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  مرزنجوش وحشی کارایی مصرف نورو  عملکردبررسی 

(Origanum vulgare subsp. virid) اوره و آزوکمپوست هایکود در پاسخ به  
 

 4زادهحمید سودایی و 3خزاعی، حمیدرضا 2اولمحمد بنایان*، 1بیوکیرستم یزدانی
 ، دانشگاه فردوسی مشهد، اگرواکولوژیدانشيار و استاد گروه اگرواکولوژی، گروه آموخته دکتری دانش 3و1،2

    علمی گروه منابع طبيعی و کویرشناسی، دانشگاه یزدهيأت عضو4

 22/8/2333؛ تاریخ پذیرش:  24/1/2333تاریخ دریافت: 
 

 3چكيده

سرشاخه اقتصادی ) عملکردکمپوست بر کود آلی آزواوره و شيميایی ی اثرات کود منظور بررسبه

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک آزمایشی بهمرزنجوش وحشی  ورکارایی مصرف ن و (گلدار

چهار سطح انجام شد.  2332-31در سال زراعی  دو منطقه یزد و مشهد کامل تصادفی در سه تکرار در

کيلوگرم نيتروژن در  214و  84، 44مقادیر صفر،  تأمينجهت )طح کود آزوکمپوست و چهار ساوره 

داری ثير معنیأتتيمارها اثرات ساده . نددر نظر گرفته شدآزمایش  یهاعاملعنوان به (هکتار از هر کود

 که دو حاکی از آن بود دو منطقهنتایج تجزیه مرکب (. P<40/4های مورد بررسی نداشتند )بر ویژگی

 ترینبيش(. P<40/4) ندداشت یدارمعنی تأثيرمرزنجوش کمپوست بر عملکرد آزوتيمار کود اوره و 

 20/2628و  34/2210ترتيب برابر با بهتيمار اوره و آزوکمپوست سرشاخه گلدار ميزان عملکرد 

رگ شاخص سطح ب ترینيشببود. نيتروژن کيلوگرم در هکتار  214کيلوگرم در هکتار مربوط به سطح 

مصرف بود. آلی کيلوگرم در هکتار نيتروژن  214 و توليد ماده خشک در هر دو منطقه مربوط به تيمار

که  مقایسه با شاهد در هر دو منطقه سبب افزایش کارایی مصرف نور شددر آلی و شيميایی  کودهای

اربرد آزوکمپوست طور کلی نتایج حاکی از آن بود که کبه ود.برتر بآلی  این افزایش در سطوح کودهای

 سبب توليد عملکرد، ماده خشک و کارایی مصرف نور باالتری در گياه مرزنجوش نسبت به اوره شد.
  

 گياه دارویی تشعشع فعال فتوسنتزی، کود آلی، کود شيميایی، ی کلیدی:هاواژه

                                                             
 banayan@ferdowsi.um.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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 مقدمه 

. است 2جنس متعلق به خانواده بزرگ نعناعيان 286مرزنجوش )مرزنگوش(، نام یکی از حدود 

، Oregano، تحت عناوین مختلفی نظير (Origanum vulgare subsp. virid) مرزنجوش وحشی

. این گياه از روزگاران قدیم مورد استفاده درمانی شودیمشناخته  یکوهپونهای و مرزنجوش مدیترانه

 (.1444وان وک و وینک، قائل بودند ) مهمیو حتی در زمان ارسطو برای آن اثرات  قرارگرفته

 اجرای با که است اساسی و اصلی مباحث از یکی پایدار توسعه به دستيابی و زیستيطمح حفظ

 گرفته قرار ما کشور جمله از و جهان مختلف کشورهای لوحه سر اجتماعی جامع اقتصادی، یهاطرح

 افزایش و شيميایی کودهایسموم و  کاهش مصرف یراهکارها ازیکی  مواد آلی از استفاده است.

  .(1441، )اقبال است در جهت نيل به پایداری ییاراک

شده طور کلی عوامل محيطی و مدیریتی مختلف مانند حاصلخيزی خاک که بر ميزان نور جذببه

؛ روساتی 1441ستو و کاستلی، ) باشد رگذاريتأثتواند بر کارایی نوری نيز می ،گذاردبتوسط گياه تأثير 

ثر بر رشد و کارایی استفاده از منابع در ؤآفتابی و تشعشع از عوامل مساعات تعداد  (.1444و همکاران، 

ميزان تشعشع رسيده به سطح کانوپی و گياهان است. تجمع ماده خشک در گياهان مختلف وابسته به

در شرایط (. 1440شود، است )ليندکویست و همکاران، جذب می هابرگکسری از آن که توسط 

با ميزان نور  دیگری وجود ندارد بين وزن خشک توليدی حدودکنندهممطلوب زراعی که هيچ عامل 

هاگس و شده یک رابطه خطی وجود دارد )( جذب1PARویژه تشعشع فعال فتوسنتزی )شده، بهجذب

توليدی گياه، کارایی  بيوماس(. شيب رگرسيون خطی بين جذب تشعشع تجمعی و 2386همکاران، 

افزایش مقادیر تشعشع رسيده به سطح گياه گل (. 1441استلی، ستو و ککند )مصرف نور را تعيين می

ها و افزایش ( باعث افزایش اختصاص مواد به ساقه.Chrysanthemum leucanthemum Lمينا )

در  يرمتغاز عوامل  یکیتشعشع (. 2363نسبت ساقه به ریشه در این گياه شد )آکوک و همکاران، 

از  اهانيگ ینيزمریو ز ییهوا یهابخش نياختصاص مواد بتشعشع بر نسبت ، متفاوت است هایيطمح

  (.1444ثر است )مول، ؤم ییهوا یهابخش تروژنيبر غلظت ن ريتأث قیطر

ها در آزوکمپوست مخلوطی از مواد آلی شامل گياه آزوال و کاه برنج بوده که توسط ميکروارگانيزم

