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چکیده
 آزمایشي صحرایي بهصورت كرتهای خردشده (اسپلیت پالت) در زمان در،بهمنظور بررسي و ارزیابي تأثیر كودهای آلي و شیمیایي
) درPelargonium graveolens( قالب طرح بلوکهای كامل تصادفي با هفت تیمار و سه تکرار روی گیاه دارویي شمعداني معطر
 تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون كاربرد كود و. اجرا شد، از توابع استان فارس، شهرستان نورآباد ممسني،منطقۀ فهلیان
120  تن ورميكمپوست بههمراه8 ، كیلوگرم نیتروژن160  تن ورميكمپوست بههمراه4 ، كیلوگرم نیتروژن200 ،)ورميكمپوست
 تن20  كیلوگرم نیتروژن و40  تن ورميكمپوست بههمراه16 ، كیلوگرم نیتروژن80  تن ورميكمپوست بههمراه12 ،كیلوگرم نیتروژن
 درصد، عملکرد سرشاخه، عملکرد زیستي، شمار شاخۀ جانبي، صفات مورد ارزیابي شامل ارتفاع بوته.ورميكمپوست در هکتار بودند
 تأثیر برداشت و كود برای همۀ صفات بهجز شاخص برداشت، نتایج نشان داد. عملکرد اسانس و شاخص برداشت بودند،اسانس
، مقایسۀ میانگینها نشان داد. اثر متقابل برداشت و كود تنها بر صفات عملکرد زیستي و عملکرد اسانس معنيدار بود.معني دار بود
 كاربرد ورميكمپوست منجر به افزایش،برداشت دوم از نظر همۀ صفات نسبت به برداشت اول برتری داشت و طي دو برداشت آزمایش
 تن در هکتار16  تن در هکتار ورميكمپوست و پس از آن تیمار تلفیقي20 تیمار.صفات مورد بررسي نسبت به شاهد شد
. كیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین تأثیر را در افزایش صفات مورد نظر داشتند40 ورميكمپوست بههمراه
.) فسفر و پتاسیم، عنصرها (نیتروژن، كودهای آلي، شمعداني معطر، برداشت، اوره:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study the effect of organic and chemical fertilizers, a field experiment was carried out by using of split
plot based on randomized complete block design with seven treatment and three replications on geranium
(Pelargonium graveolens), in Fahlian, Nourabad, Fars province territory. Treatments concluded control (no fertilizer
and vermicompost), pure nitrogen (200 kgh-1), vermicompost 4 th-1 with 160 kgh-1 nitrogen, vermicompost 8 th-1 with
120 kgh-1 nitrogen, vermicompost 12 th-1 with 80 kgh-1 nitrogen, vermicompost 16 th-1 with 40 kgh-1 nitrogen and
pure vermicompost (20 tonh-1). Traits assessed include: plant height, number of lateral branches, biologic yield,
branches yield, essential oil percentage, essential oil yield and harvest time. Results indicated significant effect of
fertilizer treatments and harvesting time on all traits except harvest time. The intraction of harvesting time and
fertilizer was only significant on biological yield and essential oil yield. The mean comparision showed that all traits
were higher in the secend harvest compared to the first one. In two harvests organic fertilizer leading to increase
studied traits compared to the control treatment. Application of 20 th-1 vermicompst and after that, treatment of 16 th1
vermicompost with 40 kgh-1 nitrogen had the highest effect in increasing studied traits.
Keywords: Element (N, P, K), geranium, harvest, organic fertilizer, urea.

* Corresponding author E-mail: aminsalehi@yu.ac.ir

556

رستمپور و همکاران :تأثیر مقادیر مختلف ورمیکمپوست به همراه کود نیتروژنه بر ...

