررسـی شـد، مشـاهده    هاي آلی روي نعنـاع فلفلـی   آن اثر کاربرد کود
درصـد عملکـرد    80که عملکرد آن در کشت ارگانیـک حـدود    گردید

کمپوست در ترکیب بـا  در این آزمایش ورمی. شت رایج بودحاصل از ک
). 17( هـاي بـاالیی شـدند   یوم سبب تولید عملکردوباکتر و آزوسپریلازت

 وهـاي محـرك رشـد    ، کاربرد تلفیقی بـاکتري )13( کارانهامیدا و هم
مـورد  ) .Pennisetum glaucum L(کمپوست را در ارزن مرواریـدي  

ایـن تیمارهـا   اثـر   بررسی قرار داده و گزارش کردند که ارتفاع گیاه در
، در مطالعه اثر عوامـل محیطـی   )7( انی و همکارانباراز. افزایش یافت

مشاهده کردند که بیشترین ) .Triticum aestivum L(گندم بر روي 
هاي تثبیت تلقیح بذور ذرت با باکتري. صل شدعملکرد در کود آلی حا

کننده ازت باعث افزایش میزان ماده خشک تولیدي و افزایش عملکرد 
-ورمـی سطح  منظور بررسی اثر چهاردر تحقیقی که به ). 25( دانه شد

 ،انجام گرفت .Dracocephalum moldavica Lکمپوست بر گیاه  
داري باعـث  مپوسـت بطـور معنـی   کمشاهده شد که تیمارهـاي ورمـی  

طح برگ، ارتفاع بوتـه، تعـداد   گیاه مانند س يرشدهاي ویژگیافزایش 
ــین . هــاي فرعــی، وزن تــر و وزن خشــک بوتــه شــدندشــاخه همچن
اي ورمی کمپوست باعث افزایش میزان عملکرد روغـن نسـبت   تیماره

 b و aهاي کمپوست میزان کلروفیلبه شاهد شدند، ضمن اینکه ورمی
ایـن  بنابراین ). 15(و کاروتنوئیدهاي موجود در گیاه را نیز افزایش داد 

آزمایش به منظور بررسی تاثیر کودهاي بیولوژیک بر کمیت و کیفیـت  
 .احی و اجرا شدگیاه دارویی مرزه طر

 هامواد و روش

این تحقیق در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه      
در سـال زراعـی   در قالب طرح بلوك کامـل تصـادفی   فردوسی مشهد 

 )1: تیمارهاي این آزمـایش شـامل  . با سه تکرار اجرا گردید 88-1387
ــین    ــک نیتروکس ــود بیولوژی ــاکتري (ک ــاوي ب ــاکتر و  ح ــاي ازتوب ه

کننـده فسـفات   کود بیولوژیک حل) 3 کمپوستورمی) 2) یومآزوسپریل
-مخلوط کود بیولوژیک نیتروکسین با ورمی) 4) باکتري سودوموناس(

کـود   )6 کننده فسـفات کود بیولوژیک نیتروکسین با حل )5 کمپوست
کـود بیولوژیـک   ) 7 کمپوسـت کننده فسـفات بـا ورمـی   بیولوژیک حل

کـود شـیمیایی   )8 کمپوسـت مـی با ور کننده فسفاتنیتروکسین با حل
پس از پیاده کردن نقشه طرح و . تیمار شاهد بود) 9و فسفر و  نیتروژن

متـر ایجـاد و در    5/2در  3 هایی با ابعادانجام عملیات خاکورزي کرت
کشـت در   .ردیف براي کاشـت در نظـر گرفتـه شـد     5داخل هر کرت 

با فاصـله   سانتی متر و 50هایی به فاصله در ردیف 15/2/1388تاریخ 
انجـام   متـر سـانتی  5/0-1ر در روي ردیف و عمق سانتی مت 5کاشت 
 1هاي ریز مرزه، بذور با نسبت به منظور سهولت در کاشت بذر .گرفت