ای مزایایی مانند افزایش قابليت ذخيره آب یک محيط گرم، مرطوب و با تهویه مناسب فرآوری شده و دار

                                                             
1- Labiatae (Lamiaceae) 

2- Photo Synthetically Active Radiation 



 و همكاران اولمحمد بنایان

301 

و عناصر در خاک، بهبود ساختمان خاک و عمليات شخم، افزایش گياخاک و مواد آلی خاک و تأمين 

شوند، ینميله کودهای شيميایی تأمين وسبهنياز گياه که های موردو آنزیم هاهورمونها، بعضی از ویتامين

شمار رفته و به همين فرم قابل جذب گياه هاوره از ترکيبات آلی ب .(1422دهر و همکاران، )فرحهستند 

درصد  42ترین کودهای شيميایی نيتروژنی است و ترین و ارزاندر سطح جهان از پرمصرفباشد. می

مشکلی که در ارتباط با کود اوره وجود دارد اینست  و نيتروژن دارد. حالليتش در آب خيلی خوب است

راحتی هکه آب آبياری یا بارندگی زیاد و خاک شنی باشد بشود. در صورتیخاک شسته میراحتی از هکه ب

 کاربرد ( با1423زاده و همکاران )یوسف (.2338)سينگ و همکاران،  شوداین کود در خاک شسته می

 که کردند گزارش( Dracocephalum moldavica L). بادرشبی دارویی گياه بر نيتروژنی مختلف منابع

  .شد حاصل آزوکمپوست درصد 04 + اوره درصد 04 تيمار ازتن در هکتار(  0) مطلوب ملکردع

( با بررسی اثرات سطوح مختلف نيتروژن بر ميزان عملکرد و 1448عامری و نصيری محالتی )

بودن اثر کود  داریمعن ،(Calendula officinalis) بهاريشههمکارایی مصرف نور در گياه دارویی 

ا مربوط به ر (یک تن در هکتار)و عملکرد گرم بر مگاژول(  44/2)بر کارایی مصرف نور  نيتروژن

ها این افزایش را به نقش عنصر نيتروژن در و آنبيان کردند. در هکتار نيتروژن کيلوگرم  204تيمار 

 های فتوسنتزی و افزایش رشد رویشی نسبت دادند.ساختمان آنزیم

عنوان یک گياه دارویی در کشور، بررسی ياه مرزنجوش وحشی بهبا توجه به اهميت و جایگاه گ

ی رشدی، عملکرد اقتصادی و همچنين ارزیابی کارایی مصرف نور این گياه در شرایط هاواکنش

 رسد.نظر میضروری بهایران مختلف اقليمی  طیشرااستفاده از کودهای شيميایی و آلی در 

 

 مواد و روش

 36د در روستای درب رز بخش خضرآباد شهرستان صدوق واقعع در منطقه یز یامزرعهتحقيقات 

مزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مطالعات منطقه مشهد در و کيلومتری غرب یزد 

قالب طرح پایه بلوک کامل تصعادفی در صورت فاکتوریل بهکيلومتری شرق مشهد  24، واقع در مشهد

 )شعاخص 2UNEPبا توجه به شعاخص . (2)جدول  شد اجرا 2332-31در سال زراعی سه تکرار در 

 یبنعدطبقهخشعک يمهنبسيار خشعک و  مناطقترتيب جزو یزد و مشهد بهسازمان ملل(  یطيمحزیست

                                                             
1- United Nations Environment Program 
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برای منطقه یزد  (2)و معادله ( 1)جدول  با توجه به آزمون خاک(. 2( )جدول 1424)اشرف،  شوندیم

 6/248، 6/12کيلوگرم در هکتار و برای منطقه مشهد مقادیر صفر،  4/126و  4/234، 0/43مقادیر صفر، 

اک و کعود آزوکمپوسعت با در نظعر گعرفتن خصوصعيات خعو کيلوگرم در هکتار کود اوره  6/230و 

تعن در  4/11و  3/23، 4/4برای منطقه یزد مقعادیر صعفر،  (4)و  (3)، (1)( و معادالت 3و  1)جداول 

جهعت  تن در هکتعار کعود آزوکمپوسعت 4/14و  2/22، 1/1صفر، ادیر برای منطقه مشهد مقهکتار و 

 و زادهیوسعف) کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار اسعتفاده گردیعد 214و  84، 44مقادیر صفر،  تأمين

 .(1423 همکاران،

 
ورد عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی، ارتفاع و میانگین ساالنه متغیرهای آب و هوایی برای مناطق م -1جدول 

 .مطالعه در ایران

کل 

بارندگی 

(متر)ميلی  

ميانگين درجه 

حرارت حداکثر 

گراد()سانتی  

 ميانگين درجه

حرارت حداقل 

گراد()سانتی  

ع ارتفا

 )متر(
غرافياییجعرض   مناطق طول جغرافيایی 

30/103  28/12  43/6 دقيقه 22درجه و  32 380  دقيقه 32درجه و  03   مشهد 

20/00  08/12  63/22 دقيقه 04درجه و  32 2834  دقيقه 03درجه و  03   یزد 

 
 .اجرای آزمایش خاک مناطق های فیزیکوشیمیاییویژگی -2جدول 

 بافت مناطق

هدایت 

الکتریکی 

)دسی زیمنس 

 بر متر(

 اسيدیته

کربن 

 آلی

 )درصد(

کل 

 نيتروژن

 (درصد)

نيتروژن قابل 

 جذب

گرم در ميلی)

 (کيلوگرم

فسفر قابل 

 جذب

 گرم در)ميلی

لوگرم(کي  

پتاسيم قابل 

 جذب

گرم در )ميلی

 کيلوگرم(

 مشهد
لومی 

یسيلت  
44/2  44/6  23/4  432/4  20 48/21  210 

 یزد
لومی 

 شنی
46/1  43/6  11/4  483/4  84/3 48/8  142 

 

 = ميزان نيتروژن موجود در هر هکتار خاک )کيلوگرم( 6PPM×BDE×A×H/10(:  2ه )معادل

PPM  گرم در کيلوگرم.يلیمرحسب ب دسترسقابل= ميزان نيتروژن 
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BDE  مترمکعب= وزن مخصوص ظاهری خاک برحسب کيلوگرم در. 