مقدمه
امروزه کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در زمینهای
زراعی بهطور فراوانی افزایش یافته است که افزون بر
هزینههای اضافی ،تأثیر جبرانناپذیری بر محیطزیست
و سالمتی انسان دارند و آلودگی خاک و آب ناشی از
مواد شیمیایی ،باعث ایجاد مسائل جدی در این زمینه
شده است ( .)Mirzaei et al., 2009استفادة دائم
گیاهان از ذخایر غذایی خاک بدون جایگزینی مناسب
باعث کاهش توان تولیدی و میزان عنصرهای غذایی
خاک شده است ) .)Parvaresh et al., 2003در نتیجه
برای رهایی از این مشکالت و مدیریت حاصلخیزی
خاک ،پیشرفت به سمت کشاورزی ارگانیک توصیه
میشود و بدین ترتیب نیاز به کاربرد کودهای آلی
برای تغذیۀ گیاه افزایش پیدا میکند ( Mirzaei et al.,
 .)2009یکی از روشهای افزایش مادة آلی خاک،
استفاده از کودهای ورمیکمپوست است .امروزه فرآیند
تولید کمپوست با استفاده از کرمهای خاکی
کمپوستکننده برای تهیۀ ورمیکمپوست ،بهعنوان
یک فناوری آسان و یک فرآیند حامی طبیعت برای به
دست آوردن کودهای آلی از مواد زائد بسیار مورد
توجه قرار گرفته است (.)Claudio et al., 2009
بررسیهای انجامشده دربارة گیاهان دارویی در
زیستبومهای طبیعی و زراعی گویای آن است که
استفاده از نﻈام کشاورزی پایدار به دلیل سازگاری با
شرایط طبیعی و اصالت کیفیت محصول ،بهترین
شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم میآورد و
بیشینه مادة مﺆثره در ﭼنین شرایﻄی تولید میشود
) .)Darzi et al., 2006بههمین دلیل رویکرد جهانی در
تولید گیاهان دارویی به سمت نﻈامهای کشاورزی پایدار
و بهکارگیری روشهای مدیریتی آنها است .در این میان
گیاهان دارویی معﻄر و دارای اسانﺲ جایگاه ویﮋهای را به
خود اختصاص دادهاند .از جمله این گیاهان میتوان به
گیاه دارویی شمعدانی معﻄر اشاره کرد .شمعدانی معﻄر
) )Pelargonium graveoalens L.یکی از گیاهان دارویی
متعلق به تیرة شمعدانی بوده که به دلیل اسانﺲ
ارزشمند آن بویی تند و شبیه عﻄر رز دارد و با نام
 Rose-Scent Geraniumمشهور است .اسانﺲ برگهای
این گیاه با سه جنبۀ کاربردی طبی ،عﻄری و ادویهای ،در

