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چکیده
بادرنجبویه با نام علمی  Melissa officinalisیکی از گیاهان دارویی باارزش متعلق به خانواده نعنائی ان اس ت .ب همنظور بررس ی ت ثيیر
کودهای ورمیکمپوست ،بیوفسفات و کود شیمایی ماکرو ،بر خصوصیات مورفول وییکی و عملک رد کم ی و کیف ی ای ه گی اه داروی ی و
امکانسنجی جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی ،آزمایشی با  18تیمار شامل فاکتورهای کود شیمیایی در سه سطح (صفر،
 50و  100درصد مقدار مصرف رایج)؛ ورمیکمپوست در س ه س طح (ص فر 30 ،15 ،درص د حج گ گل دان) و بیوفس فات در دو س طح
(کاربرد و عدم کاربرد) بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با  3تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کش اورزی ق زویه
انجام شد .نتایج نشان داد که ورمیکمپوست تثيیر معنیداری بر فاکتورهای مورفولوییکی و درصد اسانس بادرنجبویه داشت ،بهطوریکه
بیشتریه ارتفاع بوته ،باالتریه تعداد شاخه فرعی ،باالتریه وزن هزاردانه ،و بیشتریه درصد اسانس ،در حالت کاربرد  30درص د حج گ
گلدان ورمیکمپوست حاصل گردی د .هگچن یه بیشت ریه وزن ت ر بوت ه ب ا ک اربرد هگزم ان بیوفس فات و  30درص د حج گ گل دان
ورمیکمپوست تولید شد ،با ایه وجود باالتریه وزن خشک بوته با کاربرد هگزمان سطح باالی کودش یمیایی و ورمیکمپوس ت بهدس ت
آمد .بیشتریه مقدار سیترونالل در تیمار  30درصد حجگ گلدان ورمیکمپوست و ب االتریه مق دار یرانی ال در ح ور ک ود ش یمیایی
حاصل گردید ،بهطوریکه در حالت استفاده از سطح باالی کود شیمیایی مقدار یرانیال موجود در اسانس در مقایسه با عدم کاربرد ای ه
کود ،حدود  23درصد بیشتر بود.
واژههای کلیدی :خصوصیات مرفولوییکی ،اسانس ،بیوفسفات ،ورمیکمپوست

 1و  .2استادیاران ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بیهالمللی امام خمینی(ره) ،قزویه
 .3استادیار ،گروه باغبانی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،قزویه ،ایران
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ض ایعات آل ی (ک ود دام ی ،بقایای گیاهی و غیره) در ضمه
عبور از دس تگاه گ وارش ای ه ج انوران بهوج ود م یآی د.
بهعلت داشته خصوصیاتی مانند تخلخل زیاد ،قدرت جذب و
نگهداری باالی عناصر معدنی و آزادسازی تدریجی آنها و نیز
ظرفیت باالی نگهداری آب ،در کشاورزی پایدار از
ورمیکمپوست برای بهبود رشد و کیفیت محصوالت زراعی و
باغی استفاده میشود (آرانکون 1و همکاران .)2004 ،کودهای
زیستی فسفاته عمدتاً شامل یکسری از باکتریها و قارچها
میباشند که با تولید یون هیدروین و طیف وسیعی از انواع
اسیدهای آلی بهخصوص اسیدهای کتوگلوکونیک ،سیتریک،
اگزالیک و مالیک میتوانند در آزادسازی فسفر از ترکیبهای
معدنی نامحلول ،مؤير باشند .هگچنیه بسیاری از ایه
میکروارگانیسگها قادر به ترشح آنزیگهای فسفاتاز هستند که با
معدنی کردن ترکیبهای آلی فسفردار ،یونهای فسفات قابل
جذب برای گیاه را فراهگ میسازند (مفاخری و همکاران،
 .)1390استفاده از کود فسفات زیستی ،از طریق تثيیر مثبتی
که بر فعالیت میکروارگانیسگهای مفید در خاک میگذارد،
امکان دسترسی مطلوب به عناصر غذایی پرمصرف و کگمصرف
را توسط گیاه فراهگ آورده و متعاقب آن میتواند در بهبود
کیفیت گیاه مؤير باشد (نقدیبادی .)1389 ،کود فسفات
زیستی موجب تولید هورمونهای رشد گیاهی در محیط ریشه
میشود که پاسخهای رشدی گیاه را موجب میگردد (ریدوان،2
.)2008
سعیدنژاد و رضوانیمقدم ( )1388در ارزیابی اير مصرف
ورمیکمپوست ،روی عملکرد و اجزای عملکرد و درصد اسانس
زیره سبز بیان داشتند که در اکثر صفات اندازهگیری شده،
تیمار ورمیکمپوست بیشتریه تثيیر مثبت را نشان داد.
تهامیزرندی و همکاران ( )1389در پژوهشی با مقایسه تثيیر
کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی
ریحان ،برتری معنیدار کود آلی ورمیکمپوست نسبت به شاهد
(عدم کوددهی) و کود شیمیایی در بسیاری از صفات
اندازهگیری شده را گزارش نمودند .بهطوریکه گیاهان تحت
تیمار ورمیکمپوست؛ از ارتفاع بوته ،عملکرد برگ ،عملکرد تر و
خشک اندام هوایی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها برخوردار
بودند .با ایه وجود از لحاظ درصد اسانس برگ ،تفاوت
معنیداری بیه تیمارها مالحظه نشد .در بررسی سطوح مختلف
کمپوست و ورمیکمپوست و تثيیر آن بر روی گیاه دارویی
نعناع فلفلی مشخص شد که مصرف ورمیکمپوست تثيیر
معنیداری بر خصوصیات رشدی مانند ارتفاع بوته ،طول شاخه