A مترمربعبرحسب  = سطح یک هکتار خاک. 

H (.1443خيز برحسب متر )یزدانی بيوکی، = عمق خاک حاصل 

 02×2044×24444×20/4/  224 = 60/33کيلوگرم نيتروژن در هر هکتار خاک                منطقه مشهد:

 8/3×2044×24444×20/4/  224 = 40/11کيلوگرم نيتروژن در هر هکتار خاک                 منطقه یزد: 
 

 .های شیمیایی کود آزوکمپوست مورد استفاده در آزمایشویژگی -3جدول 

C:N 
هدایت الکتریکی )دسی 

 زیمنس بر متر(
 (درصد)کربن آلی   اسيدیته

 کل نيتروژن

 (درصد)

31/24  43/1  41/2  32/18  3 

 

3

001 x
A


 معادله )1(:                                                                                          

15

85


A
B  معادله )3(:                                                                                             

BAC   معادله )4(:                                                                                            

 

و  84، 44مقدار آزوکمپوست خشک جهت تأمين مقادیر صفر،  A= ،4و  3، 1در معادالت 

صد کيلوگرم آزوکمپوست = 244ار، گرم در هکتن خالص بر حسب کيلوکيلوگرم نيتروژ 214

کيلوگرم نيتروژن  214و  84، 44نياز مرزنجوش معادل صفر، نيتروژن خالص مورد x= و خشک

رطوبت موجود در آزوکمپوست مورد  =B، درصد نيتروژن موجود در آزوکمپوست =3، خالص

درصد  =20، درصد رطوبت موجود در آزوکمپوست= 80 ،گرم در هکتاراستفاده بر حسب کيلو

باشند می گرم در هکتارنياز بر حسب کيلوآزوکمپوست مورد =Cو  ماده خشک آزوکمپوست

 .(1423 همکاران، و زادهیوسف)

مرزنجوش از یک کلونی از روستای درب رز بخش خضرآباد شهرستان  ساله چهار هایبوته

 ماهفروردین 26 و 22 درترتيب برای منطقه یزد و مشهد بهصدوق یزد تهيه شد. بعد از تعدیل دما 

 04به زمين اصلی با فواصل وسيله تکثير رویشی ریشه بهوش نجمرز شدهتقسيم هایبوته، 2331
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به داخل هر کرت  جوی و پشتهروی ردیف به روش کشت  مترسانتی 14بين ردیف و  مترسانتی

تمامی کود  .ندشدانتقال داده متر( در قطعه زمينی که سال گذشته در آیش بود،  1×0آزمایشی )

 سوم دوهای مربوطه اضافه و زمان با کشت به کرتآزوکمپوست و یک سوم از کود شيميایی اوره هم

بالفاصله پس از کاشت و شد. اولين آبياری  اضافه دهیساقهمانده کود نيتروژن در ابتدای باقی

 .شدانجام دو منطقه در هر  باریکو هفت روز های بعدی تا آخر فصل رشد به روش نشتی آبياری

و  یزد بدون در نظر گرفتن اثرات حاشيه در هر دو منطقه)چين اول( برداشت پيکر رویشی بعد از 

به آزمایشگاه انتقال عملکرد اقتصادی جهت تعيين  دهیگلحداکثر زمان در  ماهتير 13و  28در مشهد 

 داده شد. 

روز پس  24زن خشک پيکر رویشی، منظور تعيين شاخص سطح برگ و وتخریبی به یبردارنمونه

 0/4ین منظور در هر کرت اهروز تا پایان دوره رشد انجام شد. ب 24از استقرار گياه و به فاصله هر 

، از هانمونه سطح برگ گيریاندازه منظورتخریبی در نظر گرفته شد. به یبردارنمونهبرای  مترمربع

مدت ، بههاآنو سپس جهت تعيين وزن خشک  دش( استفاده  LI-CORمدل) سنجبرگسطح دستگاه 

 قرار داده شد و در نهایت توزین گردید. گرادیسانتدرجه  60ساعت در آون در دمای  14

هر دو منطقه مشهد و یزد، ميزان  شناسیيماقلسسه ؤاز م شده استخراجبا استفاده از ساعت آفتابی 

 ( محاسبه شد. 2333تشعشع روزانه خورشيدی به روش خودریان و فان الر )

شده برای برآورد مقدار شاخص سطح برگ روزانه که جهت محاسبه مقدار تجمعی تشعشع جذب

 (:1442استفاده شد )تسوبو و همکاران،  (2)رود از معادله کار میدر کانوپی به

y = a + b / (1+exp (-(x-c)/d))                                                      (:             2معادله )

: نقطعه عطعف LAI، d: حعداکثر LAI  ،c: زمان رسيدن به حعداکثرb: عرض از مبدأ، a معادله،این در 

 باشند.می : روز پس از کاشتxو منحنی 

 محاسبه شد: (0)از معادله  شدهجذبمقدار نور 

Ii= I  (1- exp LAIk   معادله )0(:                                                                        (

Ii ، توسط کانوپی،  شدهجذبمقدار تشعشعoI ،با باشند. می مقدار تشعشع رسيده به باالی کانوپی

با داشتن شاخص سطح برگ و ميزان نور در باال و پایين کانوپی، ضریب استهالک  و 0توجه به معادله 
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/ .I)لگاریتم طبيعی مقدار نور عبور کرده با رگرسيون گيری از  (Kنوری )
Ii )  در مقابل شاخص سطح

 دست آمد.برگ به

در نهایت کارایی مصرف نور از طریق محاسبه شيب خط رگرسعيون بعين معاده خشعک )گعرم بعر 

