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 14/10/1394 مقاله: پذیرش تاریخ 16/08/1394 مقاله: وصول تاریخ 
 

 چکیده
کمپوست بر وزن ریشه، وزن ساقه، طول ریشه، طول ساقه، میزان رنگیزه هاي فتوسـنتزي و جـذب   به منظور بررسی تاثیر کود آلی ورمی

)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بـا دو فـاکتور   .Stachys pilifera Lکرکدار (ايیی نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه دارویی سنبلهعناصر غذا
نهر کاکان و  (مارگون، لوداب، آب درصد وزنی) و اکوتیپ در چهار سطح 15و  10، 5، 0کمپوست در چهار سطح (شامل کود آلی ورمی

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه    1391-1392کامال تصادفی با سه تکرار در سال زراعی سپیدار)؛ در قالب طرح پایه 
و  bیاسوج به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که گیاهان اکوتیپ لوداب و مارگون داراي بیشترین میزان نیتروژن، فسفر، پتاسـیم و کلروفیـل  

درصد و صفر درصد ورمی کمپوست نیـز بـه    15مترین میزان این صفات بودند. تیمارهاي نهر نیز داراي ک گیاهان اکوتیپ سپیدار و آب
درصد در صـفات ذکـر    15بودند که کاربرد ورمی کمپوست  bترتیب داراي بیشترین و کمترین میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلروفیل

گردیـد. بیشـترین و کمتـرین میـزان کلروفیـل کـل،        درصد نسـبت بـه شـاهد    75و  33/33، 24/61، 43/71شده بترتیب باعث افزایش 
درصد و صفر درصـد بـود. در مجمـوع نتـایج     15کمپوست نهر و سپیدار با ورمی و کارتنوئید به ترتیب مربوط به اکوتیپ آب aکلروفیل

زگاري بهتري داشـتند.  تر نسبت به شرایط گلخانه ساهاي مناطق پستهاي مربوط به رویشگاهحاصل از این بررسی نشان داد که اکوتیپ
درصـد، داراي نقـش قابـل تـوجهی در بهبـود خصوصـیات       15کمپوسـت در سـطح   همچنین نشان داده شد که کاربرد کود آلـی ورمـی  

توان از این کود آلی جهت ایجاد بستر کشت مناسب براي ایـن گیـاه اسـتفاده    کرکدار بوده و میايمورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سنبله
 .نمود

 کرکدار، نیتروژن، کلروفیلايفسفر، رویشگاه، سنبله ها: اژهو کلید
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 مقدمه .1
روند رو به رشد مصرف گیاهان دارویی و تولید داروهـاي  

هـاي مناسـب کاشـت، داشـت و     گیاهی بدون توسعه روش
هاي ارزشمند موجود برداشت باعث تخریب و نابودي گونه

یـی در  شـود، بنـابراین کشـت گیاهـان دارو    در طبیعت مـی 
سطوح زراعی و فرآوري صـنعتی آنهـا توسـط متخصصـان     

. ] 2و22[باشدمربوطه بعد از مطالعات اصالحی ضروري می
 ،ايگیـاهی بوتـه   ).Stachys pilifera L( کـدار رکايسـنبله 
 که متعلق به خانواده نعنائیـان است ساله و بسیار معطر چند

نی کـه  باشد. این گیاه اغلب در دامنه ارتفاعات کوهسـتا می
باشـند، رویـش   سارها و قنوات میآب چشمهثیر زهأتحت ت

 از پوشـیده   کوتاه  هايساقه داراي کرکدارايیابد. سنبلهمی
 بـه  متمایل صورتی هايگل باریک، و ساده هايبرگ کرك،
نافـذ بـوده و حالـت     بسیار عطر داراي هوایی اندام و سفید

ه در گیـا   ایـن  رویشـگاه  ارتفاعی محدوده. چسبندگی دارد
ــین   ــان، ب ــتانی کاش ــه کوهس ــا  2300منطق ــر از  3000ت مت

 به گیاه این شاخص  هايرویشگاه عمده. است دریا  سطح
ــورت ــه ص ــواحی در و ايلک ــبتاً  ن ــوب نس ــیه مرط  حاش
 هـاي اسـتان  کوهسـتانی  سارهايچشمه اطراف ها،رودخانه

 لرســتان، بختیــاري، و چهارمحــال کهگیلویــه و بویراحمــد،
 .]6[ هران می باشـد ت و فارس مرکزي، یزد، هران،ت اصفهان،

ادویـه و غیـره    دارو، کرکدار بـه عنـوان  اياز سنبله قدیم در
محققین به ایـن گیـاه   عالقه اکنون هم .شده استاستفاده می
، افزایش زایماريبهاي بین بردن میکروارگانیسم از به لحاظ

لتهابی، ضدباکتریایی، ضـدا توان به اثرات یافته است؛ که می
. کاشـت  ]19[غیره اشاره نمـود  اکسیدانی و ضدسمی، آنتی

ارگانیــک گیاهــان دارویــی بــدلیل اهمیــت آن در مصــارف 
دارویی و بهداشتی داراي اهمیت زیادي می باشد. مصـرف  

کمپوست، به دلیـل داشـتن   کودهاي آلی به خصوص ورمی
ماهیت آلی، عالوه بر تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز 

هاي خاك جلوگیري نموده و منبـع خـوبی   اه، از آلودگیگی

کمپوسـت  شود. ورمیبراي حاصلخیزي خاك محسوب می
تواند عـالوه بـر افـزایش عملکـرد گیاهـان، مشـکالت       می

. ]25[اســـتفاده از کودهـــاي شـــیمیایی را کـــاهش دهـــد 
کمپوست داراي ساختمان مناسب و بیشـتر اسـفنجی،    ورمی

دات ریز مفید بوده و تهویـه  حاوي جمعیت باالیی از موجو
و ظرفیت نگهداري آب آن زیـاد اسـت. ایـن خصوصـیات     

کمپوست آن را به جایگزین مناسبی براي پیت و سایر ورمی
اي تبـدیل نمـوده اسـت    هاي کشت گلدانی و گلخانهمحیط

کمپوست بسیار زیاد است. بنـابراین  سطح ویژه ورمی. ]16[
باالست. نیتـرات،   قابلیت جذب و نگهداري مواد غذایی آن

فسفر قابـل تبـادل، پتاسـیم، کلسـیم و منیـزیم موجـود در       
هاي با قابلیت جـذب آسـان بـراي    کمپوست به شکلورمی

هـاي تولیـد   کمپوسـت استفاده از ورمـی  .]18[باشندگیاه می
آلی و خـاك، باعـث بهبـود    هاي نسبی مادهشده در مخلوط
و  هــاي کشــت گلــدانیاي گیــاه در محــیطشــرایط تغذیــه

