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چکیده
 اهمیت استفاده از بسپار (پلیمر)های سوپر جاذب در کشاورزی بهویژه در،با توجه به روند روبه رشد استفاده از مادة کانی زئولیت
 آزمایش گلدانی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح،مناطق خشک و نیمهخشک و کاربرد ورمیکمپوست در تولید محصوالت سالم
، درصد وزنی) بهعنوان عامل اول6  و9 ،0(  تیمارها شامل زئولیت در سه سطح.بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد
 درصد وزنی) بهعنوان0/1  و0/۲ ،0(  درصد وزنی) بهعنوان عامل دوم و هیدروژل در سه سطح6  و9 ،0( ورمیکمپوست در سه سطح
 عملکرد گل و دانه در بوته، وزن تر و خشک بوتۀ کامل، گل و دانه در بوته، شمار برگ، صفات ارتفاع بوته.عامل سوم بررسی شد
 هیدروژل و ورمیکمپوست بر همۀ ویژگیها بهجز شمار، نتایج تجزیۀ دادهها نشان داد که اثر متقابل سهگانه زئولیت.اندازهگیری شد
 و در بیشتر این ویژگیها با افزایش سطوح ورمیکمپوست و زئولیت همگام با افزایش سطح.گل در بوته و عملکرد گل معنیدار بود
 اما در مورد شمار گل در بوته و عملکرد گل اثر متقابل دوگانه تیمارها بر آنها معنیدار. درصد افزایش پیدا کردند0/۲ هیدروژل تا
.بود
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ABSTRACT
With respect to the ever icreasing trend in the applicability of zeolite, superabsorbent polymer in agriculture especialy
in arid and semiarid region, and vermicompost in producing healthy crop, a pot experiment was conducted in factorial
based on a randomized complete block design with three replications. Treatments were zeolite at three levels (0, 3
and 6 weight percent), vermicompost at three levels (0, 3 and 6 weight percent) and hydrogel at there levels (0, 0.2
and 0.4 weight percent). Traits of plant height, number of leaf, flower and seed per plant, wet and dry weight of entire
plant, yield of flower and grain per plant were measured. As to the result, the interatctive effect of zeolite, hydrogel,
and vermicompost had a significant effect on all the tarits except number of flower, and flower yield. Most of these
traits increased to increasing zeolite and vermicompost along with increasing hydrogel to 0.2%. Interactive double
effects of tratments had a significant effect on number of flower per plant and flower yield.
Keywords: Medicinal plant, organic matter, superabsorbent, zeolite.
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مقدمه
دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش محصوالت
کشاورزی و تأمین سالمت جامعه از هدفهای مهم
پژوهشهای پایه و بهویژه کاربردی محققان در بخش
کشاورزی است .گیاهان دارویی ارزش و اهمیت خاصی
در تأمین بهداشت و سالمتی مردم ،هم به لحاظ
درمان و هم به لحاظ پیشگیری از بیماریها ،دارند.
گیاه زینتی-دارویی همیشهبهار با نام علمی
( )Calendula officinalis L.گیاهی یکساله و
بهندرت دوساله متعلق به خانوادة کالهپرک سانان
( )Asteraceaeکه منشأ آن نواحی مدیترانهای است.
گل این گیاه افزون بر کاربردهای خوراکی (طعمدهنده
و رنگدهندة غذاهای مختلف) مواد مؤثره و
ترکیبهایی دارند که در صنعت (تهیۀ رنگهای نقاشی

و نایلون صنعتی) و داروسازی (تهیۀ انواع کرمها و
لوسیونها) کاربرد دارد ( .)Omidbaigi, 2011تأمین
مواد اولیه برای صنایع داروسازی نیاز به افزایش تولید
محصول در واحد سطح دارد که عملیترین و
اقتصادیترین روش دستیابی به این مهم ،افزایش
کارایی نهادههای مورد استفاده در زراعت گیاهان
دارویی هستند ( .)Tomas, 2000ورمیکمپوست با
داشتن تنوع زیستی میکروبی گسترده و فعال بهعنوان
پاالینده و اصالحکنندة مهم خاک بهکار گرفته میشود
( .)Arancon et al., 2004برتری و سودمندیهای
گزارششده برای ورمیکمپوست ،مانند منبع مادة آلی،
بهبود ظرفیت نگهداری رطوبت خاک ،افزایش جذب
مواد مغذی ،افزایش فعالیت شبه هورمونی گیاهان
است ( & Bachman & Metzger, 2007; Campitelli
 .)Ceppi, 2008در اراضی زراعی ،از ورمیکمپوست
بهمنظور بهبود ساختمان و افزایش حاصلخیزی خاک
استفاده میشود ( .)Lakhdar et al., 2009در یک
پژوهش مشاهده شد که کاربرد ورمیکمپوست سبب
بهبود معنیدار میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه
دارویی ریحان شد ( .)Anwar et al, 2005در آزمایشی
دیگر سطوح مختلف ورمیکمپوست و باکتریهای
حلکنندة فسفات باعث افزایش معنیدار عملکرد دانۀ
رازیانه شد ( .)Darzi et al., 2006همچنین گزارش
شده که کودهای آلی و زیستی (بیولوژیک) تأثیر