 (. 1442)تسوبو و همکاران،  گردید ( محاسبهمترمربع( و ميزان تشعشع تجمعی )مگاژول بر مترمربع

ها انجام شد و پس از اطمينان از حالت توزیعع آندادها، آزمون نرمال بودن  ليتحل و هیقبل از تجز

حعداقل  آزمعون از هعاتيمار ها اقدام گردید بعرای مقایسعه ميعانگينآن ليتحل و هینرمال، نسبت به تجز

مودارهعا و تجزیعه واریعانس بعا رسعيم نتدر سطح احتمال پنج درصد، استفاده شعد.  داراختالف معنی

 هعایمنطقعه نيبع انسیعاختالف وارصورت گرفت.  Ver. 9.2 SAS وExcel افزارهای استفاده از نرم

هعر  یبود، برا داریها معنآن انسیکه اختالف وار یو بعد صفات نييآزمون بارتلت تع قیاز طر یشیآزما

دار نبودند، آناليز تجزیه مرکب ه آزمون بارتلت معنیو برای صفاتی ک شدند زيطور جداگانه آنالمنطقه به

  )ميانگين دو منطقه مورد آزمایش( صورت گرفت.

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه مرکب عملکرد اقتصادی )شامل برگ و گل خشک( نشان داد که دو : عملکرد اقتصادی

(. 2( )شکل p<40/4)دار داشت معنی تأثيرکمپوست بر وزن نهایی عملکرد آزوتيمار کود اوره و 

 20/2628کيلوگرم در هکتار( و آزوکمپوست ) 34/2210ميزان عملکرد در تيمار اوره ) ترینبيش

 6/8که تيمار آلی آزوکمپوست با کيلوگرم در هکتار بود  214کيلوگرم در هکتار( مربوط به سطح 

ح باالی کود آلی سطو ظاهراً(. 2)شکل درصد نسبت به تيمار اوره بر توليد عملکرد برتر بود 

آزوکمپوست با بهبود خصوصيات خاک و ایجاد شرایط مساعد کشت از لحاظ غذایی سبب افزایش 

نظر در گياه عملکرد اقتصادی مورد(. 1422دهر و همکاران، بيشتر عملکرد گياه مرزنجوش شد )فرح

نيتروژن . لذا مدیریت مصرف استوحشی ميزان توليد برگ و گل خشک در واحد سطح  مرزنجوش

مثبت  تأثيرهای مختلف بر یشآزمادست آید. باید به نحوی باشد که حداکثر عملکرد اقتصادی به

 (. 2333نيتروژن بر توليد برگ و گل در گياهان دارویی مختلف گزارش شده است )فریبرزی، 
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وحشی  مرزنجوشه گیا)وزن خشک برگ و گل(  اقتصادیسطوح کود اوره و آزوکمپوست بر عملکرد  تأثیر -1شکل 

  .1321-22دو منطقه یزد و مشهد در سال زراعی های حاصل از میانگین

 

بستانی  مرزنجوشکودهای بيولوژیک بر  ( با مطالعه تأثير کمپوست و1448غریب و همکاران )

(Majorana hortensis)  در گلخانه نشان دادند که رشد گياه و عملکرد ماده خشک گياه با کاربرد

 ( با مطالعه ریحان1448سراب )دادوندنتایج ی در مقایسه با تيمار شاهد برتری نشان داد. کودهای آل

سر توليد بيشتر دليل علت افزایش ماده خشک در سطوح باالتر کمپوست و نيتروژن به نشان داد که

 ين ميزانتأمد. باشیمدار و برگ و در نتيجه توليد بيشتر ماده خشک در واحد سطح ی گلهاشاخه

و  شود )براناسکينیمگياه و افزایش جذب عناصر فسفر و پتاسيم  بيوماسنيتروژن خاک سبب افزایش 

 (. 1443، همکاران

گياه نعناع نشان دادند که کاربرد کود شيميایی نيتروژن  با آزمایشی روی( 2383سينگ و همکاران )

ش بر گياه نعناع فلفلی گزارش ( با آزمای1421کيلوگرم باعث افزایش عملکرد شد. فروزنده ) 244تا 

 کرد که کاربرد مقادیر باالی کمپوست سبب افزایش تعداد پنجه و عملکرد گياه شد. 

در  مرزنجوشروند تغييرات سطح برگ گياه : تغییرات شاخص سطح برگ در طول فصل رشدروند 

د گياه بيشتر در ابتدای فصل رش جا کهاز آن .(3و  1داده شده است )شکل تيمارهای مختلف نشان 

، لذا در ابتدای فصل رشد بين شاخص سطح برگ در تيمارهای کندانرژی را صرف توسعه ریشه می
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ولی با شروع رشد سریع گياه اختالف بين شاخص سطح برگ تيمارها شود، مختلف تفاوتی دیده نمی

افزایش یافت. روز پس از کشت  244در تمامی تيمارها سطح برگ تا زمان برداشت یعنی پدید آمده و 

کيلوگرم در هکتار  214هر دو منطقه مشهد و یزد تيمار در در بين تيمارهای آزوکمپوست و اوره 

طوری که در سطح . بهندبرتر بوداز لحاظ ميزان شاخص سطح برگ نيتروژن نسبت به سایر تيمارها 

 1توليد کرد )شکل  44/2برابر با  یکيلوگرم کود نيتروژن آلی در هر دو منطقه شاخص سطح برگ 214

ترتيب سبب توليد شاخص سطح برگ کيلوگرم کود نيتروژن شيميایی به 214سطح  و. الف( -3و 

روز پس  244ب(. در زمان برداشت ) -3و  1د شد )شکل در منطقه مشهد و یزترتيب به 32/4و  30/4

طقه نسبت به مقدار در هر دو من 214همانند سطح در هکتار  آلی کيلوگرم نيتروژن 84سطح از کاشت( 

کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص، تيمار  44(. اما در مورد تيمار 3و  1مشابه شيميایی برتر بود )شکل 