مقدمه
بادرنجبویه با نام علمی  ،Melissa officinalisنام انگلیسی
 Lemon balmو نامهای رایج وارنگ بو ،ترنجان ،بلسان ،گلحنا
و ملیس؛ گیاهی علفی و چندساله ،متعلق به خانواده نعناییان
است (طهوری .)1389 ،در ایه خانواده حدود  160جنس و
بیش از  3000گونه وجود دارد که تقریباً در تمام نقاط جهان،
بهخصوص در نواحی مدیترانه ،میرویند و اغلب آنها جزء
گیاهان دارویی باارزش هستند .ایه گیاه دارای طبیعت گرم،
نیرودهنده و ضدتشنج است .بهعالوه بهعنوان مقوی معده،
بادشکه ،تسهیلکننده عمل ه گ و معرق ،مورد استفاده قرار
میگیرد .اسانس و عصاره آن دارای خاصیت ضدتشنج و
آرامکننده اعصاب ،با اير قاطع است مشروط بر آنکه به مقادیر
کگ و درمانی مصرف شود (امیدبیگی1388 ،؛ طهوری.)1389 ،
یکی از مهگتریه اشکال دارویی ایه گیاه اسانس آن است.
اسانس ملیس مایعی بیرنگ یا به رنگ زرد روشه و گاهی زرد
مایل به خاکستری و دارای بوی بسیار مطبوع شبیه بوی لیمو
میباشد .ایه بو مخصوصاً اگر اسانس از برگ گیاه ،قبل از گل
دادن بهدست آمده باشد محسوستر است .بیش از  70درصد
اسانس برگهای بادرنجبویه را سیترونالل ،سیترال ،یرانیول،
لینالول ،لیمونه و استات اوینول تشکیل میدهد (میرزا و
همکاران .)1375 ،میزان اسانس پیکر رویشی بادرنجبویه بیه
 0/02تا  0/4درصد متغیر است ،ایه رنج درصد اسانس ،نسبت
به سایر اع ای خانواده نعناع بسیار پاییه است و به همیه
دلیل اسانس خالص بادرنجبویه ،در بازارهای جهانی از قیمت
بسیار باالیی برخوردار است .از آنجاکه محصول یک گیاه دارویی
زمانی مقرون بهصرفه است که مقدار عملکرد و مواد مؤيره آن،
به حد مطلوب رسیده باشد و از آنجاییکه اکوسیستگهای
زراعی نقش تعییهکنندهای در بیوسنتز متابولیتهای يانویه
دارند ،همواره مطالعه تثيیر شرایط یک اکوسیستگ بر تولید
متابولیتی گیاهان ،اهمیت فراوانی دارد .ازجمله مهگتریه عوامل
مورد بررسی در ایه زمینه ،کاربرد کودهای ارگانیک در جهت
رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار و ارائه الگوهای مناسب
تغذیهای میباشد .کوده ای زیس تی حاوی مواد نگهدارندهای با
جمعیت متراکگ ی ک ی ا چن د ن وع ارگانیس گ مفی د خ اکزی
و ی ا ب هص ورت ف رآورده متابولیک ایه موج ودات م یباش ند
ک ه ب همنظ ور بهب ود حاصلخیزی خاک و عرضه مناسب
عناص ر غ ذایی م ورد نیاز گیاه در یک سیستگ کشاورزی
پای دار بهک ار م یرون د (ص الح راس تیه .)1380 ،در ای ه ب یه
م یت وان ب ه ورمیکمپوست و بیوفسفات اشاره کرد.
ورمیکمپوست نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرمه ای
خ اکی اس ت ک ه در نتیج ه تغییر و تبدیل و ه گ نسبی

1. Arancon
2. Ridvan
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ورمیکمپوست در سه سطح ( V1 ،V0و  V2بهترتیب صفر،15 ،
 30درصد حجگ گلدان) و بیوفسفات در دو سطح ( B0و B1
بهترتیب کاربرد و عدمکاربرد) بودند که در مجموع  18تیمار
آزمایشی را ایجاد نمودند .بهمنظور بررسی خصوصیات فیزیکی و
شیمایی ورمیکمپوست ،بیوفسفات و خاک مورد استفاده در
ایه آزمایش ،نمونههایی از آنها تهیه و تجزیه گردید .نتایج
حاصل از آنالیز ورمیکمپوست ،بیوفسفات و خاک در جداول ،1
 2و  3آمده است.
بذرهای مورد نیاز برای کشت ،از شرکت پاکان بذر تهیه
گردید ،گلدانها پس از نامگذاری بهصورت تصادفی قرار گرفتند
و در اردیبهشت ماه  1392بذرها در سطح گدان کشت شدند.
تیمارهای کود شیمیایی و ورمیکمپوست قبل از کشت بذر و
بهصورت مخلوط نمودن با خاک گلدانها اجرا گردید.
بیوفسفات نیز در مرحله کشت ،و بهصورت تیمار بذری اعمال
شد .پس از کشت ،آبیاری و سایر مراقبتهای زراعی ،به صورت
روزانه صورت گرفت .بعد از سبز شدن بذرها و در مرحله دو
برگی ،تنک کردن انجام گرفت و در هر گلدان دو بوته نگهداری
شد .در مرحله شروع گلدهی ،ارتفاع بوته اندازهگیری شد و
سپس پیکر رویشی بادرنجبویه ،از پنج سانتیمتری سطح خاک
برداشت گردید و بالفاصله وزن تر تک بوته اندازهگیری شد .در
همیه مرحله فاکتورهایی مانند ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی
نیز تعییه گردید .سپس فرایند خشک کردن بهصورت طبیعی و
در سایه ،انجام شد  .پس از خشک شدن کامل گیاهان ،وزن
خشک نیز اندازهگیری و يبت گردید .پیکر رویشی خشک شده
بادرنجبویه ،جهت استخراج اسانس به آزمایشگاه منتقل گردید.
اسانسگیری به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر
انجام شد .بهمنظور تجزیه نمونههای اسانس و اندازهگیری دقیق
ترکیبات موجود در آن از دستگاه کروماتوگرافی گازی ) (GCو
کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی ) (GC/MSاستفاده
شد.
برای کروماتوگرافی گازی از دستگاه  GCمدل ،6980
ساخت آمریکا و مجهز به آشکارساز  FIDبا ستون از نوع DB-5
به طول  30متر و قطر داخلی  0/25میلیمتر و ضخامت الیه
فاز ساکه  0/25میکرومتر با گاز حامل نیتروین استفاده شد.
سرعت گاز حامل برابر با  1/1میلیمتر بر دقیقه و برنامه دمایی
دستگاه بهصورت زیر تنظیگ شد :ابتدا دما از  60درجه سانتی
گراد آغاز و در هر دقیقه چهار درجه سانتیگراد به آن افرزوده
شد تا به دمای  250درجه سانتیگراد رسید و بهمدت 10
دقیقه در ایه دما باقی ماند .دمای محفظه تزریق  250درجه
سانتیگراد و دمای آشکارساز  300درجه سانتیگراد تنظیگ
شد .برای طیف  GC/MSاز دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به