چشمگیری در افزایش عملکرد اقتصادی گیاه دارویی
رازیانه دارند ( .)Moradi, 2009از کانیها نیز برای
بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی و حاصلخیزی خاک
استفاده میشود ،یکی از این کانیها زئولیت است
) .(Rehakove & Cuvanova, 2005این کانی بهواسطۀ
ویژگی فیزیکوشیمیایی خود و تأثیری که از نظر تعادل
بار الکتریکی در سطح خود دارد ،در تبادلهای یونی
خاک نقش ایفا میکند و میتواند بهصورت مؤثری
یونهای مورد نیاز گیاه را نگهداری یا آزادسازی کند.
این ویژگی زئولیت همچنین بهواسطۀ جذب یونها
میتواند باعث کاهش شوری آب شود ( & Ghorbani
 .)Babaei, 2008تأثیر استفاده از  21گرم زئولیت در
 52کیلوگرم خاک در شرایط تنش خشکی روی گیاه
دارویی بادرشبی بررسی شد ،نتایج نشان داد کاربرد
زئولیت در شرایط تنش باعث افزایش سطح برگ،
شمار ساقه و برگ ،شمار گل و درصد اسانس در گیاه
شد ( .)Gholizadeh et al., 2006آزمایشی برای
بررسی تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی در سطوح7 ،2 ،0 :
و  3گرم در کیلوگرم خاک در شرایط کمآبی روی گیاه
ذرت انجام شد .در نهایت مشاهده شد ،استفاده از
زئولیت تأثیر معنیداری روی وزن تر و خشک گیاه
ذرت دارد ( .)Khaseei et al., 2007در پژوهش دیگری
تأثیر کاربرد  240کیلوگرم نیتروژن به همراه  3تن در
هکتار زئولیت بررسی شد .نتایج نشان داد استفاده از
این میزان زئولیت و نیتروژن بیشترین افزایش را در
ویژگیهای کمی و کیفی گیاه کلزا ایجاد کرد
( .)Gholam hoseini et al., 2008افزایش ارتفاع ،قطر
ساقه و شمار شاخههای فرعی در گیاه کلزا را با کاربرد
 50تن در هکتار زئولیت نیز گزارش شد ( Zahedi,
 .)2009از جمله مواد افزودنی دیگر برای اصالح
خاکها میتوان بسپار (پلیمر)های سوپر جاذب
اصالحکنندههای خاک اشاره کرد .سوپر

بهعنوان
جاذبها یک مادة افزودنی به خاک بوده که آب و مواد
غذایی را جذب و حفظ میکنند و به رشد مطلوب
گیاه ،کاهش هدررفت آب و هزینههای آبیاری کمک
میکند .این مواد پس از استفادة پیدرپی ،در خاک
هیچگونه تغییری ایجاد نمیکند و گیاهان ،موجودهای
زندة خاک یا آب سطحی را آلوده نمیسازند .این مواد
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تا حدود  200تا  100برابر وزن خود آب جذب
میکنند ،در این حال پس از آبگیری دانههای خشک
مواد سوپر جاذب ژل دانهدانه به وجود میآورند .با
استفاده از این بسپار میتوان دور آبیاری را افزایش
داد .در پژوهشی ،تأثیر بسپار سوپر جاذب  A100بر
شاخصهای رشد یکگونه درختچۀ زینتی در فضای
سبز و همچنین روی منحنی رطوبتی خاک ،بررسی
شدند .نتایج نشان داد ،مخلوط کردن  7یا  6گرم
بسپار با  5کیلوگرم خاک ،آب مورد نیاز برای گیاه را
دستکم یکسوم ،کاهش میدهد که علت آن به

افزایش آب قابل استفادة گیاه نسبت داده شد .آنان
اعالم کردند ،استفاده از این بسپار میتواند بهطور
معنیداری شمار بارهای آبیاری را بهویژه در خاکهای
سبک کاهش دهد ( Abedi Kohpaei & Asadi
 .)Kazemi, 2006در پژوهشی تأثیر میزانهای مختلف
سوپر جاذب و فاصلههای زمانی آبیاری روی رشد و
عملکرد ذرت علوفهای نشاندهندة تأثیر مثبت مقادیر
زیادتر سوپر جاذب روی ویژگیهای مورد بررسی
بهویژه ارتفاع بوته و تجمع مادة خشک گیاه بوده است
(.)Abedi Kohpaei & Asadi Kazemi, 2006
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر هیدروژل،
زئولیت و ورمیکمپوست و اثر متقابل آنها بر
ویژگیهای ریختشناختی (مرفولوژیکی) و عملکرد