صنایع داروسازی ،عﻄر و ادکلنسازی ،آرایشی و بهداشتی
و صنایع غذایی کاربرد بسیار گستردهای دارد
(.)Lis-balchin, 2002; Mosta, 2006
تحقیقات درزمینۀ تأثیر کـاربرد کودهای آلی مانند
ورمیکمپوست در سالهای اخیر رو بـه افزایش است.
در نتایج تحقیقی در گیاه شمعدانی ،کاربرد کود
زیستی و ورمیکمپوست و کودهای آلی منجر به
افزایش وزن خشک و فسفر گیاه در مقایسه با نمونۀ
شاهد شده است ( .)Chand et al., 2011در تحقیقی
تأثیر کاربرد ورمیکمپوست بر شاخصهای رشدی
ریحان نشان داد ،کاربرد  5تن ورمیکمپوست در
هکتار باعث افزایش عملکرد زیستی شد .پﮋوهشگران
اظهار داشتند ،افزودن ورمیکمپوست به خاک نه تنها
دسترسی عنصرهای غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش
داده است بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و زیستی خاک،
ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه ،باعث
افزایش رشد اندامهای هوایی و تولید مادة خشک و در
نهایت بهبود عملکرد اسانﺲ را نیز فراهم آورده است
( .)Anwar et al., 2005در تحقیقی دیگر مشخص شد
که تأثیر ورمیکمپوست در کشت رازیانه باعث افزایش
جذب عنصرهای غذایی و نورساخت (فتوسنتز) در این
گیاه میشود ( .)Darzi et al., 2008در مورد گیاه
دارویی بابونه نیز کاربرد ورمیکمپوست ،باعث افزایش
شاخصهای رشدی به دنبال افزایش جذب عنصرهای
غذایی در این گیاه میشود (.)Azizi et al., 2008
امروزه توجه ویﮋهای به ساماندهی مدیریت تلفیقی
تغذیۀ گیاهی معﻄوف شده است که در آن ،منابع آلی
و زیستی (بیولوژیک) به همراه کاربرد بهینۀ کودهای
شیمیایی مورد نﻈر بوده و منجر به بهبود و حفظ
حاصلخیزی ،ساختمان ،فعالیتهای زیستی ،ظرفیت
تبادل کاتیونی و ظرفیت نگهداری رطوبت خاک
میشود ( .)Baranauskiene et al., 2003بررسیهای
انجامشده دربارة تأثیر منابع گوناگون کودی و
همچنین نسبتهای مختلف کودی که در بیشتر مواقع
کاربرد  100و  50درصد کود شیمیایی توصیهشده به
تنهایی یا در ترکیب با دیگر منابع کودی از جمله
کودهای دامی ،کمپوست و کودهای زیستی به کار
رفتهاند ،نشان دادهاند که در اغلب موارد ،ویﮋگیهای
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کیفی همانند درصد اسانﺲ ،لعاب (موسیالژ) ،سبزینۀ
(کلروفیل) برگ ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و روغن دانه در
تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی و زیستی و ارگانیک
بیشتر از دیگر روشهای کوددهی بودهاند ( Maki Zadeh,
 .)1391در نتایج تحقیقی ،پﮋوهشگران تأثیر انواع کودهای
آلی و زیستی در افزایش شمار شاخههای اصلی و فرعی
گیاه دارویی رازیانه را معنیدار گزارش کردند ،آنان دلیل
این موضوع را به فراهمی بیشتر عنصرهای غذایی برای
گیاه در نتیجۀ کاربرد کودهای آلی و زیستی نسبت دادند
(.)Moradi, 2009
با توجه به گسترش آلودگیهای ناشی از کاربرد
نهادههای شیمیایی و اثر آنها روی محیطزیست ،کاربرد
کودهای آلی و زیستی برای تأمین نیازهای غذایی گیاهان
امری ضروری است .لذا ،در این آزمایش اثر کاربرد
کودهای آلی و شیمیایی بر برخی شاخصهای رشدی و
عملکرد اندامهای رویشی گیاه دارویی شمعدانی معﻄر در
طی دو تاریﺦ برداشت بررسی شد.
مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  92-93در منﻄقۀ نورآباد
ممسنی از توابع استان فارس با طول شمالی 51° 31ꞌ
و عرض شرقی  30° 7ꞌو ارتفاع از سﻄح دریا  920متر
بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار
در سه تکرار و دو برداشت انجام شد .تیمارهای
آزمایش شامل شاهد (بدون کاربرد کود و
ورمیکمپوست) 200 ،کیلوگرم نیتروژن 4 ،تن
ورمیکمپوست بههمراه  160کیلوگرم نیتروژن 8 ،تن
ورمیکمپوست بههمراه  120کیلوگرم نیتروژن 12 ،تن
ورمیکمپوست بههمراه  80کیلوگرم نیتروژن 16 ،تن
ورمیکمپوست بههمراه  40کیلوگرم نیتروژن و  20تن
ورمیکمپوست در هکتار بودند .زمین محل اجرای
طرح در سال زراعی پیش آیش بود .نمونة خاک
بهصورت تصادفی از زمین محل اجرای آزمایش
برداشت و برای تعیین خواص فیزیکوشیمیایی به
آزمایشگاه منتقل شد که نتایج آن در جدول  1آورده
شده است .همچنین میزان عنصرهای غذایی
ورمیکمپوست مورد استفاده نیز تعیین شد (جدول.)1
مقادیر سﻄوح ورمیکمپوست مورد استفاده در آزمایش
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بر پایۀ نیاز کودی شمعدانی معﻄر و ویﮋگیهای خاک
تعیین شد .بهمنﻈور اجرای طرح ،عملیات تهیۀ زمین
هفتۀ آخر فروردینماه  1393و عملیات آمادهسازی
بستر خاک با استفاده از وسایل مکانیزه (گاوآهن و
دیسک) صورت گرفت .کرتهای آزمایشی در ابعاد
 3×4متر و دارای  5پشته و فاصلۀ پشتهها و فاصلۀ هر
گیاه روی ردیف  50سانتیمتر بود .فاصلۀ بین بلوکها
 1متر و فاصلۀ کرتها یک ردیف نکاشت در نﻈر
گرفته شد .ورمیکمپوست پیش از کاشت به زمین
اضافه و با خاک تا عمق  15سانتیمتر مخلوط شد50 .
درصد کود اوره پیش از کاشت و بقیه پﺲ از برداشت
اول و آغاز رشد دوبارة گیاه داده شد .در تاریﺦ
 92/9/15اقدام به کشت قلمهها در خزانه شد.
قلمههای علفی بهطورکلی یکنواخت از گیاهان مادری
گرفتهشده و بیدرنگ در بستر ماسه کاشته شدند و در
 93/2/2قلمههای ریشهدار که ارتفاع آنها حدود 20
سانتیمتر بود به زمین اصلی منتقل شد .قلمهها در
عمق  15سانتیمتری قرار گرفتند.
برداشت اول پﺲ از  6ماه و پیش از گلدهی در
تاریﺦ  1393/8/15و برداشت دوم نیز پیش از گلدهی
در  94/3/20آغاز شد .صفات مورد ارزیابی شامل
ارتفاع بوته ،شمار شاخۀ جانبی ،عملکرد زیستی،
عملکرد سرشاخه ،درصد اسانﺲ ،عملکرد اسانﺲ و
شاخص برداشت بودند .برای تعیین اجزای عملکرد در
هنگام برداشت ،ده بوته بهطور تصادفی از هر کرت
انتخاب و صفات ارتفاع بوته و شمار شاخه در بوته،
اندازهگیری شدند .روش برداشت بهصورت قﻄع همۀ
اندامهای هوایی در ارتفاع  15سانتیمتری سﻄح خاک
بود .در زمان برداشت عملکرد پیکرة رویشی تر بوته و
پﺲ از آن پیکرة رویشی خشک گیاه پﺲ از خشککردن
پیکر رویشی تر گیاه به روش وزنی اندازهگیری شد،
اسانﺲگیری از گیاهان خشکشده در سایه به روش
تقﻄیر توسط دستگاه اسانﺲگیر با  50گرم مادة خشک
بهمدت سه ساعت انجام شد و درصد اسانﺲ نیز پﺲ از
رطوبتزدایی آب آن توسط سولفات سدیم بـدون آب،
رطوبتزدایی شد (.)Kapoor et al., 2004
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از نرمافزار آماری
( )SASو برای تجزیۀ واریانﺲ نتایج هر برداشت
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(جدول .)3در نتایج پﮋوهشی مشاهده شد ،کودهای
آلی و زیستی ارتفاع گیاه ریحان را افزایش داده و این
افزایش ارتفاع با عملکرد تر و خشک از نﻈر آماری
رابﻄۀ معنیدار و مثبتی داشت .افزایش ارتفاع گیاه در
نتیجۀ کاربرد کودهای آلی و زیستی میتواند ناشی از
بهبود ساختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب
خاک و تأمین عنصرهای غذایی باشد ( Tahami
.)Zarandi, 2010
درزمینۀ تأثیر ورمیکمپوست بر افزایش ارتفاع
بوته ،باید اظهار داشت ،این امر احتمال دارد ناشی از
افزایش جذب عنصرهای غذایی ،بهویﮋه فسفر و نیتروژن
و تأثیر آن بر بهبود نورساخت و در نتیجه افزایش رشد
بوته باشد .ارتفاع کمتر گیاهان در نخستین برداشت
میتواند به دلیل آزادسازی کمتر و تدریجی عنصرهای
غذایی توسط کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی
و تأثیر تدریجی بر رشد گیاه در برداشت دوم باشد .در
برداشت اول بیشتر انرژی گیاه صرف رشد و گسترش
شبکۀ ریشهای و استقرار گیاه میشود ولی در برداشت
دوم شبکۀ ریشهای رشد یافته و گیاه استقرار پیدا
کرده و بیشتر انرژی خود را صرف افزایش ارتفاع و
تولید شاخ و برگ بیشتر میکند ( Rezvani
.)Moghadam et al., 2014