گیري میزان عناصـر غـذایی   . اندازه]17[گردد اي میگلخانه
کمپوست نشان داد که از نظر عناصر غذایی مـورد  در ورمی

باشـد؛  تر از خاك میکمپوست بسیار غنینیاز گیاهان، ورمی
کمپوست نسبت به خاك سه برابر کلسـیم،  براي مثال ورمی

یقات نشـان  چندین برابر نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارد. تحق
کمپوست به خاك، افـزایش ظرفیـت   دادند که افزودن ورمی

ــذیري و    ــزان نفوذپ ــزایش می ــاك، اف ــداري آب در خ نگه
تخلخل، همچنین کاهش وزن مخصوص ظـاهري خـاك را   

کمپوسـت بـر   به دنبال دارد که همگی ناشی از تأثیر ورمـی 
. در مطالعه دیگـري کـه بـر     ]24[سازي بوده است خاکدانه
باعـث افـزایش    کمپوسـت  ورمیون انجام گرفت گیاه انیس

گردیـد   گیـاه  دانه در پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر میزان
 پتاسـیم  و فسـفر  نیتـروژن،  غلظت افزایش با رابطه . در]7[

 ورمـی  ازجملـه  آلـی  کودهـاي  مصـرف  اثر در شده جذب
گـزارش  روي گیاه دارویی بابونه  نتایج مشابهی ، کمپوست

 ورمــی اظهــار داشــتند کــه مصــرفآنهــا  .]9[ اســت شــده
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 غـذایی  عناصر جذب فراهم کردن بهبود طریق از کمپوست
 در و گیـاه  بیوماس افزایش خاك، باعث میکروبی فعالیت و

 گیــاه توســط شــده جــذب غلظــت فســفر افــزایش نتیجــه
 گردد. می

با توجه به این که تاکنون مطالعات زیادي در رابطـه بـا   
ي کرکـدار در شـرایط   واکنش اکوتیپ هاي مختلف سنبله ا

بررسـی قابلیـت   زراعی انجام نشده، این مطالعه بـه منظـور   
کرکدار در شرایط ايکاشت اکوتیپ هاي مختلف گیاه سنبله

تغذیه اي با کود ورمی کمپوست در گلخانه انجـام خواهـد   
 گرفت.

 
 هامواد و روش

ایــن آزمــایش در گلخانــه تحقیقــاتی دانشــکده کشــاورزي 

در شهرستان یاسوج استان کهگیلویه و  دانشگاه یاسوج واقع
ها خاك انجام گرفت. درون گلدان 1392بویراحمد در پاییز 

مناسب جهت کشـت بـذور گیـاه دارویـی ریختـه شـده و       
 15و  10، 5، 0کمپوست (درصدهاي وزنی مورد نظر ورمی

کمپوست هاي ورمیدرصد) به هر گلدان اضافه شد. درصد
طور رت وزنی محاسبه شد؛ بهها به صواضافه شده به گلدان

درصد، 5کیلوگرم باشد براي ورمی  1مثال اگر خاك گلدان 
کنـیم. خـاك   کمپوسـت اضـافه مـی   گرم ورمـی 50به میزان 

کمپوست و همچنین ها جهت یکنواختی بهتر با ورمیگلدان
تر بودن بستر خاك جهـت کشـت بـذور ریـز گیـاه      مناسب

خـروج آب  هـا نیـز جهـت    دارویی، سرند شد. کف گلدان
 اضافی و جلوگیري از خفگی ریشه، سوراخ شد.

 
 کمپوستمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك  و ورمی .1جدول 

 منیزیم
(ppm) 

 کلسیم
(ppm) 

 پتاسیم
 قابل جذب

(ppm) 

 فسفر
 قابل جذب

(ppm) 

 نیتروژن
 (%) کل

 کربن آلی
(%) 

 هدایت
 )dS/mالکتریکی (

  بافت اسیدیته

 خاك لومی رسی 4/7 5/0 0/1 13/0 5/8 287 7/3 9/0

 ورمی کمپوست - 2/7 9/4 3/11 4/1 15 345 4/3 1/1

 
ها از نوع لومی رسـی، بـا هـدایت الکتریکـی     خاك گلدان

بود. نیتروژن  4/7متر و اسدیته معادل بردسی زیمنس 5/0برابر 
درصد و میزان فسـفر و پتاسـیم قابـل جـذب     13/0کل خاك 

ر میلیون بر اسـاس وزن  قسمت د 287و  5/8خاك به ترتیب 
خاك خشک محاسبه شدند. میزان کلسیم و منیزیم خـاك نیـز   

 ).1ام  بود (جدول پیپی 9/0و  7/3به ترتیب 
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طـرح کـامال   

تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل اکوتیـپ در   3تصادفی با 
دار) و نهـر کاکـان و سـپی    چهار سطح (مارگون، لوداب، آب

کمپوسـت در چهـار   فاکتور دوم شامل تیمار کـودي ورمـی  
کمپوست) بود. بذور درصد ورمی 15و    10،  5،  0سطح (

کشت "به روش  19/8/1392کرکدار در تاریخ ايگیاه سنبله
ها و در محیط گلخانه کشـت  در درون گلدان "مستقیم بذر

 25و ارتفــاع  20شــدند. گلــدان هــا پالســتیکی و بــا قطــر 
انتیمتر بود. براي هر کـدام از تیمارهـا در هـر تکـرار دو     س

گلدان در نظر گرفته شد که تعداد گلدان ها در هـر تکـرار   
عدد بود که نیمی از گلدان ها در هر تکرار براي انـدازه   32

گیري صفات مورفولوژیـک و نیمـی دیگـر بـراي صـفات      
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حداکثر دماي گلخانه طی آزمایش در روز  فیزیولوژیک بود. 
درجه سانتیگراد و میانگین دماي روز  8 درجه، در شب 36
درجـه سـانتیگـراد بــوده اســت.    13 درجه و در شب 26

عدد بذر کشـت شـده و بـا توجـه بـه        20درون هر گلدان 
متـر  ها یک تا دو سانتیکوچک بودن بذور، عمق کاشت آن

در نظر گرفته شد. در روزهاي اولیه، آبیاري به طور منظم و 
بار انجام گرفـت؛ کـه هـدف از ایـن کـار،       روز یک هر یک

جلوگیري از خشک شدن محیط کاشـت بـذور و مرطـوب    
زنی بود. پس از سبز شدن و داشتن آن براي بهبود جوانهنگه

ها بر سطح خاك، دور آبیاري افـزایش یافـت   ظهور گیاهچه
بار) که این افـزایش دور آبیـاري نیـز بـراي      روز یک 3(هر 

یدگی طوقـه گیاهـان و خفگـی احتمـالی     جلوگیري از پوس
ریشه آنها بود. پس از سبز شدن گیاهچه ها، تعداد بوته هـا  

بوته تنک گردید و کلیه اندازه گیري هـا   5در هر گلدان به 
 بوته انجام گرفت.  5بر اساس این 

برگـی)، جهـت    16دو ماه پس از کاشت بذور (مرحله 
وجـود در گیـاه،   گیري میزان کلروفیل و کاروتنوئیـد م اندازه
هـاي برداشـت شـده، در    هاي تازه برداشت شد. بـرگ برگ

گیـري  محیط تاریک و سرد نگهداري شـده و بـراي انـدازه   
میزان کلروفیل و کارتنوئیـد، بـه آزمایشـگاه منتقـل شـدند.      