دانۀ همیشهبهار بود.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر جاذبها و اصالحکنندههای
مختلف روی برخی ویژگیهای گیاه دارویی همیشهبهار
آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی بهصورت
فاکتوریل در سال  39-5932در گلخانهای در مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان واقع
در شهر کرمان اجرا شد .شرایط گلخانهای که آزمایش
در آن اجرا شد با دمای حدود  21تا  90درجۀ
سلسیوس و نور با تابش طبیعی آفتاب تأمین شد و
همچنین رطوبت گلخانه  60درصد بود .در این
پژوهش زئولیت در سه سطح ( 6 ،9 ،0درصد وزنی
خاک) بهعنوان عامل اول (عامل  ،)aورمیکمپوست نیز
در سه سطح ( 6 ،9 ،0درصد وزنی خاک) بهعنوان
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عامل دوم (عامل  )bو هیدروژل در سه سطح (0/2 ،0
و  0/7درصد وزنی خاک) بهعنوان عامل سوم (عامل )c
و هرکدام از تیمارها در سه تکرار (در مجموع  24تیمار
و  35گلدان) بررسی شد .تیمارها چند روز پیش از
بهطورکلی مخلوط شدند و
کشت با خاک گلدان 
عملیات کاشت در تاریخ  53آبان سال  5932انجام
شد .حجم هر گلدان  7کیلوگرم و خاک شنی بوده
است .حدود اوایل تیرماه  ،5939پس از رشد کامل
گیاه و در مرحلۀ رسیدن کامل بذرها برداشت انجام
شد .در این آزمایش ،ویژگیهایی شامل :شمار برگ در
هر بوته (از راه شمارش همۀ برگها در هر بوته در
پایان دورة رشد) ،ارتفاع بوته در هر گلدان ،شمار گل و
شمار طبق در هر بوته (از راه شمارش شمار گلها در
طول دورة گلدهی تا هنگام برداشت گیاه) ،عملکرد
گل (توزین گلهای هر بوته بهطور جداگانه با استفاده
از ترازوی دیجیتال برحسب گرم) ،وزن تر بوته (پس از
برداشت گیاه ،وزن هر بوته بهطور جداگانه با استفاده از
ترازوی دیجیتال برحسب گرم اندازهگیری شد) و وزن
خشک بوته ( وزن هوا خشک گیاهان پس از گذشت
حدود یک هفته با استفاده از ترازوی دیجیتال (با دقت
 0/05گرم) برحسب گرم توزین شد) ،شمار دانه (از
مرحلۀ به بذر رفتن گیاه ،تا هنگام برداشت شمار
دانهها در طبقهای هر بوته بهطور جداگانه شمرده
شدند) و عملکرد دانه (دانههای بهدستآمده در هر
بوته پس از هوا خشک شدن ،بهصورت جداگانه با
استفاده از ترازوی دیجیتال وزن شدند) بررسی و
ارزیابی شد .در نهایت تجزیهوتحلیل آماری دادههای
آزمایش با استفاده از نرمافزار  SAS Ver.9.و مقایسۀ
میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح 1
درصد انجام شد.
نتایج و بحث
ارتفاع بوته

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5مشخص
شد ،تأثیر توأم تیمارهای زئولیت و هیدروژل در سطح
 5درصد و تیمار ورمیکمپوست در سطح  1درصد بر
ارتفاع بوته معنیدار شد .اثر متقابل تیمار زئولیت در
هیدروژل در سطح  5درصد و اثر متقابل (زئولیت به
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این نشان از نقش ورمیکمپوست در افزایش ارتفاع
دارد .در پژوهشی دیگر مشخص شد ،استفاده از سطوح
مختلف ورمیکمپوست ،تأثیر مثبتی روی عملکرد
نعناع داشته است ،بهطوریکه در سطح  1درصد،
منجر به افزایش ارتفاع گیاه شد .هرچند این اختالف
تنها بین شاهد و تیمارهای کمپوست مشاهده شد و
بین سطوح مختلف کودی کمپوست اختالفی دیده
نشد ( .)Aryafar et al, 2013آنان بیان کردند ،دلیل
این امر میتواند افزایش قابلیت دسترسی مناسب
ترکیبهای غذایی در طول دورة رشد در نتیجۀ
افزودن کمپوست باشد .در پژوهشی دیگر ،استفادة
همزمان از کودهای آلی و زیستی ارتفاع گیاه ریحان را
افزایش داد و این افزایش ارتفاع از نظر آماری با عملکرد
تر و خشک گیاه رابطۀ مثبت و معنیدار داشت ( Tahami
 .)Zarandi, 2010همچنین افزایش ارتفاع بوتۀ ریحان در
نتیجۀ افزودن کمپوست ( )Delate, 2000و
ورمیکمپوست به همراه کودهای آلی ( & Rezai Modab
 )Nabavi Kalat, 2011گزارش شده است.