فرعی ،تعداد برگ در بوته ،وزن تر و خشک بوته و نسبت وزن
خشک برگ به وزن خشک بوته داشت .هگچنیه عملکرد
اسانس و درصد اجزای تشکیلدهنده آن ازجمله منتون ،سابینه
و لیمونه نیز تحت تثيیر ورمیکمپوست قرار گرفت (نامداری،
.)1391
مامتا 1و همکاران ( )2010تثيیر باکتریهای حلکننده
فسفات را روی رشد و میزان ترکیبات موجود در گیاه استویا
بررسی کردند و نشان دادند که ایه باکتریها تثيیر معنیداری
بر رشد رویشی ،ارتفاع بوته ،پراکنش ریشه ،وزن خشک پیکر
رویشی و میزان گلیکوزید موجود در گیاه دارد .فاتما 2و
همکاران ( )2006در آزمایشی گلخانهای روی گیاه مرزنجوش
نشان دادند که کودهای زیستی شامل ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و
باکتریهای حلکننده فسفات بر شاخصهای رشد ،میزان
اسانس و ايرات ضدباکتری اسانس بر باکتریهای گرم مثبت،
گرم منفی ،قارچها و مخمرها ،اير قابل توجهی دارند .ویسانی و
همکاران ( )1391پس از بررسی تثيیر کودهای بیولوییک بر
صفات مورفولوییک ،فیزیولوییک و میزان اسانس گیاه دارویی
ریحان بیان کردند که مخلوط کودهای بیولوییک نیتروکسیه و
بیو فسفات بیشتریه تثيیر را در افزایش صفات وزن خشک کل
اندام هوایی ،ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،وزن خشک برگ ،وزن
خشک ریشه ،تعداد سرشاخه گلدار ،فتوسنتز و میزان اسانس
ایه گیاه داشته است.
هدف از اجرای ایه تحقیق ،بررسی تثيیر کاربرد
ورمیکمپوست ،بیوفسفات و کود شیمیایی ماکرو بر عملکرد و
اجزای عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه در راستای کاهش یا
حذف استفاده از کودهای شیمیایی در تولید ایه محصول،
میباشد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی تثيیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر
خصوصیات مورفولوییکی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی
بادرنجبویه ،ایه آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار ،در سال زراعی 1392-93
در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی قزویه به اجرا در آمد .در
طول مدت آزمایش دمای حداقل و حداکثر گلخانه بهطور
متوسط  17/5و  32درجه سانتیگراد بود و روشنایی مورد نیاز
گیاه با تابش طبیعی نور آفتاب تثمیه گردید .فاکتورهای
آزمایشی شامل ،کود شیمیایی ماکرو در سه سطح ( N1 ،N0و
 N2بهترتیب صفر 50 ،و  100درصد مقدار توصیه شده)؛
1. Mamta
2. Fatma
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 0/25میکرومتر با گاز حامل هلیگ و ولتای یونیزاسیون 70
الکترون ولت استفاده شد .هگچنیه ،دمای خط انتقال 250
درجه سانتیگراد تنظیگ شد.

طیفسنج جرمی مدل  ،5970ساخت آمریکا و مجهز به
آشکارساز  FIDو ستون مویی  DB-5به طول ستون  60متر،
قطر داخلی  0/25میلیمتر و ضخامت الیه فاز ساکه برابر با

جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست
کربه آلی کل
(درصد)

Table 1: Physical and chemical properties of vermicompost
هدایت الکتریکی
نسبت کربه به
نیتروین کل
ماده آلی کل
اسیدیته
(دسیزیمنس بر متر)
(درصد)
نیتروین
(درصد)
(درصد)
PH

)Total OC (%

)Total OM (%

)Total N (%

)C/N (%

20

48.5

1.2

12

چگالی (کیلوگرم در
مترمربع)
)Density (kg/m2

)EC (ds/m
6.5

550

2.19

جدول  :2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیوفسفات
فسفر قابل استفاده (درصد)
)Available phosphorus (%

Table 2: Physical and chemical properties of biophosphate
تعداد باکتریهای حلکننده
رنگ
کادمیوم (میلیگرم در کیلوگرم) رطوبت (درصد)
فسفات (در هر گرم کود)
Color
)Humidity (%
)Cadmium (mg/kg

اندازه ذرات (میلیمتر)
)Granules size (mm

Number of PSB per grams
23

Maximum 5

Less than 25

خاکستری تیره

2-4

100000

Dark grey

جدول  :3خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک آزمایشی
Table 3: Physical and chemical properties of experimental soil
بافت خاک
Texture

لوم

رس
(درصد)

لوم
(درصد)

شه
(درصد)

فسفر قابل جذب
(پیپیام)

پتاسیگ قابل جذب
(پیپیام)

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Available
)phosphorus (ppm

Available
)potassium (ppm

)N (%

36

32

32

11.9

125

0.07

نیتروین
(درصد)

درصد ماده
آلی
)OM (%
0.61

اسیدیته
PH

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر
متر)
)EC (ds/m

7.3

2.23

Loam

صورت کاربرد بیوفسفات نزدیک به  40درصد افزایش یافت
(جدول  .)5مقایسه میانگیهها نشاندهنده وجود اختالف
معنیدار بیه سطوح مختلف ورمیکمپوست بود ،بهطوریکه
ارتفاع بوته در تیمار کاربرد  30درصد حجگ گلدان
ورمیکمپوست ( 55/77سانتیمتر) ،در مقایسه با عدم کاربرد
آن ( 32/83سانتیمتر) ،حدود  70درصد بیشتر بود (جدول
 .)5کاربرد هگزمان  30درصد حجگ گلدان ورمیکمپوست و
بیوفسفات نیز سبب افزایش ارتفاع بوته گردید که در مقایسه با
تیمار عدمکاربرد ایه دو کود ،بیش از  70درصد افزایش نشان
داد هگ چنیه ارتفاع بوته در حالت استفاده از مقدار کگ کود
شیمیایی ) ،(C1نسبت به تیمار عدمکاربرد ایه کود 10 ،درصد
افزایش داشت (جدول .)5

جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار آماری  SPSSنسخه
 16استفاده شد .مقایسه میانگیههای بهدست آمده توسط روش
آزمون چنددامنهای دانکه و در سطح  5درصد انجام گردید.
نتایج
ارتفاع بوته
نتایج حاصل از آنالیز واریانس دادههای آزمایش (جدول )4
نشان داد که فاکتورهای ورمیکمپوست ،بیوفسفات و اير متقابل
ایه دو کود ،در سطح احتمال  1درصد و فاکتور کود شیمیایی
در سطح احتمال  5درصد ،تثيیر معنیداری بر ارتفاع بوته
بادرنجبویه داشتند .مقایسه میانگیه تیمارها نشان داد که بیه
کاربرد ( 51/52سانتیمتر) و عدمکاربرد بیوفسفات (36/81
سانتیمتر) تفاوت معنیدار بود بهطوریکه ارتفاع بوته در
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جدول :4تجزیه واریانس تثيیر کوددهی بر صفات مورفولوییکی و درصد اسانس بادرنجبویه
Table 4: Analysis of variance of the effect of fertilization on morphological traits and essential oil content in lemon balm
میانگیه مربعات
درجه
Mean squares
منبع تغییرات
آزادی
وزن هزار دانه
تعداد شاخه فرعی
درصد اسانس
وزن خشک
وزن تر
ارتفاع بوته
Sources of variation
df

Plant height

Number of
branches

Fresh weight

Dry weight

1000 seed
weight

)Essence (%

ورمیکمپوست ()V
بیوفسفات ()B
شیمیایی ()N
ورمیکمپوست × شیمیایی

2

**2370.056

**61.407

**6529.056

**762.741

**0.027

**0.016

1

**

**

**

755.630

**

ns

2

*

**

359.185

4

36.861ns

ورمیکمپوست × بیوفسفات

2

شیمیایی × بیوفسفات

2

ورمیکمپوست×شیمیایی×بیوفسفات

4

2918.685
101.722

ns

4.741

**

32.019

*

7561.500

1840.889

1.769ns

**4983.944

ns

ns

**761.852

*

0.034

0.007

0.003

**

0.015

0.004ns

*0.006

ns

ns

V×N
**

826.796

2.741

1587.722

ns

27.630

0.004

0.003

V×B
ns

38.685

ns

0.796

*

2646.889

**

945.407

ns

0.005

ns

0.001

N×B
ns

4.213

ns

0.880

ns

930.611

ns

124.741

ns

0.002

ns

0.006

V×N×B

خطا

36

21.722

518.907

1.926

55.951

0.002

0.002

Error

کل

53

Total

 :** ،* ،nsبهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %5و %1
ns, *, **: Non significant, significant at p = 0.05 and p = 0.01, respectively. V: Vermicompost; B: Biophosphate; N: NPK (chemical
)fertilizer

جدول  :5مقایسه میانگیه تثيیر کوددهی با سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات مورفولوییکی و درصد اسانس
بادرنجبویه
Table 5: Means comparison of morphological traits and essential oil content in lemon balm under different levels of bio
and chemical fertilizers
صفات
Traits

تیمار

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

Treatment

بیوفسفات
Biophosphate

ورمیکمپوست
Vermicompost

کود شیمیایی
Chemical fertilizer

B0
B1

)Plant height (cm
36.815b
51.519a

V0
V1
V2
N0
N1
N2

32.833c
43.889b
55.777a
41.444b
45.833a
45.222a

تعداد شاخه فرعی

وزن تر (گرم)

Number of
branches

Fresh weight
)(gr
143.000b
166.667a
136.277c
153.888b
174.333a
143.722b
157.277ab
163.500a

14.666c
16.889b
18.333a
15.277c
16.666b
17.944a

وزن خشک
(گرم)

وزن هزار دانه (گرم)
1000 seed weight
)(gr

)Dry weight (gr
48.889b
56.370a

0.540b
0.590a

46.333c
52.222b
59.333a
49.777b
50.333b
57.777a

0.521b
0.578a
0.596a
0.549b
0.560ab
0.586a

درصد اسانس
)Essence (%

0.190b
0.227a
0.263a
0.267a
0.207b
0.205b

میانگیههایی که در هر ستون با حروف مشابه مشخص شدهاند در سطح  5درصد اختالف معنیدار ندارند
Means in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level

 N2بهدست آمد که در مقایسه با کنترل ( 15/27عدد) ،بیش از
 17درصد افزایش یافت (جدول .)5

تعداد شاخه فرعی در بوته
همانگونه که در جدول شماره  4آمده است ،فاکتورهای
ورمیکمپوست و کود شیمیایی تثيیر معنیداری در سطح
احتمال یک درصد ،بر تعداد شاخه فرعی داشتند .بررسی
مقایسه میانگیهها نیز نشان داد که استفاده از ورمیکمپوست
به میزان  30درصد حجگ گلدان ( 18/33عدد) ،در مقایسه با
عدمکاربرد ایه کود ( 14/66عدد) ،سبب افزایش  25درصدی
تعداد شاخه فرعی در بوته گردید .در مقایسه میانگیه اير کود
شیمیایی ،بیشتریه تعداد شاخه فرعی ( 17/94عدد) در تیمار

وزن تر
نتایج حاصل از آنالیز واریانس دادهها نشاندهنده تثيیر معنیدار
تیمارهای ورمیکمپوس ت ،بیوفسفات و اير متقابل
ورمیکمپوست و کود شیمیایی در سطح احتمال یک درصد و
هگچنیه کودشیمیایی و اير متقابل کودشیمیایی و بیوفسفات
در سطح احتمال پنج درصد ،بر وزن تر بوته بادرنجبویه بود
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مقایسه با تیمار  51/33( N0B0گرم) ،شاهد افزایش 36
درصدی وزن خشک بوته بودیگ .در مقایسه میانگیه اير متقابل
ورمیکمپوست و کود شیمیایی نیز شاهد وجود تفاوت معنیدار
بیه تیمارهای آزمایشی بودیگ .باالتریه مقدار وزن خشک بوته
در تیمار  75( V2N2گرم) حاصل شد که در مقایسه با تیمار
شاهد ( 45گرم) بیش از  66درصد افزایش نشان داد (جدول
.)6