طوری که شاخص بهآزوکمپوست دارای برتری بود.  44کود اوره در هر دو منطقه نسبت به سطح 

گياهان  ب(. -3و  1ود )شکل در هر دو منطقه برابر ب اوره 84اوره با سطح  44سطح برگ در تيمار 

کمترین شاخص سطح برگ را  22/4و  23/4ترتيب با تيمار شاهد در هر دو منطقه مشهد و یزد به

 (.3و  1داشتند )شکل به سایر تيمارها  نسبت
 

 
 .سطوح اوره -کمپوست بسطوح آزو -روند تغییرات شاخص سطح برگ در طول فصل رشد در منطقه مشهد الف -2شکل 
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 .سطوح اوره -سطوح آزوکمپوست ب -روند تغییرات شاخص سطح برگ در طول فصل رشد در منطقه یزد الف -3شکل 

 

ا ( ب1424)و همکاران گياه دارویی خرفه و تهامی  ا بررسی( ب1423نژاد و همکاران )سلطانی

 را سبب باال رفتن شاخص سطح برگ گزارش کردند. آلیاربرد کودهای گياه دارویی ریحان، ک بررسی

هبود شرایط ب علتبه تواندیمافزایش شاخص سطح برگ در سطوح باالی کود مصرفی به احتمال زیاد 

افزایش تعداد و سطح برگ گياه  باعثعنصر نيتروژن در خاک باشد که  یژهوبهجذب عناصر غذایی 

  (.1442؛ سيفوال و باربری، 1424ان، شده است )پوریوسف و همکار

در منطقه مشهد  (4)مطابق با شکل : خشک کل در طول فصل رشدمیزان تجمع ماده تغییرات روند 

دو تيمار آلی و  مجموعدر  در پایان فصل رشدگرم بر مترمربع(  32/142)وزن خشک نهایی  ترینبيش

زوکمپوست بود و کمترین آن در تيمار شاهد کود آ 214سطح گياهان تيمار شده با شيميایی مربوط به 

کيلوگرم در هکتار  214اما گياهان تحت تيمار با کود اوره در سطح گرم بر مترمربع( بود.  2/232)

 84ب(. در سطح  -4درصد کمتر بعد از تيمار آلی قرار گرفتند )شکل  28/24نيتروژن خالص با 

نسبت به تيمار همچنان بيشتر وزن خشک درصد  6/8با  آزوکمپوستکيلوگرم در هکتار نيتروژن، تيمار 

 88/284توليد کود اوره با با کيلوگرم در هکتار، گياهان تحت تيمار  44برتر بود. اما در سطح  شيميایی

 تيمار آلی دارای برتری بود.درصد نسبت به  8/4ماده خشک به اندازه گرم بر مترمربع 
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کيلوگرم نيتروژن( تيمار شيميایی دارای  44طوری که مشخص است در مقادیر پایين کود )سطح به

تيمار آلی دارای کيلوگرم در هکتار،  214و  84طح برتری بودند ولی با افزایش مقادیر نيتروژن به س

دو منبع  در منطقه یزد نيز روند مشابهی در تغييرات ماده خشک توليدی با کاربرد (.4)شکل  شدبرتری 

در زمان در تيمار آزوکمپوست  214و  84سطوح طوری که نيتروژن آلی و شيميایی مشاهده گردید. به

 نسبت به گياهان تيمار شده با کود اوره برتر بودند.گرم بر مترمربع  36/4و  33/23ترتيب با بهبرداشت 

بيولوژیک بر مرزنجوش کودهای  ( با مطالعه تأثير کمپوست و1448غریب و همکاران ) (.0)شکل 

در گلخانه نشان دادند که رشد گياه و عملکرد ماده خشک گياه با  (Majorana hortensisبستانی )

( با 1422فرایهات و همکاران ) -کاربرد کودهای آلی در مقایسه با تيمار شاهد برتری نشان داد. ال

ن تر و خشک مرزنجوش بستانی را مقادیر وز ترینيشبمرغی کاربرد کودهای آلی بيان کردند که کود

طور نشان دادند که افزایش کاربرد نيتروژن به( 1424سوتيروپلو و کارامونوس )نتایج تحقيق سبب شد. 

اثرات کاربرد کودهای آلی بر تأثير داشت.  O. vulgareداری بر وزن خشک کل اندام رویشی معنی

مثبت ( بر بادرنجبویه 1444دلت )و ی بابونه بر گياه داروی (1443فالحی ) آزمایش وزن خشک بوته در

( با بررسی کودهای آلی بر رشد و عملکرد مرزنجوش 1448فاتما و همکاران )ارزیابی شده است. 

نياز گياه، افزایش  موردپرمصرف کم مصرف و عناصر  ينتأمکودهای آلی با بستانی گزارش کردند که 

افزایش ماده خشک باعث  توانندیمگياهی  یهاهورمونتوليد  ر خاک ونگهداری رطوبت د ظرفيت

اثرات با ، آزوکمپوست مقادیر بيشتر کود آلیاین آزمایش نيز در  رسدمینظر به .شوند مرزنجوشگياه 

فراهم کردن بعضی از سایر مواد غذایی و  ایتغذیهعناصر، بهبود  آبشوییمثبت از قبيل جلوگيری از 

سبب  شوند،ینميله کودهای شيميایی تأمين وسبهنياز گياه که  مورد هایو آنزیم هاهورمونها، ویتامين

فيزیکی، شيميایی و بيولوژیکی خاک شده است و لذا در افزایش وزن خشک  هاییژگیوبهبود 

 (.1448؛ فاتما و همکاران، 1422دهر و همکاران، ثر بوده است )فرحؤوحشی م مرزنجوش

 خشک ماده توليد بين ارتباط خطی تيمارها تمامی در که داد نشان نتایج: کارایی مصرف نور

افزایش . بود 3/4 از دار و ضریب تبيين بيشترمعنی تجمعی فتوسنتزی فعال تشعشع و مرزنجوش