همراه ورمیکمپوست و هیدروژل) در سطح  1درصد
بر ارتفاع بوته معنیدار شد .اثر متقابل (ورمیکمپوست
در هیدروژل) همچنین اثر متقابل (زئولیت در
ورمیکمپوست) معنیدار نشد (جدول  .)5مقایسۀ
میانگین اثر متقابل زئولیت ،ورمیکمپوست و هیدروژل
نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته ( 11/9سانتیمتر) از
تیمار ترکیبی زئولیت  6درصد ،کاربرد نداشتن
ورمیکمپوست و هیدروژل  0/7درصد به دست آمد که
با تیمار توأم زئولیت  6درصد ،ورمیکمپوست  9درصد
و هیدروژل 0/2درصد از لحاظ آماری اختالفی نداشتند
(جدول  )2و کمترین ارتفاع بوته ( 92سانتیمتر) از
تیمار بدون زئولیت ،ورمیکمپوست 6درصد و هیدروژل
 0/2درصد بهدست آمد (جدول  .)2نتایج مقایسۀ
میانگین اثر متقابل نشان داد ،در هنگام استفاده از
زئولیت با افزایش ورمیکمپوست همراه با افزایش
سطح هیدروژل تا  0/2درصد ارتفاع بوته کاهش پیدا
کرد ،اما هنگامیکه سطح هیدروژل به  0/7درصد
افزایش پیدا کرد ارتفاع بوته نیز افزایش پیدا کرد ،که

جدول  .5تجزیۀ واریانس ویژگیهای مورد بررسی همیشهبهار
Table 1. Variance Analysis of the studied traits of marigold
Plant
wet wight
**1678.5
188.6 ns
**2006.33
**5569.45
188.7 ns
*806.9
*546.5
**1068.19
258.8
26.6

Flower number
per plant
9.71 ns
*17.49
*19.9
**48.3
4.31 ns
12.1 ns
*17.45
5.53 ns
5.56
26.9

Bush
hight
86.01 ns
**216.82
*108.6
**244.34
52.25 ns
**180.27
67.71 ns
*77.61
31.53
12.4

Leaf number
per plant
967.3 ns
*1083.4
**5553.9
**8419.1
598.6 ns
503.6 ns
**2798.4
*930.9
438.9
19.5

Degree of
freedom
2
2
2
2
4
4
4
8
52

Source of variation
Replication
)Zeolite (Z
)Vermicompost (V
)Hydrogel (H
Z×V
Z×H
V×Z
Z×V×H
Total Erorr
)C.V. (%

ادامۀ جدول  .5تجزیۀ واریانس ویژگیهای مورد بررسی همیشهبهار
Continued Table 1. Variance Analysis of the studied traits of marigold
Seed yield per
plant
0.001 ns
**0.023
0.002 ns
**0.005
**0.007
0.001 ns
**0.008
**0.006
0.001
4.05

Seed number per
plant
24.8 ns
**2360.93
**986.9
**2024.16
**582.73
**288.73
**651.3
*494.99
27.3
23.6

Flower yield
per plant
2.52 ns
*4.1
*5.17
**18.35
0.58 ns
*3.31
*5.54
1.49 ns
1.41
27.7

Plant dry wight
**17.35
4.26 ns
**23.66
**29.35
29.35 ns
*2.71
*6.31
*7.36
2.78
25.7

Degree of
freedom
2
2
2
2
4
4
4
8
52

Source of variation
Replication
Z
V
H
Z×V
Z×H
V×H
Z×V×H
Total Erorr
)C.V. (%

* ** ،و  :nsبهترتیب بیانگر در سطح  1و  5درصد معنیدار و غیرمعنیدار است.
*, ** and ns represent the probability levels of 5 and 1℅ and non-significance, respectively.
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 مقایسۀ میانگین اثر متقابل زئولیت در ورمیکمپوست در هیدروژل برشماری از ویژگیهای همیشهبهار.2 جدول
Table 2. Mean comparison of interaction effect of zeolite, vermicompost and hydrogel on some marigold traits
Zeolite

Treatment (%)
Vermicompost
0

0

3

6

0

3

3

6

0

6

3

6

Plant height
(cm)
44 bcdef
38.3efg
38.6efg
41.3bcdef
46abcdef
50abcd
40.3cdefg
32g
51abc
51abc
44 bcdef
46.6abcdef
51abc
42bcdef
52.6ab
51abc
45 bcdef
48.6 abcde
36.6fg
49 abcde
55.3a
40.6cdefg
55a
47.3 abcdef
37.6fg
37fg
47.6 abcdef