استفاده شد .نتایج دو برداشت نیز بهصورت طرح
اسپیلیت در زمان ،بررسی شد .همچنین برای مقایسۀ
میانگین تیمارها نیز از آزمون  LSDدر سﻄح احتمال
5درصد استفاده شد.
نتایﺞ و بحث
ارتفاع بوته

نتایج تجزیۀ واریانﺲ دادهها نشان داد ،تأثیر تیمارها و
برداشت در سﻄح احتمال  1درصد بر ارتفاع بوتۀ
شمعدانی معﻄر معنیدار بود ولی اثر متقابل کود و
برداشت بر ارتفاع بوته معنیدار نبود (جدول .)2ارتفاع
بوته در تیمار کاربرد خالص کودهای آلی (تیمار 20
تن ورمیکمپوست در هکتار) بیشتر از تیمارهای
تلفیقی و تیمارهای تلفیقی بیشتر از تیمار 200
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود و کمترین میزان نیز در
تیمار شاهد (بدون کاربرد کود) مشاهده شد (جدول.)3
تیمار  20تن ورمیکمپوست در هکتار بیشترین میزان
و در حدود  29/34درصد بیشتر از تیمار شاهد و 3/73
درصد بیشتر از تیمار  16تن ورمیکمپوست بههمراه
 40کیلوگرم نیتروژن در هکتار را داشت (جدول.)3
تأثیر برداشت بر ارتفاع بوته نیز معنیدار شد و میزان
این صفت در برداشت دوم بیشتر از برداشت اول بود

جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست و خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of vermicompost and soil
Organic carbon
)(%
12.1
0.7