، کل و کارتنوئید به روش لیچن تایر و  a ،bمیزان کلروفیل 
مایش کل پیکره ) اندازه گیري شد. در پایان آز1994ولبرن (

گیاه اعم از ریشه و ساقه، برداشـت شـد (در مرحلـه رشـد     
و در  9/12/1392رویشی). برداشت نهایی گیاهان در تاریخ 

هـاي جـانبی)   مرحله رشد رویشی (زمان شش برگی شاخه
هـا  انجام گرفت. هنگام برداشـت نهـایی گیاهـان از گلـدان    

گردیده گیاه از هر گلدان انتخاب  5(مرحله رشد رویشی)، 
و برخی از صفات گیاه شامل طول ریشه، طول سـاقه، وزن  
تر ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشـک سـاقه و وزن خشـک    

گیري شد. در آزمایشـگاه نیـز میـزان نیتـروژن،     ریشه اندازه

فسفر، پتاسیم اندام هوایی (ساقه و برگ) خشک شده گیـاه  
 .]4[گیري شد اندازه
 

 هاتجزیه و تحلیل داده
گیري صفات، تجزیه و تحلیـل  برداري و اندازهونهپس از نم
ها بر مبناي مدل آمـاري آزمـایش فاکتوریـل بـا     آماري داده

انجـام شـد و    1/9نسـخه   SASاستفاده از نرم افزار آماري 
و  LSDمقایسه میانگین اثـرات اصـلی تیمارهـا بـا آزمـون      

 LS.meansدار، با آزمون مقایسه میانگین اثرات متقابل معنی
انجـام   Excelام شد. رسم نمودارها با کمک نـرم افـزار   انج

 گرفت.
 

 نتایج و بحث
 صفات کمی و مورفولوژیک

کمپوسـت  نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ و ورمـی 
نشان داد که بیشترین وزن تـر و خشـک سـاقه، وزن تـر و     
خشک ریشه، طول ساقه و طول ریشه مربـوط بـه اکوتیـپ    

درصـد بـود.   15کمپوسـت سـطح   یلوداب تحت تیمار ورم
ــفات     ــزان ص ــرین می ــه کمت ــان داد ک ــین نش ــایج همچن نت

گیري شده در این پژوهش، مربـوط بـه   مورفولوژیک اندازه
 تیمار عـدم کـاربرد ورمـی کمپوسـت (شـاهد) و اکوتیـپ      

). به طوري که بیشترین طـول ریشـه   2سپیدار بود (جدول 
بـه اکوتیـپ   سانتیمتر) متعلـق   36/5سانتیمتر) و ساقه ( 68(

درصد ورمی کمپوست و کمترین طـول   15لوداب و سطح 
سـانتیمتر) متعلـق بـه     36/5سـانتیمتر) و سـاقه (   68ریشه (

اکوتیــپ ســپیدار و عــدم مصــرف ورمــی کمپوســت بــود. 
همچنین بیشـترین وزن خشـک ریشـه و سـاقه متعلـق بـه       

درصد بود که  15اکوتیپ لوداب و کاربرد ورمی کمپوست 
درصـد افـزایش    37/87و  46/58رتیـب  نسبت به شـاهد بت 
 ).2نشان داد (جدول 
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 اي کرکدارکمپوست و اکوتیپ بر صفات کمی گیاه سنبله: تجزیه واریانس اثرات ورمی2جدول 

 منابع تغییرات
 درجه
 آزادي

 وزن خشک
 ساقه

 وزن تر
 ساقه

 وزن خشک

 ریشه
 وزن تر 
 ریشه

 طول 
 ریشه

 طول 
 ساقه

 E( 3 **14/1 **44/18 **63/2 **47/50 **4/633 **64/2اکوتیپ (
 V( 3 **14/21 **4/565 **06/30 **9/785 **2/558 **4/22کمپوست (ورمی

V×E 9 **64/1 **69/45 **63/2 **08/54 **3/188 **13/1 
 09/0 43/3 67/0 02/0 45/0 02/0 32 خطاي آزمایش
 79/9 27/3 67/6 37/6 98/6 57/7 - ضریب تغییرات

 درصد 1ر در سطح احتمال دا** : معنی
ns دار: غیر معنی 

 
 کرکدارايکمپوست بر صفات کمی و مورفولوژیک سنبلهمقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ و ورمی .3جدول

 اکوتیپ
 کمپوستورمی

(%) 

 وزن خشک ساقه
)g( 

 وزن تر ساقه
)g( 

 وزن خشک ریشه
)g( 

 وزن تر ریشه
)g( 

 طول ریشه
)mm( 

 طول ساقه
)cm( 

 مارگون

 h5/0 j33/2 g65/0 h96/3 defg6/41 g46/1 (شاهد)  0

5 e2 f33/10 d5/2 e6/14 efg40 f5/2 

10 c 2/3 c2/15 b95/3 c33/20 def6/42 c03/4 

15 ab78/3 b5/19 a06/5 b2/23 b6/62 ab03/5 

 لوداب

 hi39/0 jk96/1 gh41/0 h2/3 defg41 g46/1 (شاهد)  0

5 f53/1 g2/7 e63/1 f33/8 b63 ef3 

10 c3/3 c4/15 b88/3 c16/20 a3/66 b8/4 

15 a96/3 a9/22 a05/5 a8/24 a68 a36/5 

 نهر  آب

 i16/0 k1 h27/0 i46/1 defg6/41 g03/1 (شاهد)  0

5 g11/1 h9/5 f1 g63/5 g39 cde5/3 

10 g87/0 i9/3 f08/1 g36/6 b3/62 ef3 

15 b7/3 d3/13 c12/3 d1/17 c49 cd6/3 

 سپیدار

 h42/0 jk2 gh44/0 h1/3 fg3/39 g1 (شاهد)  0

5 g07/1 hi9/4 f21/1 g96/6 d3/44 f46/2 

10 e2 e86/11 d52/2 d16 d3/44 e3/3 

15 d49/2 c3/16 c2/3 c03/21 de43 cd7/3 
 باشد.می LSDدار توسط آزمون ي عدم وجود اختالف معنیحروف یکسان در هر ستون، نشان دهنده
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ر رابطه با برهمکنش بین اکوتیپ ها با سطوح مختلف د
تـوان گفـت کـه اکوتیـپ لـوداب نیـز       ورمی کمپوست مـی 