Hydrogel
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4

Leaf number
per plant
91cdefg
75efg
104bcdefg
67.3g
120.6abcd
121abcd
74efg
122abcd
132.3abc
101.6bcdefg
64g
114bcde
93cdefg
138ab
141ab
105.6bcdefg
159a
103.3bcdefg
71.6fg
100.6bcdefg
102.3bcdefg
87defg
111.3bcdef
106bcdefg
89defg
156.6a
137ab

Plant wet
weight
52.7cdefg
46defgh
59.7bcdefg
33.6gh
77.1abcde
71.1abcdef
36.3gh
60.4 bcdefg
83abc
38.3fgh
334.9gh
72.2abcdef
42.6efgh
58.6cdefgh
82.6abc
79.8abcd
80.9abcd
50.4cdefgh
36gh
60.8 bcdefg
59.5 bcdefg
45.9defgh
76abcd
65.6abcdefg
30.2h
99a
94.2ab

 مقایسۀ میانگین اثر متقابل زئولیت در ورمیکمپوست در هیدروژل برشماری از ویژگیهای همیشهبهار.2 ادامۀ جدول
Continued Table 2. Mean comparison of interactive effect of zeolite, vermicompost and hydrogel on some marigold traits
Zeolite

Treatment (%)
Vermicompost
0

0

3

6

0

3

3

6

0

6

3

6

Hydrogel
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4

Plant dry weight
(g)
4.6ef
4.7ef
6.3bcdef
4.5ef
8abcde
6.8abcdef
5.1ef
7.6abcdef
7.2abcdef
5.4def
4.1f
7.7abcdef

Seed number per
plant
8de
7de
26.3bcde
8de
16.3bcde
7.3de
10cde
22.3bcde
13.3cde
11.6cde
19.3bcde
19.6bcde

Seed yield
per plant (g)
0.04bc
0.03bc
0.13bc
0.05bc
0.07bc
0.3a
0.05bc
0.12bc
0.08bc
0.14bc
0.06bc
0.09bc

0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4
0
0.2
0.4

5.2
5.8cdef
9.5ab
8.1abcde
8.7abcd
7abcdef
5.7cdef
6bcdef
6bcdef
4.5ef
6.8abcdef
5.4def
4.1f
10a
9.2abc

19.6bcde
73.3a
43.6abcd
26.6bcde
26bcde
49.6ab
13.3cde
24bcde
21bcde
4e
43abcd
40.6abcde
12cde
45abc
25bcde

0.11bc
0.33a
0.25ab
0.13bc
0.1bc
0.18bc
0.25ab
0.11bc
0.1bc
0.3a
0.15bc
0.16bc
0.07bc
0.24ab
0.13

.حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار است
Numbers with similar letters in each column have no significant difference.
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شمار برگ در بوته

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان داد،
تأثیر تیمارهای توأم ورمیکمپوست و هیدروژل و اثر
متقابل ورمیکمپوست در هیدروژل در سطح  5درصد
بر شمار برگ در بوته معنیدار شد .همچنین تأثیر
تیمار زئولیت و اثر متقابل تیمار زئولیت در
ورمیکمپوست در هیدروژل در سطح  1درصد بر شمار
برگ در بوته معنیدار شد .اما اثر متقابل زئولیت در
ورمیکمپوست و اثر متقابل زئولیت در هیدروژل بر آن
معنیدار نشد (جدول  .)5نتایج مقایسۀ میانگین اثر
متقابل سهگانۀ زئولیت ،ورمیکمپوست و هیدروژل
نشان داد بیشترین شمار برگ از تیمار زئولیت 9
درصد به همراه ورمیکمپوست  6درصد و هیدروژل
 0/2درصد معادل  513عدد بود (جدول  .)2کمترین
شمار برگ در بوته ( 67برگ) از تیمار زئولیت  9درصد
به همراه هیدروژل  0/2درصد و بدون کاربرد
ورمیکمپوست به دست آمد که با تیمار بدون کاربرد
زئولیت و هیدروژل و ورمیکمپوست  9درصد اختالف
آماری معنیداری نداشت .در هر سطح هیدروژل با
افزایش درصد زئولیت و ورمیکمپوست شمار برگ در
بوته افزایش یافت .که این مسئله تأثیر مثبت زئولیت و
ورمیکمپوست در افزایش شمار برگ را نشان میدهد
که دلیل آن فراهمی شرایط رشد از جمله افزایش
میزان و قابلیت جذب آب و عنصرهای غذایی در
حضور ورمیکمپوست و زئولیت است.
شمار گل در بوته