Nitrogen
)(%
1.0
0.07

Phosphorus
)(%
1.4
0.9

Potasium
)(%
1.3
1

EC
)(ds.m-1
5.3
0.9

pH

Texture

7.1
7.6

Silty clay

Vermicompost
Soil

جدول  .2تجزیۀ واریانﺲ تأثیر برداشت و سﻄوح متفاوت ترکیب کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد شمعدانی معﻄر
Table 2. Analysis of variance of the effect of harvest time and combining different levels of fertilizer on yield and
yield components of geranium
Essential
oil yield
*21.549
**256.746
28.677
**996.987
*13.910
0.836ns
3.874
7.97

Oil
content
*0.0086
**0.0638
0.0117
**0.4884
0.0014ns
0.0016ns
0.0013
4.76

Harvest
index
3.597ns
1.694ns
2.123
0.326ns
0.358ns
4.301ns
2.094
4.21

Mean Squar
Shoot
Biologic
yield
yield
49544.93ns
*401522.63
**1145328.73** 8860841.97
97492.54
960344.57
**1266494.28** 9679974.67
45613.32 ns
*3433640.22
3746.57ns
*438303.91
25940.98
99683.73
5.07
3.42

Number of
lateral branches
0.042ns
**20.180
1.539
**92.026
0.621ns
0.407ns
0.8425
7.45

Plant
height
6.360ns
**243.602
21.365
**1345.722
3.038ns
12.303ns
9.506
3.99

df
2
6
12
1
6
2
12

S.O.V
Blocks
Fertilizer
Erorr a
Harvest time
Fertilizer × harvest time
Harvest time × blocks
Erorr b
C.V%

 :* ،** ،nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سﻄوح احتمال  5درصد و  1درصد.
ns, **, *: means no significant and significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.
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شمار شاخۀ جانبی

دادههای بهدستآمده از جدول تجزیۀ واریانﺲ
(جدول ،)2نشانگر آن بود که تأثیر تیمارها و برداشت در
سﻄح احتمال  1درصد بر شمار شاخه معنیدار شد ،اما
اثر متقابل کود و برداشت بر این صفت معنیدار نشد .بر
پایۀ دادههای مقایسۀ میانگینها (جدول ،)3بیشترین
شمار شاخه در بوته مربوط به تیمار  20تن در هکتار
ورمیکمپوست با افزایش  58/48درصدی نسبت به تیمار
شاهد و  5/95درصدی نسبت به تیمار  16تن در هکتار
ورمیکمپوست بههمراه  40کیلوگرم کود نیتروژنه در
هکتار بود .کودهای آلی با جذب بهتر عنصرهای غذایی و
تغذیۀ مناسب و در نتیجه افزایش میزان نورساخت و رشد
گیاه ،در نهایت باعث بهبود شمار شاخه در بوتۀ گیاه
شمعدانی معﻄر شده است .این نتیجه با نتایج Darzi et
 (2006) al.در مورد گیاه رازیانه ،همخوانی دارد .آنان
گزارش کردند ،کاربرد  10تن در هکتار ورمیکمپوست
سبب افزایش شمار شاخه در بوته میشود .در مقایسه
بین دو تاریﺦ برداشت ،برداشت دوم بیشترین شمار شاخة
جانبی در بوته را به خود اختصاص داد .بهنﻈر میرسد
بیشتر بودن شمار شاخة جانبی در بوته در برداشت دوم
به این دلیل باشد که در برداشت اول تنها یک ساقة اصلی
وجود داشته ولی پﺲ از برداشت ﭼین اول شاخههای
جانبی تشکیل شد .بهعبارت دیگر با برداشت اول گیاه
دوباره آغاز به رشد کرده و شاخههای جانبی بیشتری
تولید میکند (.)Rezvani Moghadam et al., 2014
عملکرد زیستی