(جدول  .)4مقایسه میانگیه تیمارها نشان داد که وزن تر بوته
در حالت کاربرد بیوفسفات ( 166/66گرم) در مقایسه با عدم
کاربرد بیوفسفات ( 143گرم) ،حدود  16درصد بیشتر بود .با
افزایش مقدار ورمیکمپوست ،وزن تر بوته بهطور معنیداری
افزایش یافت بهطوریکه بیشتریه وزن تر پیکر رویشی در
تیمار کاربرد  ،V2به میزان  174/33حاصل شد که در مقایسه
با  ،)136/27( V0نزدیک به  28درصد بیشتر بود .در مقایسه
میانگیه تثيیر کودشیمیایی نیز مشخص گردید که با افزایش
مقدار مصرف کود شیمیایی ،وزن تر بوته بهطور معنیداری
افزایش یافت .با استفاده از سطح باالی کود شیمیایی )(N2
میزان تولید وزن تر ( 163/5گرم) ،حدود  15درصد بیشتر از
شرایط عدم استفاده از کود شیمیایی ( 143/72گرم) بود
(جدول  .) 5اير متقابل فاکتورهای آزمایشی نیز بر وزن تر بوته
معنیدار گردید .بیشتریه مقدار وزن تر بوته ( 183/33گرم)
در تیمار کاربرد هگزمان بیوفسفات و  30درصد حجگ گلدان
ورمیکمپوست حاصل گردید که در مقایسه با تیمار عدم کاربرد
ایه دو کود ( 138/666گرم) حدود  36درصد بیشتر بود .در اير
متقابل ورمیکمپوست و کود شیمیایی ،باالتریه وزن تر بوته در
تیمار  V2N2به مقدار  206/833گرم ،بهدست آمد که در
مقایسه با حالت عدماستفاده از ایه دو کود ( 131گرم)58 ،
درصد بیشتر بود (جدول .)6

وزن هزاردانه
نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس دادهها ،بیانگر وجود تثيیر
معنیدار بیوفسفات و ورمیکمپوست در سطح احتمال یک
درصد و کود شیمیایی در سطح احتمال  5درصد ،بر وزن هزار
دانه بود (جدول  .)4مقایسه میانگیه دادهها نشان داد که بیه
کاربرد ( 0/59گرم) و عدمکاربرد بیوفسفات ( 0/54گرم) تفاوت
معنیدار وجود دارد بهطوریکه وزن هزاردانه در صورت کاربرد
بیوفسفات  9درصد بیشتر بود (جدول  .)5هگچنیه مقایسه
میانگیهها نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بیه سطوح
مختلف ورمیکمپوست بود ،بهطوریکه وزن هزاردانه در V2
( 0/59گرم) در مقایسه با  0/1( V0گرم) 14 ،درصد بیشتر بود
(جدول  .)5بیه سطوح مختلف کود شیمیایی نیز تفاوت
معنیدار گردید ،بیشتریه مقدار وزن هزاردانه در تیمار کاربرد
سطح دو کود شیمیایی و به میزان  0/586گرم ،حاصل شد که
در مقایسه با تیمار عدمکاربرد ایه کود ( 0/549گرم) ،حدود 7
درصد افزایش نشان داد (جدول .)5

وزن خشک بوته
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که فاکتورهای
ورمیکمپوست ،بیوفسفات ،کود شیمیایی و هگچنیه اير متقابل
ورمیکمپوست و کود شیمیایی و اير متقابل کود شیمیایی و
بیوفسفات در سطح احتمال یک درصد ،تثيیر معنیداری بر وزن
خشک بوته داشتند (جدول  .)4در بررسی مقایسه میانگیهها
نیز مشاهده شد که وزن خشک بوته در حالت استفاده از
بیوفسفات ( 56/37گرم) ،در مقایسه با عدماستفاده از ایه کود
( 48/89گرم) ،بیش از  15درصد افزایش داشت .بیه تیمارهای
کاربرد ورمیکمپوست ،بیشتریه وزن خشک بوته در تیمار V2
به میزان  59/33گرم بهدست آمد که نسبت به تیمار کنترل
( 46/33گرم) 28 ،درصد بیشتر بود .در رابطه با کود شیمیایی
نیز ،مقایسه میانگیهها حاکی از تثيیر معنیدار  N2در افزایش
وزن خشک بوته بود .بهطوریکه با کاربرد سطح باالی کود
شیمیایی ( 57 /77گرم) در مقایسه با عدماستفاده از ایه کود
( 49/77گرم) ،وزن خشک بوته 16درصد افزایش یافت .مقایسه
میانگیه اير متقابل کود شیمیایی و بیوفسفات هگ تثيیر
معنیدار کاربرد هگزمان بیوفسفات و سطح باالی کود شیمیایی
را نشان داد بهطوریکه در تیمار  69/77( N2B1گرم) در

درصد اسانس
همانگونه که در جدول تجزیه واریانس (جدول  )4مشاهده
میشود ،تثيیر فاکتورهای ورمیکمپوست و کود شیمیایی (در
سطح احتمال یک درصد) و اير متقابل بیه ورمیکمپوست و
کود شیمیایی (در سطح احتمال پنج درصد) ،بر درصد اسانس
بادرنجبویه معنیدار گردید (جدول  .)4مقایسه میانگیهها
نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بیه سطوح مختلف
ورمیکمپوست بود ،بهطوریکه میزان اسانس در 0/26( V2
درصد) در مقایسه با  0/19( V0درصد) حدود  38درصد بیشتر
بود (جدول  .)5تفاوت معنیداری بیه سطوح مختلف کود
شیمیایی مشاهده شد بهنحویکه در هنگام استفاده از کود
شیمیایی درصد اسانس نسبت به حالت عدمکاربرد ایه کود،
بهطور معنیداری کاهش یافت .بیشتریه مقدار اسانس در
تیمار عدم کاربرد کود شیمیایی ( 0/267درصد) حاصل شد که
در مقایسه با تیمارهای  0/207( N1درصد) و 0/205( N2
درصد) حدود  30درصد بیشتر بود .در رابطه با اير متقابل بیه
118