ها با با سازگاري بهتري که نسبت به سایر اکوتیپ "احتماال
کمپوست شرایط گلخانه داشته است در سطوح باالتر ورمی

با جذب بهتر آب و عناصر غذایی توانسته پاسخ بهتـري در  
ــن شــرایط ــزایش صــفات   ای ــن در اف داشــته باشــد کــه ای

 ). 2مورفولوژیک قابل مشاهده می باشد (جدول 
فـراهم بـودن آب و   در این رابطه بیان شـده اسـت کـه    

عناصر غذایی، رشد رویشی مطلوب گیاه را به دنبال داشـته  
و شرط اساسی جهت تولید ماده خشـک بیشـتر در واحـد    

کـه بسـتر   همچنین گزارش شده اسـت  . ]20[باشدسطح می
کمپوست در سطح احتمال یک درصد، نسـبت  ورمیکاشت 

کمپوسـت)، بـر میـزان    به تیمارشاهد (تیمـار بـدون ورمـی   
داري داشـته اسـت؛ بـه    عملکرد مرزه و ریحان تـأثیر معنـی  

که وزن خشک برگ و سرشاخه گلدهنده براي هـر  ايگونه
کمپوسـت،  دو گیاه مرزه و ریحان در تیمـار حـاوي ورمـی   

لکرد را داشتند که این صـفت از لحـاظ دارویـی    بهترین عم
. در مطالعه دیگـري کـه بـر گونـه     ]8[باشدحائز اهمیت می

هاي مختلف تاج خروس انجـام شـد نتـایج نشـان داد کـه      
استفاده از کود آلی ورمی کمپوست در کشت این گیـاه، بـا   
فراهم کردن عناصر غذایی مورد نیاز آنهـا، باعـث افـزایش    

 .]27[عملکرد در این گیاه گردید تولید زیست توده و
کمپوسـت  نتایج آزمایشی که به منظور بررسی اثر ورمی

نشان داد کـه  نیز بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه انجام شد، 

کمپوسـت  ورمیهاي تیمار شده با افزایش عملکرد در خاك
نسبت به شاهد به دلیل فراهمـی بیشـتر عناصـر غـذایی در     

دیگـري نیـز مبـین     پـژوهش  در .]3[کمپوست اسـت  ورمی
فروکتـان در  افرایش قابل توجه عملکرد محصول و کیفیت 

بـا کـاربرد ورمـی     (.Allium sativum L)گیاه دارویی سـیر  
کمپوست  . آنها دریافتند که مصرف ورمی]14[کمپوست بود

از طریق تسریع در تشکیل پیاز و نیز طوالنی شدن دوره پر 
هاي غیر سـاختمانی  تشدن آن، موجب افزایش کربوهیدرا

نظیر فروکتان گردیده و متعاقب آن عملکرد محصـول سـیر   
یابد. در این پژوهش ارتفاع بوته سـیر نیـز بـه    نیز بهبود می

دلیل بهبودي که در جذب عناصر معدنی و آب و پیامـد آن  
 در فرآیند فتوسنتز صورت گرفته بود، افزایش یافت. 

 
 هاي فتوسنتزيعناصر غذایی و رنگدانه

 درصد نیتروژن اندام هوایی
) کــه 4نتــایج تجزیــه واریــانس نشــان داد (جــدول     =

داري کمپوست و اکوتیپ هرکدام به تنهایی تأثیر معنی ورمی
در سطح احتمال یک درصد، بر میزان نیتـروژن موجـود در   

کـه  کرکـدار گذاشـتند؛ بطـوري   اياندام هوایی گیـاه سـنبله  
بیشترین میزان نیتروژن  مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که
کرکـدار، مربـوط بـه    ايموجود در اندام هوایی گیـاه سـنبله  

% و کمترین آن مربـوط بـه تیمـار    15کمپوست تیمار ورمی
 ).1کمپوست صفر درصد (شاهد) بود (شکل ورمی

 

 هاي فتوسنتزيکمپوست و اکوتیپ بر عناصر غذایی و رنگدانهتجزیه واریانس اثرات ورمی: 4جدول 

 %1% و 5دار در سطح احتمال معنیبه ترتیب ** :  ,*
ns دار: غیر معنی 

 کارتنوئید کلروفیل کل bکلروفیل aکلروفیل فسفر پتاسیم نیتروژن درجه آزادي ابع تغییراتمن
 E( 3 **076/0 **031/0 **0009/0 *009/0 **001/0 *017/0 **002/0اکوتیپ (

 V( 3 **866/0 **17/1 **079/0 **87/0 **156/0 **75/1 **104/0کمپوست(ورمی
V×E 9 ns003/0 ns007/0 ns0002/0 *005/0 ns0008/0 *01/0 *0008/0 

 0002/0 004/0 0003/0 002/0 0001/0 005/0 002/0 32 خطاي آزمایش
 9/9 2/11 3/9 13 45/5 11/3 37/8 - ضریب تغییرات(درصد)
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کمپوست. حروف غیریکسانار در سطوح مختلف ورمیکرکداي: میزان نیتروژن اندام هوایی سنبله1شکل

 درصد می باشد. 5نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال  
 

کمپوســت و نتـایج تجزیــه واریــانس نشـان داد کــه ورمــی  
داري در سطح احتمال یک اکوتیپ هرکدام به تنهایی تأثیر معنی

-ايبلهدرصد، بر میزان نیتروژن موجود در اندام هوایی گیـاه سـن  

که مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که کرکدار گذاشتند. بطوري
-ايبیشترین میزان نیتروژن موجود در اندام هـوایی گیـاه سـنبله   

% و کمتـرین آن  15کمپوسـت  کرکدار، مربوط بـه تیمـار ورمـی   
کمپوست صفر درصـد (شـاهد) بـود کـه     مربوط به تیمار ورمی

 ).1نشان داد (شکل درصد افزایش  43/71نسبت به شاهد 
کمپوست با دارا بودن سطوح زیاد بـراي  در واقع ورمی

جذب آب و عناصر غذایی، در جهت فراهم کـردن عناصـر   
غذایی مورد نیاز گیاه، بهبود رشد و عملکرد گیاهان دارویی 

باشد. به عبارت دیگر، با اضافه کردن این کـود بـه   مفید می
نـین تشـکیل   خاك، فرم قابل جذب عناصر غـذایی و همچ 