با توجه به نتایج تجزیۀ واریانس دادهها (جدول )5
تیمار توأم زئولیت ،ورمیکمپوست و اثر متقابل
ورمیکمپوست و هیدروژل در سطح  1درصد بر شمار
گل در بوته اثر معنیداری داشتند .تأثیر تیمار
هیدروژل در سطح  5درصد بر شمار گل معنیدار و اثر
متقابل زئولیت در ورمیکمپوست و زئولیت در
هیدروژل و اثر متقابل زئولیت به همراه ورمیکمپوست
و هیدروژل بر شمار گل در بوته معنیدار نشد
(جدول .)5بیشترین شمار گل از تیمار زئولیت 9
درصد معادل  3/1عدد و کمترین آن از تیمار زئولیت
 6درصد معادل هشت عدد بهدست آمد .بین تیمارهای

شاهد و زئولیت  6درصد اختالف آماری مشاهده نشد.
با افزایش میزان زئولیت تا  9درصد شمار گل افزوده و
استفاده از میزانهای باالتر ( 6درصد) منجر به کاهش
شمار گل نسبت به تیمار شاهد شد (شکل  .)5در
پژوهشی دیگر با افزایش غلظت کمپوست ،گیاهان
گوجهفرنگی دچار مرگومیر شدند .آنان دلیل این امر
را افزایش ناگهانی غلظت یونهای معین و شوری بستر
کشت دانستند ( .)Lazcano et al., 2009در نتایج
بهدستآمده در این پژوهش ،هرچند که مرگومیر
بوتههای همیشهبهار رخ نداد ،اما با افزایش غلظت
زئولیت ،شمار گل نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.
کمترین شمار گل در بوته ( )6/5از تیمار ترکیبی
بدون کاربرد ورمیکمپوست و هیدروژل  0/2درصد به
دست آمد (شکل  .)2در هر سطح هیدروژل با افزایش
ورمیکمپوست شمار گل در بوته افزایش نشان داد .در
پژوهشی ،تأثیر مثبت کودهای آلی و زیستی در
افزایش شمار گلآذین و شمار چرخۀ گل در ریحان
گزارش شد ( .)Tahami Zarandi, 2010این گزارش
دلیل این امر را افزایش قابلیت دسترسی به عنصرهای
غذایی بهویژه نیتروژن ،که نقش مؤثری در رشد
رویشی گیاهان دارد ،بیان کرده است .ورمیکمپوست
به دلیل اینکه اثرگذاری هورمونی دارد و همچنین
بهدلیل اینکه میزان زیادی فسفر داشته و یکی از
مهمترین عنصرها در افزایش شمار گل فسفر است در
نتیجه با افزایش ورمیکمپوست در پژوهشی دیگر ،اثر
متقابل کودهای زیستی و شیمیایی منجر به افزایش
عملکرد زیرة سبر شد ( .)Sedigh et al., 2014آنان
دلیل این امر را بهبود کیفیت فیزیکی خاک در نتیجۀ
اضافه کردن کودهای زیستی دانستند.
وزن تر و خشک بوته

نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشان داد تأثیر تیمارهای
ورمیکمپوست ،هیدروژل و اثر متقابل تیمار زئولیت به
همراه ورمیکمپوست و هیدروژل در سطح  5درصد بر
وزن تر بوته معنیدار شد .همچنین اثر متقابل
تیمارهای زئولیت در هیدروژل و ورمیکمپوست در
هیدروژل در سطح  1درصد بر وزن تر بوته معنیدار
شد .اما تأثیر تیمار زئولیت و اثر متقابل زئولیت در

شکفته و عربنژاد خانوکی :بررسی تأثیر زئولیت ،هیدروژل و ورمیکمپوست بر برخی ...

ورمیکمپوست بر آن معنیدار نشد .نتایج مقایسۀ
میانگینهای اثر متقابل زئولیت ،ورمیکمپوست و
هیدروژل نشان داد ،بیشترین وزن تر بوته از تیمار
زئولیت  6درصد به همراه ورمیکمپوست  6درصد و
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هیدروژل  0/2درصد معادل  33گرم بود (جدول .)2
دلیل معنیدار شدن اثر متقابل ،تفاوت در واکنش وزن
تر بوته نسبت به تغییرپذیری تیمارهای زئولیت در هر
یک از سطوح کاربردی ورمیکمپوست و هیدروژل بود.

شکل  .5مقایسه میانگین اثر زئولیت بر تعداد گل در بوته.
Figure 1. Mean comparison of zeolite effect on flower number

شکل  .2مقایسه میانگین اثر متقابل ورمیکمپوست در هیدروژل بر تعداد گل در بوته.
Figure 2. Mean comparison of interaction effect of hydrogel and vermicompost on flower number per plant.