دار آلی و شيميایی در مقایسه با تيمار شاهد در هر دو منطقه سبب افزایش کارایی مصرف کود نيتروژن
کيلوگرم در  214و  84، 44کارایی مصرف نور در سه سطح  (.3و  8، 6، 2ی هاشکلمصرف نور شد )

کيلوگرم در هکتار نيتروژن آلی با اختالف  214هکتار نيتروژن تفاوت ناچيزی با یکدیگر داشتند. سطح 
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گرم بر مگاژول نسبت به سطح مشابه در تيمار اوره در هر دو منطقه مشهد و یزد سبب توليد  42/4

 شد.  وشمرزنجکارایی نور بيشتری در 
 

 
 .سطوح اوره -سطوح آزوکمپوست ب -روند تغییرات وزن خشک کل در طول فصل رشد در منطقه مشهد الف -4شکل 

 

 
 .سطوح اوره -سطوح آزوکمپوست ب -روند تغییرات وزن خشک کل در طول فصل رشد در منطقه یزد الف -5شکل 
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، در در منطقه مشهد وحشی مرزنجوشو وزن خشک  شده جذبارتباط بین مجموع تشعشع فعال فتوسنتزی  -6شکل 

کیلوگرم نیتروژن  04 -، جکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 44 -شاهد، ب -سطوح مختلف کود آزوکمپوست: الف

 .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 124 -خالص در هکتار، د

 

نيتروژن، دما، محل کشت،  یکوددهمانند وضعيت نيتروژن گياه،  دیریتی، محيطی و گياهیعوامل م

 (.1444بوآرد، ثر هستند )ؤمحيطی مانند خشکی بر تغييرات کارایی مصرف نور م یهاتنشميزان 

علت اختالف در تخصيص مواد بين ریشه و اندام هوایی باشد تواند بهتفاوت در کارایی مصرف نور می

به سبب تفاوت در جذب تشعشع فعال فتوسنتزی باشد. با توجه به ارتباط مثبت بين کارایی  و یا

روی خاک، در شرایط کمبود عناصر غذایی ميزان بيشتری از مواد به ریشه  بيوماسمصرف نور و 

روی خاک و در نتيجه کارایی مصرف نور کاهش خواهد یافت )سيدیکو  بيوماسیافته و لذا اختصاص

متعددی  هایر با مصرف کود نيتروژن در آزمایشافزایش کارایی مصرف نو(. 2383ان، و همکار

( با بررسی اثرات 1448عامری و نصيری محالتی )مشابه با نتایج این آزمایش گزارش شده است. 

( Calendula officinalisبهار )سطوح مختلف نيتروژن بر کارایی مصرف نور در گياه دارویی هميشه

اکمال و همچنين  بودن اثر کود نيتروژن بر کارایی مصرف نور این گياه را گزارش کردند.دار معنی
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گزارش کردند که با کاربرد ( .Lolium perenne Lریگراس دائمی ) با مطالعه بر( 1444جانسنز )

 شده و کاربرد نيتروژن سبب رشد گياهان زراعیافزایش یافت. گياه  فی، کارایی مصرف نورنيتروژن کا

قرار  يرتأثنور تحت  مصرف افزایش و در نتيجه کاراییجذب تشعشع ا افزایش شاخص سطح برگ، ب

 (.2338 سوکی و همکاران، -)التيری خواهد گرفت
 

 
 

، در مشهدوحشی در منطقه  مرزنجوشو وزن خشک  شده جذبارتباط بین مجموع تشعشع فعال فتوسنتزی  -7شکل 

کیلوگرم نیتروژن خالص  04 -، جکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 44 -ب، شاهد -سطوح مختلف کود اوره: الف

 .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 124 -در هکتار، د

 

عنوان مثال بهمصرف نور در منطقه یزد در هر دو تيمار نسبت به منطقه مشهد کمتر بود.  یکارای

گرم بر  60/4و  34/4یزد برابر با ترتيب در مناطق مشهد و کارایی مصرف نور در تيمار شاهد به

بر که ميزان تشعشع در منطقه یزد در طول فصل رشد بيشتر بود و لذا به این با توجهمگاژول بود. 

همچنين به سبب تيپ و  (کاراییميزان  وافزایش منبع )رابطه معکوس بين قانون بازده نزولی  اساس

کارایی مصرف ، (0و  4)شکل  در دو منطقه ردامعنییکسان گياه و توليد ماده خشک بدون اختالف 
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طوری که کومان . به(3و  8در مقایسه با  6و  2 یهاشکل) نور در منطقه یزد کمتر از منطقه مشهد بود

افزایش هر درجه  گرادیسانتدرجه  14( گزارش کردند که در دماهای باالی 2330و هاور کرت )

( 1443لکور و نی ). دهدیمگرم بر مگاژول کاهش  41/4ان ميزدما، کارایی مصرف نور را به گرادیسانت

نخود گزارش کردند که کارایی مصرف نور در گياه زراعی با تغييرات دما بر کارایی مصرف نور 

در  تواندیمکه این عامل نيز  علت رابطه نسبی فتوسنتز و دما داردوابستگی قوی به دمای هوا به

 شد.ثر باؤکارایی مصرف نور م تغييرات
 

 
 

، در وحشی در منطقه یزد مرزنجوشو وزن خشک  شده جذبارتباط بین مجموع تشعشع فعال فتوسنتزی  -0شکل 

کیلوگرم نیتروژن  04 -، جکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 44 -شاهد، ب -سطوح مختلف کود آزوکمپوست: الف

 .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 124 -خالص در هکتار، د
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، در یزدمرزنجوش وحشی در منطقه و وزن خشک  شده جذبارتباط بین مجموع تشعشع فعال فتوسنتزی  -2ل شک

کیلوگرم نیتروژن خالص  04 -کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، ج 44 -شاهد، ب -سطوح مختلف کود اوره: الف

 .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 124 -در هکتار، د

 