هاي آلی قابل جذب و قابلیت جذب آنهـا توسـط   کمپلکس
تـوان دلیـل مزیـت    مـی . در این باره ]1[یابدگیاه افزایش می

کمپوست به کمپوست زباله شهري در افـزایش  نسبی ورمی
رشد گیاه را به علت تولیـد اسـید هیومیـک و سـایر مـواد      

 هاي رشد گیاهی در طول فرآیندمحرك رشد نظیر هورمون
کمپوسـت توسـط ریزموجـودات و در نتیجـه     تولید ورمـی 

تـوده، فعالیـت و تنـوع زیسـتی میکروبـی و      افزایش زیست

 .]27[بهبود حاصلخیزي خاك دانست 
مقایسه میانگین تیمارها در این پژوهش همچنین نشـان  
داد که گیاهان اکوتیپ رویشـگاه لـوداب حـاوي بیشـترین     

ه سـپیدار حـاوي   درصد نیتروژن و گیاهان اکوتیپ رویشگا
درصد 30کمترین درصد نیتروژن بودند که نسبت به شاهد 

). درصد باالي نیتـروژن اکوتیـپ   2افزایش نشان داد (شکل
تواند ناشی از می "ها؛ احتمااللوداب نسبت به سایر اکوتیپ

پتانسیل بـاالتر ایـن اکوتیـپ در جـذب عنصـر نیتـروژن و       
 سازگاري نسبی این اکوتیپ باشد.

 
 فر اندام هواییدرصد فس

-) کـه ورمـی  4نتایج تجزیه واریانس نشان داد (جدول 

داري در کمپوست و اکوتیپ هرکدام به تنهایی تـأثیر معنـی  
سطح احتمال یک درصد، بر میزان فسفر موجـود در انـدام   

کـه مقایسـه   کرکدار گذاشـتند. بطـوري  ايهوایی گیاه سنبله
فسـفر موجـود   میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین میزان 

-کرکدار، مربوط به تیمار ورمیايدر اندام هوایی گیاه سنبله

ــه تیمــار ورمــی 15کمپوســت  ــرین آن مربــوط ب -% و کمت

کمپوست صفر درصد (شـاهد) بـود کـه نسـبت بـه شـاهد       
 ).3درصد افزایش نشان داد (شکل 24/61بترتیب 
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 کرکدار. حروف غیریکسان ايهاي مختلف سنبله : میزان نیتروژن اندام هوایی در اکوتیپ2شکل

 درصد می باشد.  5نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 
 

 حروف غیریکسان کمپوست. کرکدار در سطوح مختلف ورمیاي: میزان فسفر اندام هوایی سنبله3شکل
 درصد می باشد.  5نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

ابلیـت جـذب عناصـر    کمپوست باعث افـزایش ق ورمی
شود. از آنجائیکه اکثر فسـفر اسـتفاده   غذایی بویژه فسفر می

هـا، توسـط کلسـیم (در    شده در کودهاي شیمیایی در خاك
هاي اسیدي)، هاي قلیایی) و آلومینیم و آهن (در خاكخاك

شود، استفاده از کودهاي زیستی، از دسترس گیاه خارج می
داده و از طرفـی نیـز بـا    تواند فراهمی فسفر را افـزایش  می

کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی، موجب کاهش آلودگی 
رسـد کـه   . از این رو به نظـر مـی  ]11[محیط زیست گردد 

وجود درصد بیشتري از فسفر در اندام هوایی گیاهان تحت 

کمپوست، به دلیل شرایط بهتر جذب ایـن  % ورمی15تیمار 
 کمپوست باشد.عنصر در محیط ورمی

ین رابطه گزارش شده است که بـا اضـافه کـردن    در هم
کود آلی به یک سامانه کشت، هومـوس موجـود در خـاك    
باعث پوشاندن سطح ذرات رس شده و مانع تثبیـت فسـفر   

کمپوسـت کـه بـه    گردد. همچنین وجود فسفر در ورمیمی
شود؛ در افـزایش  تدریج معدنی شده و قابل جذب گیاه می

 .]10[ثر استمیزان جذب فسفر توسط گیاه مؤ
در همین رابطه در مطالعـه اي کـه روي بررسـی تـاثیر     
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 اکوتیپ هاي مختلف سنبله اي کرکدار
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هاي زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میـزان  نهاده
جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون انجـام گرفـت   

داري بر غلظت فسفر دانه داشـت  کمپوست تاثیر معنیورمی
دانه کمپوست، میزان فسفر بطوریکه با افزایش سطوح ورمی

تـن   10افزایش یافت و بیشترین میزان فسفر دانه با کاربرد 
همچنین مقایسه میانگین تیمارها  .]7[در هکتار بدست آمد 

در این تحقیق نشان داد که اندام هوایی اکوتیـپ رویشـگاه   
لوداب حاوي بیشترین درصـد فسـفر و اکوتیـپ رویشـگاه     

اب سپیدار حاوي کمترین درصد فسفر بود که اکوتیپ لـود 
). 4درصد افزایش نشـان داد (شـکل   77/5نسبت به سپیدار 

ــه ســایر    ــوداب نســبت ب ــاالي فســفر اکوتیــپ ل درصــد ب
توانـد ناشـی از پتانسـیل بـاالتر ایـن      ها؛ احتماال می اکوتیپ

اکوتیپ در جـذب عنصـر فسـفر و سـازگاري نسـبی ایـن       
 اکوتیپ به شرایط گلخانه باشد.

 
 درصد پتاسیم اندام هوایی

) کـــه 4ه واریـــانس نشـــان داد (جـــدول نتـــایج تجزیـــ
داري کمپوست و اکوتیپ هرکدام به تنهایی تأثیر معنی ورمی

در سطح احتمال یک درصد، بر میـزان پتاسـیم موجـود در    
). 3کرکــدار گذاشــتند (شــکلايانــدام هــوایی گیــاه ســنبله

که مقایسه میانگین تیمارهـا نشـان داد کـه بیشـترین     بطوري
کرکـدار،  اياندام هوایی گیاه سـنبله میزان پتاسیم موجود در 
% و کمتـرین آن مربـوط   15کمپوست مربوط به تیمار ورمی

کمپوست صفر درصد (شاهد) بود که نسـبت  به تیمار ورمی
 ).5درصد افزایش نشان داد (شکل 33/33به شاهد 

هاي زیستی و آلـی  اي که به منظور تاثیر نهاده در مطالعه
ن جذب برخی عناصـر در  بر کمیت و کیفیت اسانس و میزا