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس مشخص شد
تأثیر تیمارهای ورمیکمپوست و هیدروژل در سطح 5
درصد بر وزن خشک بوته معنیدار شد .همچنین اثر
متقابل تیمارهای زئولیت در هیدروژل ،ورمیکمپوست
در هیدروژل و اثر متقابل زئولیت به همراه
ورمیکمپوست و هیدروژل در سطح  1درصد بر وزن
خشک بوته معنیدار شد .اما تأثیر زئولیت و اثر متقابل
زئولیت در ورمیکمپوست بر آن معنیدار نشد
(جدول .)5گزارش شده است که کاربرد سوپر جاذب
در کشت گندم باعث افزایش وزن خشک شد

( .)Janhson &Veltkamp, 1999با توجه به نتایج
مقایسۀ میانگینهای اثر متقابل تیمار توأم زئولیت،
ورمیکمپوست و هیدروژل مشخص شد بیشترین وزن
خشک بوته از تیمار زئولیت  6درصد به همراه
ورمیکمپوست  6درصد و هیدروژل  0/2درصد معادل
 50گرم بود .کمترین وزن خشک بوته ( 7/5گرم) از
تیمار زئولیت  9درصد ،هیدروژل  0/2درصد و بدون
کاربرد ورمیکمپوست بهدست آمد (جدول  .)2با
افزایش سطوح زئولیت و ورمیکمپوست در هر سطح
هیدروژل وزن خشک بوته افزایش پیدا کرد .زئولیت به
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دلیل توان نگهداری عنصرهای غذایی ،هیدروژل به
دلیل تواناییاش در جذب آب و ورمیکمپوست به
خاطر تأثیر تغذیهای و اصالح خاک کاربردشان با
یکدیگر منجر به افزایش وزن خشک شد.
نتایج پژوهشی نشان داد ،با کاربرد ورمیکمپوست،
شمار برگ و در نتیجه وزن تر و خشک در گیاه نعناع
افزایش مییابد ) .(Aryafar et al., 2013وی دلیل این
امر را فراهمی بیشتر عنصرهای غذایی در بستر کشت
حاوی ورمیکمپوست دانست .در حقیقت
ورمیکمپوست جذب آب و عنصرهای غذایی بهویژه
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را افزایش میدهد.
عملکرد گل در بوته

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،تأثیر تیمار
هیدروژل بر عملکرد گل در بوته در سطح  5درصد
معنیدار شد .تأثیر تیمارهای زئولیت ،ورمیکمپوست،

اثر متقابل تیمارهای زئولیت در هیدروژل و
ورمیکمپوست در هیدروژل در سطح  1درصد بر
عملکرد گل معنیدار شد .همچنین اثر متقابل تیمار
زئولیت در ورمیکمپوست و اثر متقابل تیمار زئولیت به
همراه ورمیکمپوست و هیدروژل بر عملکرد گل در
دستآمده
به 
بوته معنیدار نشد (جدول  .)5بنا بر نتایج 
از کاربرد تیمار زئولیت و هیدروژل مشخص شد
بیشترین عملکرد گل در بوته از تیمار بدون کاربرد
زئولیت (شاهد) به همراه هیدروژل  0/7درصد معادل
 1/2گرم بود که با تیمارهای توأم زئولیت  9و  6درصد
به همراه هیدروژل  0/7درصد اختالف آماری نداشت
(شکل  .)9با توجه به نتایج مقایسۀ میانگینهای اثر
متقابل ورمیکمپوست و هیدروژل مشخص شد
بیشترین عملکرد گل از تیمار توأم ورمیکمپوست 6
درصد و هیدروژل  0/2درصد معادل  1/2گرم مشاهده
شد (شکل .)7

شکل  .9مقایسه میانگین اثر متقابل زئولیت در هیدروژل بر عملکرد گل.
Figure 3. Mean comparison of interaction effect of zeolite and hydrogel on flower yield

شکل  .7مقایسه میانگین اثر متقابل ورمیکمپوست در هیدروژل بر عملکرد گل در بوته.
Figure 4. Mean coparison of interaction effect of vermicompost and hydrogel on flower yield.

شکفته و عربنژاد خانوکی :بررسی تأثیر زئولیت ،هیدروژل و ورمیکمپوست بر برخی ...

شمار بذر در بوته

با توجه به نتایج تجزیۀ واریانس دادهها مشخص شد
تأثیر تیمار توأم زئولیت ،ورمیکمپوست ،هیدروژل ،اثر
متقابل تیمارهای زئولیت در ورمیکمپوست،
ورمیکمپوست در هیدروژل و زئولیت در هیدروژل در
سطح 5درصد و تأثیر تیمار زئولیت به همراه
ورمیکمپوست و هیدروژل در سطح  1درصد بر شمار
بذر در بوته معنیدار شد (جدول  .)5دلیل این افزایش
عملکردها در رشد رویشی و زایشی میتواند ناشی از
بهبود کیفیت فیزیکی خاک و افزایش قابلیت دسترسی
به آب و عنصرهای غذایی در بسترهای کشت حاوی
سوپر جاذبها باشد ).(Bachman & Metzger, 2007
مقایسه میانگین اثر متقابل سهگانه نشان داد بیشترین
شمار بذر در بوته از تیمار زئولیت  9درصد،
ورمیکمپوست  9درصد و هیدروژل  0/2درصد معادل
 49/9عدد و کمترین شمار بذر از تیمار توأم زئولیت 6
درصد ،ورمیکمپوست  9درصد و بدون کاربرد
هیدروژل بهدست آمد (جدول  .)6دلیل معنیدار شدن
اثر متقابل ،تفاوت در واکنش شمار بذر در بوته نسبت
به تغییر تیمارهای زئولیت در هر یک از سطوح کاربرد
ورمیکمپوست و هیدروژل بود.
در پژوهشی دیگر یافته شد ،بیشترین شمار بذر
مربوط به تیمار توأم کمپوست ،نیتروکسن و بیوسفر بود و
اثر متقابل کودهای مصرفی در سطح  5درصد معنیدار
شد (.)Rezai Moadab & Nabavi Kalantari, 2011
عملکرد بذر در بوته