اعمال تیمارهاي آزمـایش، در   براي. با ماسه بادي مخلوط گردید 5به 
لیتـر در   2زمان کاشت کود بیولوژیک مایع نیتروکسـین را بـه میـزان    

به خوبی با بذر آغشته کرده و پس از تلقـیح اقـدام بـه خشـک     هکتار 
. شـید گردیـد  از نور خوره و به دور نمودن کلیه بذور تیمار شده در سای

در طـول  . تن در هکتار مصرف گردید 15کمپوست نیز به میزان ورمی
-قارچکش و یا ، آفتکشیش هیچ نوع کود شیمیایی، علفاجراي آزما

هـاي هـرز در دو مرحلـه پـس از     ن علفعمل وجی. کشی مصرف نشد
. روز انجام شـد  7آبیاري به روش نشتی و با دور . کاشت صورت گرفت

درصد گلدهی انجام گرفت، قبـل   10برداشت هر چین مرزه در مرحله 
ــداد  ــ  5از برداشــت تع ــه ط ــه ب ــفات و  بوت ور تصــادفی انتخــاب و ص

درصد بوته، هایی از جمله وزن تر بوته، وزن خشک بوته، ارتفاع  ویژگی
 براي تعیین عملکرد نهایی در. و درصد ساقه تعیین شد سرشاخه گلدار

هر کرت دو ردیف کناري و یک بوته از ابتدا و انتهاي کرت به عنـوان  
. اي حذف و از سطح باقی مانده عملکرد بیولوژیک تعیین شداثر حاشیه

گرم از توده نهایی از هـر کـرت برداشـت و پـس از      500سپس مقدار 
هـاي  کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه، نمونـه      وزین و به منظور حفظت

سـپس بـراي تعیـین     در دماي اتاق و در سایه خشک شـدند و مذکور 
به منظور استخراج اسانس از . نددرصد اسانس به آزمایشگاه منتقل شد

هاي هوایی خشک شده، از روش تقطیر با بخـار توسـط دسـتگاه    اندام
صل کـه  گیري، اسانس حاساعت اسانس 3پس از . استفاده شد کلونجر

آوري و بـا سـولفات سـدیم بـدون آب     به رنگ  زرد روشن بـود، جمـع  
ي در بسته در یخچال با دمـاي  اشهرطوبت زدایی شده و در ظروف شی

با توجـه بـه دارا بـودن دو چـین در     . گراد نگهداري شدرجه سانتید 4
د شـده در  هـاي خـر  طول آزمایش، اطالعات با استفاده از طرح کـرت 
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مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد و از       SASافزار نرمتوسط زمان 
درصـد جهـت مقایسـه     5حتمال در سطح ا اي دانکنچند دامنهآزمون 

هـاي مختلـف بـه عنـوان     در این راسـتا چـین  . ها استفاده شدمیانگین
هاي اصلی در نظـر  هاي فرعی و تیمارهاي کودي به عنوان کرتکرت

   .گرفته شد
 

  بحث تایج ون
 ارتفاع بوته

 داري بر ارتفـاع بوتـه داشـتند   تیمارهاي مورد آزمایش تاثیر معنی
)05/0p≤(، ) ار تیمـ  اثـر  بیشـترین ارتفـاع بوتـه در    بطوریکه). 1جدول

متر بدست سانتی 51با  فسفات کنندهترکیبی نیتروکسین و باکتري حل
متـر  سـانتی  39بـا   شـاهد تیمـار   نتیجـه  ارتفاع بوته درآمد، و کمترین 

هاي مختلـف  اختالف ارتفاع بوته در بین چین). 2جدول ( مشاهده شد
ولی با وجود این چین دوم نسبت به چین اول ). 1جدول ( دار نبودمعنی

ارتفـاع کمتـر گیاهـان در    ). 2جدول (ارتفاع بوته بیشتري را نشان داد 
یی تواند به دلیل آزادسازي کند و تدریجی عناصـر غـذا  اولین چین می