گیاه دارویی انیسون انجام شد نتـایج نشـان داد کـه کـاربرد     
داري داشت کمپوست بر غلظت پتاسیم دانه تاثیر معنیورمی

کمپوسـت، میـزان پتاسـیم    بطوریکه با افزایش سطوح ورمی

کمپوسـت بسـیار   . سطح ویـژه ورمـی  ]7[دانه افزایش یافت
گهداري مـواد غـذایی   زیاد است؛ بنابراین قابلیت جذب و ن

آن باالست. نیترات، فسفر قابـل تبـادل، پتاسـیم، کلسـیم و     
هـاي بـا قابلیـت    کمپوست به شکلمنیزیم موجود در ورمی

 .]18[باشند جذب آسان براي گیاه می
مقایسه میانگین تیمارها در این بررسی همچنـین نشـان   
داد که اندام هـوایی اکوتیـپ رویشـگاه لـوداب و مـارگون      

یشترین درصد پتاسـیم در انـدام هـوایی و اکوتیـپ     حاوي ب
نهر  حاوي کمترین درصد پتاسیم در  رویشگاه سپیدار و آب

 85/5اندام هوایی بود که اکوتیپ لوداب نسبت بـه سـپیدار   
). درصـد بـاالي پتاسـیم    6درصد افزایش نشـان داد (شـکل  

تواند ناشـی از  ها؛ میاکوتیپ لوداب نسبت به سایر اکوتیپ
باالتر این اکوتیپ در جـذب عناصـر و سـازگاري    پتانسیل 

 نسبی این اکوتیپ به شرایط گلخانه باشد.
اي که به منظور بررسی تاثیر کاربرد زئولیـت،   در مطالعه

کمپوسـت بـر غلظـت عناصـر     مایه تلقیح میکروبی و ورمی
ماکرو، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیـک  

ام گرفت نتایج نشـان داد کـه   گیاه دارویی بابونه آلمانی انج
کمپوست از لحاظ غلظت پتاسـیم  بین سطوح مختلف ورمی

طوري که داري وجود دارد، بهدر اندام هوایی اختالف معنی
تـن در   10کمپوسـت ( درصد پتاسیم در سطح سـوم ورمـی  

% بیشتر از سطح اول (عدم کـاربرد  77/33هکتار) در حدود 
ح دوم (پنج تن در % بیشتر از سط96/12ورمی کمپوست) و 

-رسـد کـه ورمـی   . از این رو به نظر مـی ]9[هکتار) گردید

کمپوست با فراهم کردن فضاي مناسب جهت جـذب بهتـر   
پتاسیم، باعث جذب بیشتر این عنصر در اندام هـوایی گیـاه   

%؛ نسبت بـه  15کمپوست کرکدار تحت تیمار ورمیايسنبله
 سایر تیمارها شده است.

 



 حامد حیدري و امین صالحی

 
 1396بهار   1شماره   19دوره 

24

 
 . حروف غیریکسان  کرکداراياندام هوایی در اکوتیپ هاي مختلف سنبله : میزان فسفر4شکل

 درصد می باشد.  5نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 
  کمپوست.کرکدار در سطوح مختلف ورمیايمیزان پتاسیم اندام هوایی سنبله: 5شکل

 صد می باشد. در 5حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 
 کرکدار.  اي: میزان پتاسیم اندام هوایی در اکوتیپ هاي مختلف سنبله6شکل

 درصد می باشد.  5حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 
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منظور بررسی تاثیر کاربرد زئولیت، مایه  اي که به در مطالعه
اکرو، کمپوست بـر غلظـت عناصـر مـ    تلقیح میکروبی و ورمی

میزان اسـانس و عملکـرد اسـانس در کشـت ارگانیـک گیـاه       
نتـایج نشـان داد کـه بـین      ،دارویی بابونه آلمانی انجام گرفـت 

کمپوسـت از لحـاظ غلظـت پتاسـیم در     سطوح مختلف ورمی
طـوري کـه   داري وجـود دارد، بـه  اندام هوایی اختالف معنـی 

تـن در   10کمپوسـت ( درصد پتاسـیم در سـطح سـوم ورمـی    
% بیشتر از سـطح اول (عـدم کـاربرد    77/33در حدود  هکتار)

% بیشتر از سطح دوم (پـنج تـن در   96/12ورمی کمپوست) و 
کمپوست رسد که ورمی. از این رو به نظر می]9[هکتار) گردید

باعـث جـذب بیشـتر عنصـر      ،با فراهم کردن فضاي مناسـب 
کرکـدار تحـت تیمـار    ايدر انـدام هـوایی گیـاه سـنبله    پتاسیم 
 %؛ نسبت به سایر تیمارها شده است.15مپوست ک ورمی
 

 aکلروفیل 
) 4ها نشان داد (جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

ها بـر  کمپوست و برهمکنش اثرات آنکه اثر اکوتیپ، ورمی
دار بود. نتـایج مقایسـه میـانگین اثـر     معنی aصفت کلرفیل 

ن کمپوسـت نشـان داد کـه بیشـتری    متقابل اکوتیپ و ورمـی 
مربوط بـه اکوتیـپ لـوداب تحـت تیمـار       aمیزان کلروفیل 

درصد بـود و همچنـین کمتـرین میـزان     15کمپوست ورمی

ــل  ــار     aکلروفی ــت تیم ــپیدار تح ــپ س ــه اکوتی ــوط ب مرب
در ). 7کمپوسـت صـفر درصـد (شـاهد) بـود (شـکل       ورمی

-می  aکلروفیل  روي بر عامل دو متقابل اثرارتباط با تفسیر

 اکوتیـپ  و کمپوستورمی سطوح بین که داشت اظهار توان

که این افـزایش  وجود داشته است.  کنندهتشدید رابطه یک
می تواند بـدلیل افـزایش طـول ریشـه در اکوتیـپ لـوداب       

ــدول  ــروژن   3(ج ــود جــذب عنصــر نیت ــه بهب ) و در نتیج
درصـد )   15بخصوص در مقادیر باالي ورمـی کمپوسـت (  

منجـر بـه    ) که همین امـر 2توسط این اکوتیپ باشد (شکل 
 گردیده است. aافزایش میزان کلروفیل 

 
 bکلروفیل 

) کـه اکوتیـپ و   4نتایج تجزیه واریانس نشان داد (جـدول  
داري در سـطح  کمپوست هر کدام به تنهایی اثر معنـی ورمی

کـه  داشتند. بطـوري  bاحتمال یک درصد بر میزان کلروفیل 
 bوفیل مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین میزان کلر

کرکـدار، مربـوط بـه    ايموجود در اندام هوایی گیـاه سـنبله  
 b% و کمتـرین میـزان کلروفیـل    15کمپوسـت  تیمار ورمـی 