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس مشخص شد تأثیر
تیمارهای زئولیت ،هیدروژل ،اثر متقابل تیمارهای
زئولیت در ورمیکمپوست ،ورمیکمپوست در هیدروژل
و زئولیت به همراه ورمیکمپوست و هیدروژل در سطح
 5درصد بر عملکرد بذر معنیدار شد .همچنین تأثیر
تیمار ورمیکمپوست و اثر متقابل زئولیت در هیدروژل
بر عملکرد بذر معنیدار نشد (جدول  .)5در آزمایشی،
کاربرد انواع کودهای آلی و زیستی تأثیر به نسبت
همسانی بر وزن کل بذر در گیاه و وزن هزاردانۀ گیاه
ریحان داشت ( .)Tahami Zarandi, 2010در پژوهشی
کاربرد همزمان کود دامی با بسپار سوپر جاذب باعث
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افزایش عملکرد دانه در ذرت شد (
 .)Ghadiri, 2002بنابر نتایج مقایسۀ میانگینهای اثر
متقابل زئولیت ،ورمیکمپوست و هیدروژل مشخص
شد ،بیشترین عملکرد بذر از تیمار زئولیت  6درصد به
همراه ورمیکمپوست  9درصد و بدون کاربرد هیدروژل
معادل  0/9گرم بود (جدول  .)2دلیل معنیدار شدن
اثر متقابل ،تفاوت در واکنش عملکرد بذر نسبت به
تغییر تیمارهای زئولیت در هر یک از سطوح کاربرد
ورمیکمپوست و هیدروژل بود.
این نتایج با نتایج تحقیق بعضی از پژوهشگران که
تأثیر ورمیکمپوست را روی رشد رویشی و زایشی
بررسی کردند ،همخوانی دارد .آنان بیان کردند تأثیر
ورمیکمپوست روی رشد گیاه را نمیتوان تنها به
دلیل افزایش قابلیت دسترسی عنصرهایی مانند
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ربط داد ،بلکه ترکیبهای
دیگری مانند تنظیمکنندههای رشد ازجمله هورمونهای
رشد گیاهی و اسید هومیک نیز نقش بسزایی در
افزایش زیستتوده و عملکرد زایشی دارند ( Norman
 .)et al., 2005در گزارشی مشخص شد که اثر متقابل
زئولیت و ورمیکمپوست روی رشد و طول دورة گلدهی
همیشهبهار معنیدار شد (.)Atieh et al., 2002
& Majidian

نتیجهگیری

هدف اصلی از افزودن بسپارهای سوپر جاذب به خاک،
باال بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک است.
هیدروژلهای بسپاری سوپر جاذب میتوانند حجم
متفاوتی آب در خود ذخیره کرده و قابلیت نگهداری و
ذخیرهسازی آب را در خاک افزایش دهند در این
شرایط آب بهآرامی در دسترس گیاه قرار میگیرد.
استفاده از زئولیت در مقایسه با شاهد (بدون کاربرد
زئولیت) ،منجر به افزایش رشد در گیاه شد .بیشترین
شمار برگ در بوته ،بیشترین شمار گل ،بیشترین وزن
تر بوته ،بیشترین وزن خشک بوته و بیشترین عملکرد
گل از تیمار ورمیکمپوست  6درصد به دست آمد .با
افزایش ورمیکمپوست نسبت به شاهد بر عملکرد و
ویژگیهای ریختشناختی افزوده شد .همچنین
افزایش هیدروژل نسبت به شاهد منجر به افزایش وزن
تر و ارتفاع بوته شد .هیدروژل منجر به افزایش همۀ

5931  زمستان،7  شمارة،74  دورة،علوم باغبانی ایران

همراه ورمیکمپوست در بهبود رشد و ویژگیهای زراعی
.گیاه همیشهبهار تأثیرگذار بوده و قابل توصیه است
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 بهطورکلی میتوان گفت که.ویژگیهای مورد بررسی شد
کاربرد بسپارهای سوپر جاذب زئولیت و هیدروژل به
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