96  بهار و تابستان/ شمارة اول/ جلد هفدهم/فنآوری تولیدات گیاهی

 درصد بیشتر بود (جدول58  درصد) حدود0/19( V0N0 تیمار
.)6

ورمیکمپوست و کود شیمیایی با وجود تفاوت معنیدار بیه
 باالتریه مقدار اسانس از تیمار،سطوح مختلف ایه کود تلفیقی
 درصد حاصل گردید که در مقایسه با0/3  به میزانV2N0

 مقایسه میانگیه ايرات متقابل تثيیر کوددهی با سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات مورفولوییکی و درصد:6 جدول
اسانس بادرنجبویه
Table 6: Means comparison of morphological traits and essential oil content in lemon balm under different levels of bio
and chemical fertilizers
صفات
Traits

درصد اسانس
Essence (%)

وزن هزار دانه
)(گرم

وزن خشک
)(گرم

وزن تر
)(گرم

1000 seed
weight (gr)

Dry weight
(gr)

Fresh
weight (gr)

51.333b
48.222b
49.555b
51.111b
45.777b
69.777a
45.000cd
41.333d
52.666bcd
48.666cd
62.333b
45.666cd
55.666bc
47.333cd
75.000a

0.190b
0.180b
0.200b
0.258ab
0.200b
0.190b
0.300a
0.242ab
0.247ab

تعداد شاخه فرعی
Number of
branches

تیمار

ارتفاع بوته
)(سانتیمتر

Treatment

Plant height
(cm)
31.333e
34.333de
38.111cd
49.666b
41.000c
55.700a

V0B0
V0B1
V1B0
V1B1
V2B0
V2B1
N0B0
N0B1
N1B0
N1B1
N2B0
N2B1
V0N0
V0N1
V0N2
V1N0
V1N1
V1N2
V2N0
V2N1
V2N2

138.666b
148.777b
152.666b
161.888ab
137.666b
189.333a
131.000c
124.833c
153.000bc
142.000c
189.000ab
130.667c
158.166bc
158.000bc
206.833a

ورمیکمپوست × بیوفسفات
Vermicompost × Biophosphate

شیمیایی × بیوفسفات
Chemical fertilizer × Biophosphate

ورمیکمپوست × شیمیایی
Vermicompost × Chemical fertilizer

 درصد اختالف معنیدار ندارند5 میانگیههایی که در هر ستون با حروف مشابه مشخص شدهاند در سطح
Means in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level

 تجزیه واریانس تثيیر کوددهی بر اجزای تشکیلدهنده اسانس بادرنجبویه:7 جدول
Table 7: Analysis of variance of the effect of fertilization on essential oil composition in lemon balm
میانگیه مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات
Mean squares
یرانیال
نرال
بتا کاریوفیله
سیترونالل
df
Sources of variation
Geranial

Neral

β-Caryophyllene

Citronellal

21.641*

3.098ns

3.548ns

31.637*

2

ns

ns

ns

ns

1

11.681

21.416

*

7.314ns

1.253

ns

1.555

ns

0.799

**

0.1075

0.600

94.246

0.675ns

0.476ns

2.356ns

4

)V( ورمیکمپوست
)B( بیوفسفات
)N( شیمیایی
ورمیکمپوست × شیمیایی

2

ورمیکمپوست × بیوفسفات

2

شیمیایی × بیوفسفات

2

V×N
7.620ns

0.607ns

0.645ns

0.156ns

V×B
0.897ns

1.206ns

0.412ns

12.899ns

N×B
2.319

0.749

0.554

4.127

4

خطا
Error

17

کل
Total

%1  و،%5  معنیدار در سطح احتمال، بهترتیب غیرمعنیدار:** ،* ،ns
ns, *, **: Non significant, significant at p = 0.05 and p = 0.01, respectively. V: Vermicompost; B: Biophosphate; N: NPK (chemical
fertilizer)
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جدول  :8مقایسه میانگیه ايرات ساده تثيیر کوددهی بر ترکیبات اسانس بادرنجبویه
Table 8: Means comparison of essential oil composition in lemon balm under different levels of bio and chemical
fertilizers
ترکیبات اسانس
Essential oil composition

تیمار

)β-Caryophyllene (%

نرال (درصد)

یرانیال (درصد)

سیترونالل (درصد)

)Neral (%

)Geranial (%

بیوفسفات

B0

45.782a

7.712a

5.438a

18.546a

Biophosphate

B1

45.366a

8.300a

5.966a

16.934a

Vermicompost

V0
V1
V2

43.202b
45.733ab
47.786a

7.157a
8.207a
8.655a

5.120a
5.480a
6.505a

15.548b
18.770a
18.902a

N0

49.434a

7.662a

5.665a

16.127b

N1

45.772b

8.073a

5.590a

17.275b

Treatment

)Citronellal (%

ورمیکمپوست

کود شیمیایی
Chemical fertilizer

N2

بتا کاریوفیله (درصد)

8.283a

45.222c

5.850a

19.818a

میانگیههایی که در هر ستون با حروف مشابه مشخص شدهاند در سطح  5درصد اختالف معنیدار ندارند
Means in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level

استفاده از سطح باالی کود شیمیایی مقدار یرانیال موجود در
اسانس  19/818درصد بود که در مقایسه با عدم کاربرد ایه
کود ( 16/12درصد) ،حدود  23درصد بیشتر بود (جدول .)8