کمپوست صفر درصد بود کـه نسـبت   مربوط به تیمار ورمی
). 8درصد افزایش نشان داد (شکل 75به شاهد 

 
 . رم بر گرم وزن تر برگ)گ (میلی aکمپوست بر کلروفیل : اثر متقابل اکوتیپ و ورمی7شکل

 درصد می باشد.  5حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 
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بـا   باشـد. نیتروژن یک جزء الزم مولکول کلروفیـل مـی  
دهد  میتوجه به اینکه نیتروژن بخشی از کلروفیل را تشکیل 

درون  هـاي (یک اتم نیتـروژن و چهـار اتـم کـربن در حلقـه     
اند) و همچنین در ساختمان اسـیدهاي  گرفته کلروفیل جاي

آمینه شرکت دارد، افزایش جذب این عنصر بدنبال اسـتفاده  
از کود شیمیایی حاوي نیتروژن و یا کودهاي زیسـتی داري  

تواند در افزایش میزان کمپوست)، مینیتروژن (اعم از ورمی
. نتایج بدست آمـده از  ]5[کلروفیل نقش مهمی داشته باشد 

هاي دیگر نیز بیانگر آن است کـه تـأثیر تیمارهـاي    پژوهش
کودي بر میزان کلروفیل برگ در سطح احتمال یک درصـد  

دار است. بطوریکه تیمار کود شیمیایی نیتروژنه، داراي معنی
بیشترین میزان کلروفیل و تیمار شاهد (عدم کـاربرد کـود)   

 .]12[کمترین میزان کلروفیل را داشته است

ا همچنین نشان داد که اکوتیپ لوداب همقایسه میانگین
و اکوتیپ سـپیدار حـاوي    bحاوي بیشترین میزان کلروفیل 

در انـدام هـوایی خـود بـود کـه       bکمترین میزان کلروفیـل  
درصد افزایش نشان 04/13اکوتیپ لوداب نسبت به سپیدار 

در اکوتیـپ لـوداب    b). میزان بـاالي کلروفیـل   9داد (شکل
تواند به دلیل سازگاري نسـبی  می ها؛نسبت به سایر اکوتیپ

اکوتیپ  این اکوتیپ به شرایط گلخانه باشد و یا اینکه چون
لوداب جـذب بهتـري از عناصـر غـذایی را داشـته اسـت،       

توان اینگونه استنباط کرد که با توجه بـه وجـود برخـی     می
عناصر غذایی (نظیر نیتروژن) در ساختار کلروفیـل، قـدرت   

مـؤثر   bپ نیز بر میزان کلروفیل جذب عناصر در این اکوتی
 بوده است. 

 
 کمپوست. کرکدار در سطوح مختلف ورمیايموجود در اندام هوایی سنبله b: میزان کلروفیل8شکل

 درصد می باشد.  5حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 
 ود در  اندام هوایی گرم بر گرم وزن تر برگ) موج (میلی b: میزان کلروفیل 9شکل

 درصد می باشد.  5کرکدار . حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ايدر اکوتیپ هاي مختلف سنبله
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 . گرم بر گرم وزن تر برگ) (میلیکمپوست بر کلروفیل کل : اثر متقابل اکوتیپ و ورمی10شکل

 درصد می باشد.  5ر سطح احتمال حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار د

 
 کلکلروفیل

) 4ها نشان داد (جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
ها بـر  کمپوست و برهمکنش اثرات آنکه اثر اکوتیپ، ورمی

دار بود. نتایج مقایسـه میـانگین اثـر    صفت کلرفیل کل معنی
کمپوسـت همچنـین نشـان داد کـه     متقابل اکوتیپ و ورمـی 

کل مربوط به اکوتیپ لوداب تحـت  میزان کلروفیل بیشترین
درصـد بـود و همچنـین کمتـرین     15کمپوسـت  تیمار ورمی

مربوط بـه اکوتیـپ سـپیدار تحـت تیمـار       aمیزان کلروفیل 
 ). 10کمپوست صفر درصد (شاهد) بود (شکلورمی

رسد اکوتیپ لوداب با سازگاري بهتري که با به نظر می
آل انسته در محیط کشت ایدهشرایط گلخانه داشته است، تو

درصــد)، بـا افــزایش جــذب عنصــر   15کمپوســت (ورمـی 
توان گفـت  نیتروژن باعث افزایش میزان کلروفیل گردد. می

با توجه به این که نیتروژن بخشـی از کلروفیـل را تشـکیل    
هـاي  دهد (یک اتم نیتروژن و چهار اتم کـربن در حلقـه  می

وجه به شـرکت آن در  اند) و با تدرون کلروفیل جاي گرفته

ساختمان اسیدهاي آمینه، افزایش جذب این عنصـر بـدنبال   
استفاده از ورمـی کمپوسـت حـاوي نیتـروژن، در افـزایش      

همبسـتگی   .]5[میزان این صفت نقش مهمی داشـته اسـت   
متر و کـل نیتـروژن بـرگ مشـاهده     مثبتی بین عدد کلروفیل

 .]26[شده است 
 

 کاروتنوئید
) 4ها نشان داد (جدول واریانس داده نتایج حاصل از تجزیه
ها بـر  کمپوست و برهمکنش اثرات آنکه اثر اکوتیپ، ورمی

دار بود. نتایج مقایسـه میـانگین اثـر    صفت کاروتنوئید معنی
کمپوسـت نشـان داد کـه بیشـترین     متقابل اکوتیپ و ورمـی 

میــزان کاروتنوئیــد مربــوط بــه اکوتیــپ لــوداب و کــاربرد 
و کمترین میزان کارتنوئید مربوط درصد 15کمپوست  ورمی

کمپوسـت (شـاهد)   به اکوتیپ سپیدار و عدم کاربرد ورمـی 
 ).11بود (شکل

هــاي فتوســنتزي و   عنــوان حــامی رنگیــزهکاروتنوئیــدها بــه
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تواننـد انـرژي اضـافی     اند که می شناخته شده فتوسنتزي غیر
هاي کوتـاه را بگیرنـد و اکسـیژن یکتـایی را بـه        طول موج
هـاي    تـایی تبـدیل کـرده و بـا گـرفتن رادیکـال      اکسیژن سه

 اکسیدانی از خود بـروز دهنـد   اکسیژن تولید شده نقش آنتی
ــی  ]21[ ــر م ــه نظ ــار   ب ــوداب و تیم ــپ ل ــه اکوتی ــد ک رس

اي کـه  درصد با برهمکنش فزاینده15کمپوست سطح  ورمی

هاي  فتوسـنتزي  در جذب عناصر و به تبع آن افزایش اندام
ثري بر میزان کارتنوئیـد موجـود در   دارند؛ نقش مثبت و مؤ