کاربرد تیمارهای کودی و برداشت بر عملکرد زیستی
شمعدانی معﻄر در سﻄح احتمال  1درصد معنیدار
شد (جدول .)2برهمکنش برداشت و کود نیز بر این
صفت در سﻄح احتمال  5درصد معنیدار بود .نتایج
مقایسۀ میانگین (شکل )1نشان میدهد ،بیشترین
عملکرد زیستی ( 11366/7کیلوگرم در هکتار) در
تیمار  20تن در هکتار ورمیکمپوست در برداشت دوم
بود و کمترین میزان عملکرد زیستتوده (بیوماس)
مربوط به تیمار شـاهد ( 7100کیلوگرم در هکتار) در
برداشت اول به دست آمد (شکل .)1در هر دو برداشت
آزمایش ،عملکرد زیستتوده در تیمار کاربرد خالص
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کودهای آلی (تیمار  20تن ورمیکمپوست در هکتار)
بیشتر از تیمارهای تلفیقی و تیمارهای تلفیقی بیشتر از
تیمار  200کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود (شکل .)1از
نﻈر تأثیر بر عملکرد زیستتودة شمعدانی معﻄر در این
آزمایش بـهنﻈر میرسد که ورمیکمپوست با افزایش
ظرفیـت نگهداری رطوبـت موجود در خاک و افزایش
میزان نیتروژن در دسترس گیاه باعث ایجاد شرایط
مناسبتر برای رشد شده ،که خود باعث افزایش درصد
ساقه و برگ و در نهایت افزایش عملکرد زیستتوده
میشود ( .)Salehi et al., 2011این نتیجه با یافتۀ
 (2010) Tahami Zarandiکه تأثیر کودهای شیمیایی و
آلی را بر ویﮋگیهای ریحان بررسی کرد همخوانی دارد.
نتیجۀ این آزمایش با نتایج پﮋوهش انجامشده روی رازیانه
همخوانی داشت ( .)Kocheki et al., 2008نتایج بیانگر
آن بود ،در دو سال آزمایش ،کاربرد کودهای زیستی
منجر به افزایش ارتفاع و قﻄر بوته ،وزن تر و خشک بوته
و عملکرد اسانﺲ نسبت به شاهد شدند و وزن تر و
خشک اندامهای هوایی در مقایسه با سال اول مقادیر
بیشتری داشتند.
عملکرد سرشاخه

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانﺲ (جدول )2گویای
معنیدار بودن تأثیر تیمارهای مختلف کودی و برداشت
بر صفت عملکرد سرشاخه در سﻄح احتمال  1درصد
است .اما اثر متقابل برداشت و کود بر این صفت معنیدار
نیست .نتایج مقایسۀ میانگین نشان میدهد ،باالترین
عملکرد سرشاخه ( 3822/2کیلوگرم در هکتار) مربوط به
تیمار  20تن در هکتار ورمیکمپوست و کمترین میزان
عملکرد سرشاخه مربوط به تیمار شاهد (2461/1
کیلوگرم در هکتار) بود .در بین تیمارهای تلفیقی با
افزایش سﻄوح ورمیکمپوست عملکرد سرشاخه افزایش
یافت .تأثیر برداشت بر عملکرد سرشاخه در سﻄح احتمال
 1درصد معنیدار بود و برداشت دوم نسبت به برداشت
اول برتری داشت (جدول .)3افـزایش عملکرد سرشاخه
در برداشت دوم میتواند بهدلیل گرایش بیشتر گیاه در
نتیجۀ ﭼینبرداری و تولید شاخههای فرعی بیشتر باشد.
تیمار خالص کود شیمیایی نسبت به تیمار خالص کود
آلی و تیمارهای تلفیقی آلی و شیمیایی تأثیر کمتری بر

رستمپور و همکاران :تأثیر مقادیر مختلف ورمیکمپوست به همراه کود نیتروژنه بر ...
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یافت ( )Arancon et al., 2004بلکه ورمیکمپوست با
بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای زیستی خاک،
ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه ،باعث
افزایش تولید مادة خشک ،عملکرد سرشاخه و درصد
اسانﺲ شد که در نهایت بهبود عملکرد اسانﺲ را نیز
فراهم کرده است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق
مبنی بر افزایش درصد اسانﺲ در راستای افزایش
میزان ورمیکمپوست با نتایج محققان دیگر روی بابونه
( ،)Salehi et al., 2011ریحان ( )Azizi et al., 2007و
رازیانه ( )Darzi et al., 2008همخوانی دارد .در این
پﮋوهش درصد اسانﺲ گیاه دارویی شمعدانی معﻄر در
دومین برداشت در حدود  33/18درصد بیشتر از
نخستین برداشت بود .بهنﻈر میرسد که افزایش درصد
ناشی از افزایش دمای محیط در دومین برداشت ،پیری
گیاه و نیز افزایش حجم رویشی گیاه و افزایش رقابت
بـین و درون گیاهی بوده که در نتیجه باعث ایجاد
شرایط نامساعدتـر برای گیاه و در نتیجه تولید بیشتر
متابولیتهای ثانویه بهعنوان یک عامل دفاعی گیاه در
شرایط نامناسب شده است .نتایج تحقیقی روی بابونه
نیز نشان داد ،بیشترین درصد و عملکرد اسانﺲ گیاه
در برداشت دوم بهدست آمد ( .)Ebadi et al., 2010در
نتایج تحقیقـی روی گیاه آویشن گزارش شد ،بیشترین
درصد اسانﺲ گیاه در تاریﺦ برداشت ﭼهارم بـه دست
آمد ( .)Naghdi Badi et al., 2002نتایج پﮋوهش
 (2010) Zarandi Tahamiروی ریحان بیانگر آن بود
که درصد اسانﺲ در تیمارهای کود آلی نسبت به
شاهد افزایش یافت.