 کلي گيریيجهنت

ر کلی نتایج حاکی از آن بود که در مقایسه کاربرد کودهای اوره و آزوکمپوست برای تأمين طوبه

، کاربرد آزوکمپوست سبب توليد عملکرد وحشی مرزنجوشنياز گياه مقادیر یکسان نيتروژن مورد

کاربرد آزوکمپوست  همچنين باالتری نسبت به اوره شد.و ماده خشک  ، شاخص سطح برگاقتصادی

رسد نظر میشد. لذا به مرزنجوشدر اوره تيمار باالتری نسبت به  مصرف نوريد کارایی سبب تول

هر  پذیر باشد.يهتوجاوره از لحاظ اقتصادی کود شيميایی استفاده از کود آلی آزوکمپوست نسبت به 

 کاربرد کودهای آلی به ارزش استفاده از آن خواهد افزود. محيطییستزچند که مزایای 
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از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد که امکان اجرای این تحقيق را فراهم نمودند، 

 شود.تشکر و قدردانی می

 



 و همكاران اولمحمد بنایان

333 

 منابع
1.Acock, B., Edwards, D.A.C., and Sawyer, S. 1979. Growth response of a 

chrysanthemum crop to the environment. III, effects of radiation and 

temperature on dry matter partitioning and photosynthesis. Ann. Bot., 44: 289-

300. 
2.Akmal, M., and Janssens, M.J.J. 2004. Productivity and light use efficiency of 

perennial ryegrass with contrasting water and nitrogen supplies. Field. Crop. 

Res., 88: 143-155. 
3.Al-fraihat, A.H., Al-dalain, S.Y.A., and Al-rawashdeh, Z.B. 2011. Effect of 

organic and biofertilizers on growth, herb yield and volatile oil of marjoram 

plant grown in ajloun region, Jordan. J. Med. Plant. Res., 5: 2822-2833. 
4.Ameri, A.A., and Nassiri, M. 2008. Effects of nitrogen application and plant 

densities on flower yield, essential oils, and radiation use efficiency of Marigold 

(Calendula officinalis L.). Paj. Saz., 81: 133-144. 

5.Ashraf, B., Yazdani-Biouki, R., Mousavi-Baygi, M., and Bannayan-Aval, M. 
2014. Investigation of temporal and spatial climate variability and aridity of 

Iran. Theor. Appl. Climatol.  

6.Baranauskiene, R., Venskutonis, P.R., Viskelis, P., and Dambrauskiene, E. 2003.  
Influence of nitrogen fertilizers on the yield and composition of Thyme 

(Thymus vulgaris). J. Agric. Food. Chem., 51: 7751-7758. 

7.Board, J. 2000. Light interception efficiency and light quality affect yield 
compensation of soybean at low plant population. Crop. Sci., 40: 1285-1294. 

8.Ceotto, E., and Castelli, F. 2002. Radiation use efficiency in flue-cured tobacco 

(Nicotiana tabacum L.): response to nitrogen supply, climate variability and 

sink limitations. Field. Crop. Res., 74: 117-130. 
9.Dadvand-Sarab, M.R., Naghdi-Badi, H., Nasri, M., Makkizadeh, M., and Omidi, 

H. 2008. Changes in Essential Oil Content and Yield of Basil in Response to 

Different Levels of Nitrogen and Plant Density. J. Med. Plant., 7: 60-70. 
10.Delate, K. 2000. Heenah mahyah student from herb trail. Leopold center for 

sustainable agriculture. Annual Reports, Jowa State University. Ames, IA. 

11.Eghball, B. 2002. Soil properties as influenced by phosphorus and nitrogen-

based manure and compost applications. Agron J., 94: 128-135. 
12.Falahi, J. 2009. The effect of biological and chemical fetilizers on quantification 

and qualification characteristics on chamomile (Matricaria chamomilla L.). 

M.Sc. Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. Iran. 
13.Farahdahr, F., Valad Abadi, S.A., Daneshiyan, J., Razavipoor, T., and Amiri, A. 

2011. Effect of irrigation intervals and azocompost on agronomic traits in rice 

(Oryza sativa). J. Biol. Sci., 4: 99-111. 
14.Fariborzi, A. 1999. The effect of nitrogen and on yield and essential oil content 

in (Matricaria chamomilla L.). M.Sc. Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. 

Iran. 



 3131(، 4) نشریه توليد گياهان زراعي، جلد هفتم

310 

15.Fatma, A.G., Lobna, A.M., and Osman, N.M. 2008. Effect of compost and 

biofertilizers on growth, yield and essential Oil of sweet marjoram (Majorana 

hortensis) Plant. Int. J. Agric. Biol., 10: 381-387. 

16.Forouzandeh, M., Sirousmehr, A., Ghanbari, A., Asgharipour, M., and 
Khammari, E. 2012. Effect of Drought Stress and Municipal Compost on 

Quantitative and Qualitative Characteristics of Peppermint (Mentha piperita L.). 

Iran. J. Field. Crop .Res., 9: 670-677 
17.Gharib, F.A., Moussa, L.A., and Massoud, O.N. 2008. Effect of compost and 

bio-fertilizers on growth, yield and essential oil of sweet marjoram (Majorana 

hortensis) plant. Int. J. Agric. Biol., 10(4): 381-387. 
18.Goudriaan, J., and Van Laar, H.H. 1993. Modelling Potential Crop Growth 

Processes. Kluwer Academic Press. 

19.Hughes, G., Keatinge, J.D.H., Cooper P.J.M., and Dee, N.F. 1987. Solar 

radiation interception and utilization by chickpea (Cicer arientinum L.) crops in 
northern Syria. J. Agric. Sci. Camb., 108: 419-424. 

20.Kooman, P.L., and Haverkort, A.J. 1995. Modelling development and growth of 

the potato crop influenced by temperature and daylength: In. Smith, D.L., and 
Hamel, C. 2005. Crop Yield (Physiology and Processes), Translate by Emam, 

Y., and Seghateleslami, M.J. Shiraz University Press, 376. 