ها توسط اند؛ چرا که کاروتنوئیداي کرکدار داشتهگیاه سنبله
ــدام ــامی ان ــدام تم ــیاري از ان ــنتزي و بس ــاي فتوس ــاي ه ه

 .]11[شوندغیرفتوسنتزي ساخته می

 

 
 . گرم بر گرم وزن تر برگ) (میلیکمپوست بر کاروتنوئید : اثر متقابل اکوتیپ و ورمی11شکل

 درصد می باشد.  5حروف غیریکسان نشاندهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

 
 گیرينتیجه

در پایان می توان گفت که اکوتیپ هـاي مختلـف تـأثیرات    
داري بـر صـفات مورفوفیزیولوژیـک گیـاه      متفاوت و معنی

سنبله اي کرکدار می گذارند به طوري که اکوتیپ لوداب و 
ي بهتر و همچنین عملکرد کمی مارگون با توجه به سازگار

هـا در شـرایط   و کیفی بهتري که نسبت بـه سـایر اکوتیـپ   
اي داشتند، براي انجام سایر کارهاي آزمایشی کشت گلخانه

شوند. از طرفـی  هم در گلخانه و هم در مزرعه، پیشنهاد می
نیز ورمی کمپوست با نگهداري آب و همچنین بـا افـزایش   

عث بهتر شدن عملکرد کمی قابلیت جذب عناصر غذایی، با

 اســـتفاده ازاي کرکـــدار شـــده و و کیفـــی گیـــاه ســـنبله
با توجه بـه   در مزرعه؛ براي کشت این گیاه کمپوست ورمی

و  در بهبود عملکرد کمی و کیفـی ایـن گیـاه    مثبت آن ثیرأت
قابـل   هـاي زیسـتی،  کـاهش آلـودگی  نیز تأثیر این کـود در  

 .باشدمی توصیه

 
 منابع

) 1390قاجار سپانلو م و بهمنیـار م  ع ( احمدآبادي ز،  .1
کمپوست بـر میـزان عناصـر غـذایی     تأثیر کاربرد ورمی

مصرف در خاك و غلظـت آنهـا در گیـاه گاوزبـان     کم
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)Borago officinalis L.  ،مجله به زراعی کشـاورزي .(
13)2 :(12-1 . 

آذرنیوند، ح، قوام عربانی، م، سفیدکن ف و طـویلی ع   .2
خـاك و  (ویژگیهاي اکولوژیـک  بررسی تأثیر ). 1388(

ــرگ  )ارتفــاع ــر کمیــت و کیفیــت اســانس گــل و ب  ب
Achillea  millefolium L. subsp. millefolium.  .

پژوهشی تحقیقات گیاهـان دارویـی و   -فصلنامه علمی
 .556-571): 4( 25معطر ایران، 

تاثیر کمپوسـت زبالـه شـهري و    ) 1385آستارائی، ع. ( .3
. د و عملکرد اسـفرزه ورمی کمپوست بر اجزاي عملکر

پژوهشی تحقیقات گیاهـان دارویـی و   -فصلنامۀ علمی
 .180-187): 3(22، معطر ایران

ــامی، ع. ( .4 ــریه   ) روش1375ام ــاه. نش ــه گی ــاي تجزی ه
 982سازمان تحقیقات، آموزش و تـرویج کشـاورزي،   

 صفحه. 126): 1(

) تـأثیر تلقـیح بـا کودهـاي زیسـتی      1386اوجاقلو و ( .5
بارور) بر رشد، عملکرد و اجـزاي   (ازتوباکتر و فسفاته

نامه کارشناسـی ارشـد زراعـت،    عملکرد گلرنگ. پایان
 دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.

بررسـی و  . 1387بتولی، ح.، بامنیري ع.  و ج. صفائی.  .6
-ايشناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه سنبله

ــدار (. ــرایط ) Stachy spilifera Lکرک ــی در ش اقلیم
 گیاهـان  ملـی  همایش  مجموعه مقاالت. منطقه کاشان

 280مراتع،  و هاجنگل تحقیقات موسسه ایران، داروئی
:103-98. 

کـن ف و اصـغرزاده ا   رو ش، قالونـد ا، سـفید  خالص .7
هـاي زیسـتی و آلـی بـر کمیـت و      تأثیر نهاده )1390(

کیفیت اسانس و میزان جـذب برخـی عناصـردر گیـاه     

فصـلنامۀ  . (.Pimpinella anisum L)دارویـی انیسـون  
پژوهشـی تحقیقـات گیاهـان دارویـی و معطـر      -علمی
 .551-560): 4(27 .ایران

رحمانیان م، حاتمی ف، اسماعیل پور ب و هادیـان ج   .8
کمپوسـت بـر عملکـرد و    ) بررسی تأثیر ورمـی 1390(

صفات مورفولوژیکی مرزه و ریحـان. هفتمـین کنگـره    
-1364نعتی اصـفهان،  علوم باغبانی ایران، دانشگاه صـ 

1363. 

) 1390صالحی ا، قالوند ا،  سفیدکن ف و اصغرزاده ا ( .9
 ورمـی  و میکروبـی  تلقـیح  مایـه  زئولیـت،  کاربرد تأثیر

 و اسـانس  میـزان  K،P،N عناصـر  غلظـت  بر کمپوست
 بابونـه  دارویی گیاه ارگانیک کشت در اسانس عملکرد

-علمـی  فصلنامۀ .L Matricaria chamomilla. آلمانی

 27ایـران،   معطـر  و دارویی گیاهان تحقیقات وهشیپژ

)2 :(201- 188. 

ــوتی م ج ( .10 ــزایش  1375ملک ــدار و اف ــاورزي پای ) کش
سازي مصرف کود در ایران. انتشـارات  عملکرد با بهینه

 79سازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي،     
 صفحه. 

زاده ز، شاهســونی ش، قرنجیــک ش و غالمــی ا ممــی .11
ثیر مقـادیر مختلـف کـود گـوگرد،     ) بررسی تـأ 1390(

کمپوسـت و بــاکتري تیوباسـیلوس بـر افــزایش    ورمـی 
قابلیت جذب فسفر خاك. اولین کنگـره ملـی علـوم و    

 هاي نوین کشاورزي، دانشگاه زنجان.فناوري

) تــأثیر 1389زاده س و ســهرابی ي (ویــانی و، رحــیم .12
کودهـــاي بیولوژیـــک بـــر صـــفات مورفولوژیـــک، 

انس گیـاه دارویــی ریحــان.  فیزیولوژیـک و میــزان اســ 
پژوهشی تحقیقات گیاهـان دارویـی و   -فصلنامه علمی

 .73-87): 1( 28معطر ایران، 
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