. توسط کودهاي آلی و بیولوژیک و تاثیر تدریجی بر رشـد گیـاه باشـد   
اغلب گیاهان ناشی از خصوصیات هاي مشاهده شده در ارتفاع اختالف

رسد کـه در  ولی به نظر می. )14( ژنتیکی و تغییر شرایط محیطی است
گانه با کودهاي بیولوژیک، رشد رویشی گیـاه بهبـود   شرایط تلقیح چند

طـور  به .استامر منجر به افزایش ارتفاع بوته در مرزه شده نیافته و ای
کلی در دسترس بودن عناصر غذایی ضـروري گیـاه توسـط کودهـاي     

فـاع مـرزه را   بیولوژیک و در نتیجه تحریک رشد رویشـی مناسـب، ارت  
ش کردنـد  گـزار ) 19( الدینمحفوظ و شرف .استتحت تاثیر قرار داده

دار و آزوسپریلیوم باعث افزایش معنی باکترکودهاي آلی، مخصوصا ازتو
افزایش رشد نیز ) 23و  20( برخی از محققین .ندارتفاع گیاه رازیانه شد

ـ   هـاي محـرك رشـد گـزارش     ا بـاکتري گیاه میزبان را در اثر تلقـیح ب
  . اند کرده

  
  تعداد شاخه جانبی در بوته

-نظر تعداد شاخه جانبی تفـاوت معنـی  بین تیمارهاي آزمایش از  
، ولی بیشترین و کمتـرین تعـداد شـاخه    )1جدول ( مشاهده نشد داري

و  ورمـی کمپوسـت  +رتیب در تیمارهاي ترکیبی نیتروکسینجانبی به ت
مشـاهده  ) عـدد  15( و شـاهد  )عدد 17(کننده فسفات حل+نیتروکسین

دار نبود اثر چین بر تعداد شاخه جانبی در بوته نیز معنی .)2جدول ( شد
در بیشترین تعداد شاخه جـانبی   ها، چین دومبین چینمقایسه  ولی در 

رسد بیشتر بودن تعداد شـاخه  به نظر می .را به خود اختصاص دادبوته 
جانبی در بوته در چین دوم به دلیل این باشد کـه در چـین اول فقـط    

هاي یک ساقه اصلی وجود داشته ولی پس از برداشت چین اول شاخه
با برداشت چـین اول گیـاه دوبـاره     گربه عبارت دی. جانبی تشکیل شد

فالحـی  . کندهاي جانبی بیشتري تولید میشروع به رشد کرده و شاخه
 Matricaria(نیز در یک بررسی در گیاه بابونه آلمانی ) 3( و همکاران

chemmomilla L. (یک بـر تعـداد   که کودهاي بیولوژ ندگزارش کرد
  .داري نداشتشاخه جانبی اثر معنی

  
 ولوژیکعملکرد بی

عملکرد بیولوژیک مرزه به طور معنی داري تحت تاثیر تیمارهاي  
بیشــترین و کمتــرین ). 1جــدول (، )≥05/0p( آزمــایش قــرار گرفــت

 کمپوست و شـاهد حاصـل شـد   وژیک در تیمارهاي ورمیعملکرد بیول
. دار نداشـت چین بر عملکـرد بیولوژیـک نیـز تـاثیر معنـی     ). 2جدول (

). 2جـدول  (عملکرد بیولوژیک در چین اول نسبت به دوم بیشـتر بـود   
طور که گفته شد به دلیل آزادسـازي  رسد هماناین امر هم به نظر می

تدریجی مواد غذایی توسط کودهاي آلـی و بیولوژیـک باشـد کـه بـه      
افـزودن  عملکـرد  . گـذارد، باشـد  میصورت تدریجی بر رشد گیاه تاثیر 

ورمی کمپوست به خاك نه تنها فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیـاه  
دهد بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و فراینـدهاي حیـاتی   را افزایش می