عملکرد سرشاخۀ شمعدانی معﻄر داشته است.
پﮋوهشگران افزایش عملکرد در نﻈامهای تلفیقی را ناشی
از همخوانی بیشتر بین نیتروژن قابل دسترس خاک با
نیازهای گیاه در نﻈامهای تلفیقی میدانند ( Vazques et
 .)al., 2000در این رابﻄه در یک آزمایش شش ساله با
کاربرد هر دو سال یکبار کود دامی به میزان  15تن و
کاربرد هر ساله  150و  300کیلوگرم در هکتار کود
شیمیایی کامل ،مشاهده شد که کود دامی باعث افزایش
عملکرد گندم به میزان 16درصد شد ،درحالیکه کود
شیمیایی عملکرد گندم را 8-9درصد افزایش داد ( Chata
.)et al., 2002
درصد اسانس

دادههای بهدستآمده از تجزیۀ واریانﺲ از نﻈر درصد
اسانﺲ ،نشانگر آن بود که تأثیر تیمارها و تاریﺦ
برداشت در سﻄح احتمال  1درصد بر درصد اسانﺲ
معنیدار شد .ولی اثر متقابل برداشت و کود بر درصد
اسانﺲ سرشاخه معنیدار نشد (جدول .)2مقایسۀ
میانگین تیمارها نشاندهندة آن بود که میان سﻄوح
مختلف ورمیکمپوست اختالف معنیداری وجود
داشت بهطوریکه درصد اسانﺲ در تیمار  20تن
بیشترین میزان (حدود  49/1درصدی بیشتر از تیمار
شاهد) را داشت (جدول .)3در رابﻄه با افزایش درصد
اسانﺲ و عملکرد اسانﺲ در تیمار  20تن
ورمیکمپوست ،بهنﻈر میرسد با افزایش میزان
ورمیکمپوست به خاک نه تنها فراهمی عنصرهای
غذایی مورد نیاز گیاه بهویﮋه نیتروژن و فسفر افزایش
a
Control

abc
bcd
cd

a
d

ab

bc

c cd bc
d

e

vermicompost 4 t/h with 160 kg/h nitrogen

10000
8000

vermicompost 8 t/h with 120 kg/h nitrogen

6000

vermicompost 12 t/h with 80 kg/h nitrogen

4000

vermicompost 16 t/h with 40 kg/h nitrogen

2000
0

vermicompost 20 ton/h
2

Harvest

1

شکل  .1برهمکنش زمان برداشت و کود بر عملکرد زیستی شمعدانی معﻄر
Figure 1. Intraction of harvest and fertilizer on biological yield of geranium
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) (Artemisia pallensانجام شد ،نتایج نشان داد ،کاربرد
ورمیکمپوست موجب بهبود فراوان عملکرد اسانﺲ در
مقایسه با شاهد شد که بهبود عملکرد اسانﺲ در این گیاه
ناشی از افزایش مادة خشک ناشی از مصرف
ورمیکمپوست بود ( .)Pandy, 2005در نتایج تحقیقی
روی  P. graveolenseگزارش شد ،ترکیب کود آلی
ورمیکمپوست و کود شیمیایی باعث افزایش عملکرد
محصول و عملکرد باالی اسانﺲ میشود ( Singh,
 .)2011بهطور همسان  (2003) Ram et al.گزارش
کردند ،کاربرد کاه و کلش برنج بهعنوان کود آلی باالترین
عملکرد اسانﺲ را در گیاه  P. graveolenseنشان داد.