21.Latiri-Souki, K., Nortcliff, S., and Lawlor, D.W. 1998. Nitrogen fertilizer can 

increase dry matter, grain production and radiation and water use efficiency for 
durum wheat under semi-arid condition. Eur. J. Agron., 9: 21-34. 

22.Lecoeur, J., and Ney, B. 2003. Change with time in potential radiation-use 

efficiency in field pea. Eur. J. Agron., 19: 91-105. 
23.Lindquist, J.L., Arkebauer, T.J., Walters, D.T., Cassman, K.G., and Dobermann, 

A. 2005. Maize radiation use efficiency under optimal growth conditions. 

Agron. J., 97:72–78. 
24.Maule, H.G. 2000. Ecological and Physiological Studies on Impatiens 

glandulifera. Ph.D. Thesis, University of Sunderland. 

25.Pouryousef, M., Mazaheri, D., Chaiechi, M.R., Rahimi, A., and Tavakoli, A. 

2010. Effect of different soil fertilizing treatments on some of agro 
morphological traits and mucilage of isabgol (Plantago ovata Forsk). Elect. J. 

Crop. Prod., 3: 193-213. 

26.Rosati, A., Metcalf, S.G., and Lampinen, B.D. 2004. A simple method to 
estimate photosynthetic radiation use efficiency of canopies. Ann. Bot., 93: 

567-574. 

27.Siddique, K.H.M., Belford, R.K., Perry, M.W., and Tennant, D. 1989. Growth, 

development and light interception of old and modern wheat cultivars in a 
Mediterranean-type environment. Aust. J. Agric. Res., 40: 473-487. 



 و همكاران اولمحمد بنایان

313 

28.Sifola, M.I., and Barbieri, G. 2006 .Growth,  yield  and  essential  oil content  of 

three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the field. Sci. 

Hortic., 108: 408-413. 

29.Singh, V.P., ChatterJee, B.N., and Singh, D.V. 1989. Responses of Mint species 
to nitrogen fertilization. J. Agric. Sci. Camb., 113: 71-267. 

30.Soltaninejhad, F., Fallah, S., and Heidari, M. 2013. Effect of different sources 

and rates of nitrogen fertilizer on the growth and biomass production of 
purslane (Portulaca oleracea). Elec. J. Crop. Prod., 6: 125-143. 

31.Sotiropoulou, D.E., and Karamanos, A.J. 2010. Field studies of nitrogen 

application on growth and yield of Greek oregano (Origanum vulgare ssp. 
hirtum (Link) Ietswaart). Ind. Crop. Prod., 32: 450-457. 

32.Tahami, S.M.K., Rezvani Moghaddam, P., and Jahan, M. 2010. Comparison the 

effect of organic and chemical fertilizers on yield and essential oil percentage of 

basil (Ocimum basilicum L.). J. Agron., 2: 70-82.   
33.Tsubo, M., Walker, S., and Mukhala, E. 2001. Comparisons of radiation use 

efficiency of mono-/inter-cropping systems with different row orientations. 

Filed. Crop. Res., 71: 17-29.  
34.Van-Wyk, B.E., and Wink, M. 2004. Medicinal Plants of the World: An 

Illustrated Scientific Guide to Important Medicinal Plants and Their Uses. P. 

386. 

35.Yazdani-Biouki, R. 2009. Investigating the effects of seed priming using 
Azotobacter, manure, organic and chemical fertilizer on quantitative and 

qualitative characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum). M.Sc. Thesis, 

Ferdowsi University of Mashhad. Iran. 
36.Yousefzadeh, S., Modarres-Sanavy, S.A.M., Sefidkon, F., Asgarzadeh, A., 

Ghalavand, A., and Sadat-Asilan, K. 2013. Effects of Azocompost and urea on 

the herbage yield and contents and compositions of essential oils from two 
genotypes of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) in two regions of Iran. 

Food Chem., 138: 1407-1413.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ben-Erik+Van+Wyk%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Wink%22


 3131(، 4) نشریه توليد گياهان زراعي، جلد هفتم

311 

 

EJCP., Vol. 7 (4): 103-122 

http://ejcp.gau.ac.ir 

 

 

Investigating the yield and radiation use efficiency of Wild majoram 

(Origanum vulgare subsp. virid) in response to urea and azocompost 

fertilizers  
 

R. Yazdani Biouki1, *M. Bannayan Avval2, H.R. Khazaei3  

and H. Sodaeizadeh4 

1,2,3 Ph.D. Graduated, Dept. of Agroecology, Associate Prof. and Professor, Dept. of 

Agroecology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 4 Faculty of Member, Dept. 

of Natural Resource and Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran 

Received: 4-5-2014 ; Accepted: 2-11-2014 

 

Abstract 1 
In order to investigate the effects of urea and azocompost on the yield and 

radiation use efficiency (RUE) of wild majoram, a factorial experiment was 

conducted based on randomized complete block design with three replications at 

Yazd and Mashhad, Iran, during 2012-2013 growing season. Four urea levels and 

four Azocompost levels (to provide 0, 40, 80 and 120 kg N ha-1 each) were 
considered as the experiment factors. Simple effect did not show significant 

differences among evaluated charecteristics.  The results of combined analysis of 

two locations revealed significant effects of urea and azocompost on economic 
yield (P<0.05). The highest yield in urea and azocompost were observed to 

1625.94 and 1768.65 kg ha-1 that was obtained from 120 kg N ha-1 treatment, 

respectively. The most leaf area index and total dry matter obtained at 120 kg 
organic N ha-1 in two locations. Application of organic and chemical fertilizers 

increased RUE (radiation use efficiency) compared to control plants in the both 

regions, which the azocompost caused higher RUE than urea. In general, the results 

indicated that application of azocompost caused to produce higher yields, dry 
matter and RUE than urea in oregano plants.  

 
Keywords: Photosynthetically active radiation, Organic fertilizer, Chemical 
fertilizer, Medicinal plant 
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