خاك، ضمن افزایش دسترسی به عناصر غذایی، شرایط را جهت تولید 
و در نهایت بهبود  عملکرد باال، تولید ماده خشک بیشتر در واحد سطح

هـاي کومـارات و   یافتـه ). 10( عملکرد بیولوژیـک فـراهم مـی نمایـد    
کمپوسـت در گیـاه   موید آن بود که استفاده از ورمی نیز) 18( همکاران

موجــب بهبــود چشــمگیر عملکــرد ) .Hordeum vulgare L(جــو 
   .بیولوژیک گردید

  

  شاخه گلداردرصد ساقه و سر
تاثیر تیمارهاي کودي قرار نگرفت  درصد سرشاخه گلدار نیز تحت

داري را بـا  و تیمارهاي اعمال شده از نظر این صـفت اخـتالف معنـی   
بـا ایـن وجـود نتـایج مقایسـه      ). 1جـدول  (تیمار شاهد نشـان ندادنـد   

ها نشان داد که ورمی کمپوست  بیشترین و شاهد کمترین اثر میانگین
نین درصـد سـاقه   همچ). 2جدول ( دار داشتندرا بر درصد سرشاخه گل

داري تحت تاثیر تیمارهـاي آزمـایش قـرار گرفـت     مرزه به طور معنی
)05/0p≤( ،) بیشترین و کمترین درصد ساقه نیز بترتیـب در  ). 1جدول

کمپوست و شاهد مشـاهده  ورمی+کننده فسفاتهاي حلتیمار باکتري
 دار بیناز طرف دیگر نتایج حاکی از عدم اختالف معنی). 2جدول (شد 
از ). 1جـدول  (ه بـود  قها از نظر درصد سرشاخه گلدار و درصد ساچین

نظر درصد سرشاخه گلدار چین دوم برتري داشت ولی در مورد درصـد  
افـزایش  ). 2جـدول  (ساقه این برتري به چین اول اختصـاص داشـت   

تواند به دلیل تمایل بیشتر گیـاه  درصد سرشاخه گلدار در چین دوم می
بـه نظـر   . هـاي فرعـی بیشـتر باشـد    و تولید شـاخه برداري در اثر چین

رسد که ورمی کمپوسـت بـا افـزایش ظرفیـت نگهـداري رطوبـت        می
موجود در خاك و افزایش میزان نیتروژن در دسترس گیاه باعث ایجاد 

تر براي رشد شده، که خود باعث افزایش درصد سـاقه،  شرایط مناسب
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  . آذین در گیاه مرزه گردیدبرگ و گل
  

  

ــاالن ــایی   ) 23( ش ــان اروپ ــی گاوزب ــاه داروی  Borago(در گی
officinalis (   دار بـا کـاربرد   نشان داد که ماده خشـک سرشـاخه گـل

 .باسیلوس و آزوسپریلیوم و نیز سطوح مختلف کمپوست افزایش یافت
  

  درصد اسانس
کـه کودهـاي بیولوژیـک مـورد      نتایج تجزیه واریانس نشـان داد  

، )≥01/0p(ند داشـت نداري رزه اثر معنیر درصد اسانس گیاه ماستفاده ب
فسـفات داراي  کننـده  هـاي حـل  باکتريتیمار با این وجود ). 1جدول (

تیمار کود شـیمیایی از کمتـرین درصـد اسـانس برخـوردار      بیشترین و 
. دار نبودبر درصد اسانس گیاه مرزه معنی اثر چین نیز ).2 جدول( بودند

شواهد روشنی از بهبود کیفیت . و در چین اول درصد اسانس بیشتر بود
د، و کمیت گیاهان دارویی در اثر کاربرد کودهاي بیولوژیـک وجـود دار  

توان آن را به اثرات متقابل گیاه و ریز دلیل این امر پیچیده است و می
هـاي دفـاعی گیـاه    ال سیگنال توسط ریز جاندار وپاسـخ جانداران، انتق