ترکیبات تشکیلدهنده اسانس
بیشتریه درصد اجزای تشکیلدهنده اسانس بادرنجبویه را
چهار ترکیب سیترونالل ،بتا-کاریوفیله ،نرال و یرانیال تشکیل
دادند .نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس دادهها ،بیانگر آن
بود که ورمیکمپوست در سطح احتمال  5درصد ،تثيیر
معنیداری بر مقدار سیترونالل و یرانیال داشت .اير بیوفسفات
فقط بر مقدار یرانیال معنیدار گردید (در سطح احتمال 5
درصد) و کود شیمیایی نیز در سطح احتمال  1درصد بر مقدار
سیترونالل و در سطح احتمال  5درصد بر مقدار یرانیال تثيیر
معنیدار داشت (جدول  .)7بررسی مقایسه میانگیه دادهها
نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بیه کاربرد و عدمکاربرد
ورمیکمپوست بر مقدار سیترونالل بود ،بهطوریکه بیشتریه
مقدار سیترونالل ( 47/78درصد) در تیمار کاربرد  30درصد
حجگ گلدان ورمیکمپوست حاصل گردید که در مقایسه با
تیمار عدم کاربرد ورمیکمپوست ( 43/20درصد) بیش از 10
درصد افزایش نشان داد .کود شیمیایی نیز تثيیر معنیداری بر
مقدار سیترونالل داشت بهطوریکه با کاربرد ایه کود میزان
سیترونالل به شکل معنیداری کاهش یافت بهنحوی که
بیش تریه مقدار سیترونالل از تیمار عدم کاربرد کود شیمیایی
( 49/43درصد) حاصل شد که در مقایسه با کاربرد سطح یک
( 45/722درصد) و دو ( 45/222درصد) کود شیمیایی بیش از
 8درصد بیشتر بود .مقایسه میانگیههای تثيیر کوددهی بر
مقدار یرانیال نیز بیانگر وجود تفاوت معنیدار بیه کاربرد و عدم
کاربرد ورمیکمپوست بود .باالتریه مقدار ایه ترکیب در ح ور
 18/902( V2درصد) بهدست آمد که در مقایسه با V0
( 15/548درصد) افزایش  21درصدی نشان داد .کود شیمیایی
نیز تثيیر معنیدار بر افزایش یرانیال داشت بهطوریکه در حالت

بحث
همانگونه که در بخش نتایج نشان داده شد ،استفاده از
ورمیکمپوست بر همه فاکتورهای کمی و کیفی اندازهگیری
شده ،تثيیر معنیداری داشت بهطوریکه باالتریه ارتفاع بوته،
بیشتریه تعداد شاخه فرعی ،بیشتریه وزن تر و خشک بوته و
باالتریه وزن هزاردانه در حالت استفاده از  30درصد حجگ
گلدان ورمی کمپوست حاصل گردید .علت ایه افزایش را
میتوان ایهچنیه توجیه کرد که اضافه کردن ورمیکمپوست به
خاک باعث جذب نیتروین توسط ریشهها ،افزایش رشد رویشی
و تولید بیشتر برگها میشود که ایه امر به نوبه خود سبب
افزایش سطح جذب نوری ،سطح فتوسنتزی ،ساخته شدن مواد
هیدروکربنی در برگها و افزایش کلروفیل برگ خواهد شد
(صدقیمقدم و میرزایی .)1387 ،به نظر میرسد وجود
هورمونهای تنظیگکننده رشد در بستر ورمیکمپوست باعث
افزایش تقسیمات سلولی و بزرگ شدن گیاه گردد
(دهدشتیزاده و همکاران .)1388 ،شفیعی ادیب و همکاران
( ،)1394در تحقیقی که روی گیاه دارویی گل راعی انجام
دادند ،به ایه نتیجه رسیدند که بیشتریه عملکرد بیولوییک،
باالتریه میزان تولید سرشاخه گلدار و بیشتریه عملکرد
هیپریسیه در تیمار کاربرد مقدار متوسط ( 5ته در هکتار)،
ورمیکمپوست حاصل گردید .در پژوهشی که توسط آستارایی
در سال  1385صورت گرفت ،تثيیر تیمارهای ورمیکمپوست و
کمپوست زباله شهری بر فاکتورهای کمی و کیفی اسفرزه
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قارچ میکوریزا و از همه مهگتر تجمع بیش از حد کادمیگ در
محصوالت کشاورزی اشاره کرد .بنابرایه با مصرف بیش از حد
کودهای فسفاته عناصر سمی ،مانند کادمیگ توسط گیاهان
جذب و وارد زنجیره غذایی انسان و حیوان میگردد (بایبوردی
و ملکوتی .)1380 ،در ایه زمینه بسیاری از محققان نشان
دادند که استفاده از باکتریهای حلکننده فسفات ،فسفر
تثبیت شده درون خاک را حل نموده و استفاده گیاه از آن
موجب عملکرد باالتر محصوالت زراعی شده است (گول 4و
همکاران .)2004 ،در همیه رابطه شاالن ،)2005( 5در مطالعات
خود نشان داد که مصرف باکتریهای حلکننده فسفات موجب
بهبود بارز ویژگیهایی مانند ارتفاع بوته ،تعداد گل و عملکرد
دانه در گیاه دارویی گل گاوزبان ( )Borago officinalisو نیز
افزایش چشمگیر صفاتی مانند ارتفاع بوته و عملکرد دانه در
گیاه دارویی سیاهدانه گردید .در تحقیق دیگری که علیجانی 6و
همکاران ( )2010روی گیاه دارویی بابونه انجام دادند ،به ایه
نتیجه رسیدند که بیشتریه تعداد گل ،عملکرد گل خشک و
عملکرد اسانس و درصد اسانس در تیمار تلفیق کود زیستی
بارور 2 -و کود شیمیایی فسفر حاصل گردید .ایه موضوع با
پژوهشهای فالحی 7و همکاران ( )2009بر گیاه دارویی بابونه
آلمانی و آنامالی 8و همکاران ( )2004روی فرفیون مطابقت دارد.
مصرف کودهای زیستی با کاهش مصرف کودهای شیمیایی
و در پی آن کاهش هزینههای تولید و آلودگیهای
زیستمحیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی ،یکی از
راهبردهای مهگ برای نیل به کشاورزی پایدار است .نتایج
حاصل از مطالعههای مامتا و همکاران ( )2010در گیاه استویا،
فاتما و همکاران ( )2006در گیاه مرزنجوش ،ویسانی و همکاران
( )1391در گیاه ریحان و مفاخری و همکاران ( )1390در گیاه
بادرشبی ،نتایج بهدست آمده در ایه پژوهش را تثیید میکنند.