عملکرد اسانس

کاربرد تیمارهای کودی ،بارهای برداشت و اثر متقابل
آنها بر عملکرد اسانﺲ شمعدانی معﻄر معنیدار شد
(جدول .)2با توجه به تفاوت معنیدار عملکرد سرشاخه
در تیمارهای مختلف و ثبات نسبی درصد اسانﺲ،
عملکرد اسانﺲ نیز روندی همسان با عملکرد سرشاخه
داشت .بیشترین میزان عملکرد اسانﺲ گیاه شمعدانی
معﻄر ( 40/75کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار  20تن
در هکتار ورمیکمپوست و در برداشت دوم بود و کمترین
میزان این صفت ( 12/45کیلوگرم در هکتار) مربوط به
تیمار شاهد در برداشت اول بود (شکل .)2از نﻈر افزایش
عملکرد اسانﺲ در برداشت دوم میتوان بیان کرد،
بهدلیل استقرار کامل گیاه پﺲ از برداشت اول و
آزادسازی بیشتر عنصرهای غذایی ورمیکمپوست با
گذشت زمان ،گیاه شمعدانی معﻄر با جذب این
عنصرهای غذایی شاخ و برگ بیشتری تولید کرده و
عملکرد سرشاخه و به دنبال آن عملکرد اسانﺲ نیز
افزایش مییابد .در بررسی که روی گیاه دارویی درمنه

شاخص برداشت

در هیچیک از تیمارها شاخص برداشت اختالف
معنیداری را با دیگر تیمارها نشان نداد که این نتیجه
گویای نبود تأثیر ورمیکمپوست و نیتروژن بر شاخص
برداشت است .تأثیر برداشت و اثر متقابل برداشت و
کود نیز بر شاخص برداشت معنیدار نبود (جدول.)2
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شکل  .2اثر متقابل برداشت و کود بر عملکرد اسانﺲ شمعدانی معﻄر
Figure 2. Intraction of harvest index and fertilizer on essential oil yield of geranium

جدول  .3مقایسۀ میانگین تأثیر برداشت و سﻄوح متفاوت ترکیب کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد شمعدانی معﻄر
Table 3. Mean comparision effect of harvest time and combining different levels of fertilizer on yield and yield
components of geranium
Oil content
)(%

Essential oil yield
)(kg ha-1

Number of lateral
branches

Plant height
)(cm

0.65b
0.87a

3001.6b
3348.9a

10.83b
13.79a

71.70b
83.02a

0.96d
0.68cd
0.72bcd
0.75bc
0.81abc
0.86ab
0.90a

2461.1d
2980.6c
2987.8c
3169.4bc
3261.1bc
3544.4ab
3822.2a

9.32e
11.32d
11.42d
12.23cd
13.18bc
13.94ab
14.77a

66.64d
74.23c
75.03c
77.38bc
78.95bc
83.09ab
86.19a

در هر ستون میانگینهای دارای حرف

Factors
Harvest
First harvest
Second harvest
Fertilizer
Control
nitrogen 200 kg.h-1
vermicompost 4 t.h-1 with 160 kg.h-1 nitrogen
vermicompost 8 t.h-1 with 120 kg.h-1 nitrogen
vermicompost 12 t.h-1 with 80 kg.h-1 nitrogen
vermicompost 16 t.h-1 with 40 kg.h-1 nitrogen
vermicompost 20 ton.h-1

مشترک بر پایۀ آزمون  LSDدر سﻄح احتمال 5درصد اختالف معنیداری ندارد.
Averages with same letters on every column are not significantly different at 5% level of probability by LSD Test.

...  تأثیر مقادیر مختلف ورمیکمپوست به همراه کود نیتروژنه بر:رستمپور و همکاران

 تن20  کیلوگرم در هکتار) در تیمار40/75( اسانﺲ
.ورمیکمپوست در هکتار و برداشت دوم مشاهده شد
 کیلوگرم در2461/1( کمترین میزان عملکرد سرشاخه
هکتار) در تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین عملکرد
 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد12/45( اسانﺲ
.(بدون کاربرد کود) در برداشت اول به دست آمد
 اختالف معنیداری بین،همچنین نتایج نشان داد
 تن16  تن ورمیکمپوست و تیمار تلفیقی20 تیمار
 کیلوگرم نیتروژن روی40 ورمیکمپوست بههمراه
صفات کلیدی عملکرد سرشاخه و میزان اسانﺲ
.شمعدانی معﻄر وجود ندارد
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نتیجهگیری کلی

 نوع کود مصرفی و تأثیر،نتایج ای ن پﮋوهش نشان داد
برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی
شمعدانی معﻄر تأثیر معنیداری داشت و اثر متقابل
کود و برداشت تنها بر صفات عملکرد اسانﺲ و عملکرد
86/19(  بیشترین میزان ارتفاع.زیستی معنیدار بود
 درصد،)عدد14/77(  شمار شاخه در بوته،)سانتیمتر
3822/2(  عملکرد سرشاخه،)درصد0/90( اسانﺲ
 تن ورمیکمپوست در20 کیلوگرم در هکتار) در تیمار
 همچنین بیشترین عملکرد.هکتار مشاهده شد
 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد11366/7( زیستتوده
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