ي ثانویـه بـه   هـا ولیـت ن آنکه برخی از مسـیرهاي متاب نسبت داد، ضم
افزایش میزان اسانس ). 17( گرددها تحریک میوسیله میکروارگانیسم

هـاي ثانویـه در شـرایط     تواند مربوط به موضوع افزایش متابولیـت می
آلـی   ی باشد، زیرا تیمارهاي کودنامساعد محیطی و کمبود عناصر غذای

گیاه فراهم  فراهم آوردن عناصر غذایی بستر مناسبتري را براي رشد با
   .آورند می

هاي موجود در این کودها اثر مثبتـی بـر   کروارگانیسماز این رو می
یک را ژ اثر کودهاي بیولو) 12( قریب و همکاران. درصد اسانس داشتند

) Oriyganum vulgare(بر درصد اسانس گیـاه دارویـی مرزنجـوش    
  .بهتر از کودهاي شیمیایی گزارش نمودند

  
  عملکرد اسانس

دار عملکـرد  منجر به افزایش معنیاده از کودهاي بیولوژیک استف 
بـه طوریکـه    ،)1جـدول  (، )≥05/0p(شد نسبت به شاهد  مرزه اسانس

حاصـل  و شـاهد  کمپوست رین و کمترین عملکرد در تیمار ورمیبیشت
و درصد اسانس  گلدار افزایش درصد سرشاخهدلیل این ). 2جدول ( شد

چـین بـر   . نسبت به دیگـر تیمارهـا بـود    این تیمارحاصل از اثر باالي 
تـر  و با وجود پایین) 1جدول (داري نداشت ثیر معنیعملکرد اسانس تأ

بودن درصد اسانس در چین دوم، به دلیل وجود درصد سرشاخه گلـدار  
جـدول  (بیشتر در این چین، چین دوم عملکرد اسانس باالتري داشـت  

انس نده عملکرد اسـ دار یکی از اجزاي تعیین کنشاخه گلدرصد سر). 2
ی اسـت کـه بـه    آذین در هر گیاه صفتدرصد برگ و گل. باشدگیاه می

تاثیر عملیات زراعی نیـز   شود و همچنین تحتطور ژنتیکی کنترل می
رود که گیاه استفاده از کودهاي آلی انتظار می، لذا با )17( گیردقرار می

را آذیـن خـود   رشد رویشی مطلـوب تعـداد بـرگ و گـل     تحت شرایط
  . افزایش داده و به دنبال آن عملکرد اسانس نیز افزایش خواهد یافت
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ب دنـد کـه کودهـاي آلـی سـب     رگزارش ک )16( کاپور و همکاران
  .شدند) Foeniculum vulgare(افزایش عملکرد اسانس رازیانه 

 
 گیرينتیجه

شواهد روشنی از بهبود کیفیت و کمیـت گیاهـان دارویـی در اثـر     
د، دلیل این امـر پیچیـده اسـت و    دهاي بیولوژیک وجود دارکاربرد کو

 توان آن را به اثرات متقابل گیاه و ریـز جانـداران، انتقـال سـیگنال    می
ن آنکه برخی هاي دفاعی گیاه نسبت داد، ضمتوسط ریز جاندار وپاسخ

ها تحریـک  ي ثانویه به وسیله میکروارگانیسمهااز مسیرهاي متابولیت
کودهاي  حاکی از آن است که بررسیکلی نتایج این به طور . گرددمی

توانند با توجه به شرایط محیطی و پتانسـیل گیـاه،   بیولوژیک و آلی می
عنوان جـایگزینی بـراي کودهـاي    هاي تغذیه اکولوژیک به در سیستم
ایـن تیمارهـا بـدون کـوچکترین صـدمات و      . استفاده شـوند شیمیایی 

سـالمت سیسـتم کشـاورزي    مخاطرات محیطی و با حفظ پایـداري و  
-اعـث اسـتقرار بهتـر میکـرو    برطرف کرده و ب نیازهاي غذایی گیاه را

  .شوندهاي خاکزي میارگانیسم
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