بررسی شد ،آنها گزارش کردند که بیشتریه ارتفاع بوته و
باالتریه وزن هزار دانه در تیمار کاربرد ورمیکمپوست به نسبت
 20به  80ورمیکمپوست به خاک ،حاصل شد .در تحقیقی
گلخانهای روی گیاه استویا ،سطوح مختلف ورمیکمپوست
(صفر 10 ،و  20درصد حجمی) ،مورد بررسی قرار گرفت،
بیشتریه مقدار عملکرد برگ ،کلروفیل کل و کارتنوئید ،در
تیمار ورمیکمپوست  20درصد حجمی ،حاصل شد (مامتا و
همکاران .)2010 ،در پژوهشی دیگر نیز مشاهده شد که کاربرد
ورمیکمپوست موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی دو گونه
گیاه دارویی بارهنگ گردید (سانچز 1و همکاران .)2008 ،نتایج
حاصل از تحقیقات عزیزی و همکاران روی گیاه ریحان
( ،)1385سعیدنژاد و رضوانیمقدم در گیاه زیره سبز (،)1388
تهامی زرندی و همکاران روی گیاه ریحان ( ،)1389نامداری در
گیاه دارویی نعناع فلفلی ( )1391و مفاخری و همکاران روی
گیاه دارویی بادرشبی ( ،)1390نیز تثيیر مثبت ورمیکمپوست
بر کمیت و کیفیت تولید گیاهان دارویی را تثیید میکنند.
بیوفسفات نیز بر بسیاری از فاکتورهای اندازهگیری شده
تثيیر مثبت و معنیدار داشت .در واقع استفاده از ایه کود
زیستی در کنار ورمیکمپوست میتواند تثيیر معنیداری بر
کمیت و کیفیت محصول تولیدی داشته باشد .استفاده هگزمان
از بیوفسفات و کود شیمیایی ،لزوم مصرف کود شیمیایی را
کاهش میدهد .در دهههای اخیر تحقیقات زیادی در زمینه
استفاده از باکتریهای حلکننده فسفات موجود در کودهای
فسفات زیستی ،متمرکز بوده است .نتایج ایه تحقیقات نشان
داده است که سازوکارهای زیادی مسؤول افزایش رشد و
عملکرد در گیاهان میباشند .عالوهبر افزایش جذب عناصر
غذایی ،تولید پیشماده هورمونهای گیاهی بهوسیله
ریزجانداران در ریزوسفر گیاه ،کنترل پاتوینهای گیاهی ،قدرت
حلکنندگی فسفات و تولید سیدروفور ازجمله مکانیسگهای
افزایش رشد و عملکرد در گیاهان میباشد (بنرجی 2و همکاران
 .)2006فسفر بهعنوان یکی از عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه،
در بسیاری از فرایندهای متابولیکی ازجمله انتقال انریی،
فتوسنتز و تنفس نقش اساسی دارد .با ایه وجود ایه عنصر
خیلی زود در خاک تثبیت شده و از دسترس گیاه خارج
میشود (زایدی 3و همکاران .)2009 ،مصرف بیش از حد
کودهای شیمیایی یکی از چالشهای مهگ کشاورزی است .از
پیامدهای مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی فسفاته عالوه
بر تجمع بیش از نیاز فسفر ،میتوان به ایجاد رقابت در جذب
عناصر ریزمغذی بهویژه روی ،اتالف سرمایه ،کاهش جمعیت

نتیجهگیری کلی
نتایج ایه بررسی نشان میدهد که نوع کود بر عملکرد کمی و
کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه تثيیر معنیداری داشت
بهنحویکه بیشتریه ارتفاع بوته ،باالتریه تعداد شاخه فرعی،
باالتریه وزن هزاردانه ،و بیشتریه درصد اسانس ،در حالت
کاربرد  30درصد حجگ گلدان ورمیکمپوست حاصل شد.
هگچنیه بیشتریه وزن تر بوته در ح ور کاربرد هگزمان
بیوفسفات و  30درصد حجگ گلدان ورمیکمپوست تولید
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عالوهبر تثمیه عناصر موردنیاز بادرنجبویه ،سبب کاهش
هزینههای تولید شده و افزایش کمی و کیفی محصول را نیز در
پی خواهند داشت.

گردید .بنابرایه با توجه به هزینههای تثمیه کود شیمیایی و
آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از کاربرد ایه دسته از کودها؛
جایگزینی آنها با کودهای زیستی توصیه میگردد ،چرا که
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Effect of Organic and Chemical Fertilization on Qualitative and Quantitative
Characteristics of Melissa officinalis (Lemon Balm)
Zarrabi1, M. M., Mafakheri2*, S., Hajivand3, Sh. and Arvane4, A.
Abstract
To study the effect of bio and chemical fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Melissa officinalis, a
greenhouse experiment was conducted during 2013 growing season at research greenhouse of Agricultural Research
Organization of Qazvin, Iran. A Factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with
18 treatments and 3 replications. Factors included: chemical fertilizer at three levels (0, 50 and 100% of current
consumption); vermicompost at three levels (0, 15, 30 percent of the pot) and Biophosphate at two levels (with and
without application). The results showed that vermicompost had a significant effect on morphological characteristic and
essential oil content in lemon balm, so that the maximum plant height, number of branches per plant, seed weight and
percentage of essential oil, were obtained by 30 % pot volume vermicompost. The maximum fresh weight (183.33 gr)
was obtained by applying 30% vermicompost per pot plus biophosphate. However, the highest plant dry weight (75 gr)
was occurred with the vermicompost plus chemical fertilizer. The highest amount of citronellal (47.78%) in the plant
essential oil was observed in applying 30% vermicompost per pot. Chemical fertilizers also had a significant effect on
the citronellal percentage, so that the use of chemical fertilizer significantly reduced the amount of citronellal. The
highest percentage of geranial (19.818%) was obtained by applying 100% of current consumption of NPK. In addition,
our results indicated that the combination of vermicompost and biophosphate fertilizers, improved the growth and
quality of lemon balm plants.
Keywords: Morphological characterictics, Biophosphate, Essential oil, Vermicompost
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