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 چکیده
آن در  ها بر رشد، عملکرد زیستی و اسانس و ترکیباتکمپوست، کود شیمیایی نیتروژن و تلفیق آنمنظور بررسی اثر ورمیهب

تکرار  های کامل تصادفی با سهصورت فاکتوریل و در قالب بلوکدو توده ورامین و اصفهانی گیاه دارویی شوید، آزمایشی به
اجرا شد. فاکتور اول، تیمارهای کودی شامل شاهد  1395استان اصفهان در سال  در مزرعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

اوره  همراهبه 6/66کمپوست ، ورمی%6/66همراه اوره به 3/33کمپوست تامین نیتروژن از منبع اوره، ورمی %100)بدون کود(، 
اصفهانی شوید بودند. نتایج  وده ورامین وکمپوست و شاهد بدون کود و فاکتور دوم، تیمار توده شامل تورمی 100%، 3/33%

 که در هر دو توده، کودای گونهدار شد، به نشان داد که برهمکنش کود نیتروژن و توده بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی
ینالول، لنیتروژن سبب بهبود ارتفاع، عملکرد زیستی و اسانس، محتوای ترکیبات اسانس )دکاروون و عملکرد آن، آلفافالندرن، 

که در گیاهان دارویی، کمیت )عملکرد زیستی( و کیفیت سیمن و لیمونن در توده اصفهان( شد. با توجه به این–جز پیبه
ترین ماده موثره شوید و بیشترین میزان اجزای اسانس آن در این آزمایش( نقش مهم و اقتصادی دارد، )اسانس و دکارون، مهم

که در اوره در توده ورامین، بهترین تیمار در این آزمایش بود؛ ضمن این %3/33همراه کمپوست بهورمی 6/66سطح کودی 
های ناشی از آن کاست، ولی از مصرف کودهای شیمیایی و آلودگی %33توان راستای سالمتی انسان و کشاورزی پایدار، می

کمپوست در توده اصفهانی ورمی %100یمار کودی سیمن(، تدر مورد محتوای سایر ترکیبات اسانس )آلفافالندرن، لینالول و پی
 برتر بود. 

 .کارون، ترکیبات اسانس، عملکرد اسانس، کود آلی -آلفافالندرن، د :کلیدی هایهواژ 
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ABSTRACT 
To investigate the effect of vermicompost, N fertilizer and their integration on growth, biological and 

essential yields oil and its components in two populations (Varamin and Isfahan), an experiment was 

conducted in a randomized complete block design with three replications in the field of Isfahan Medicinal 

Plants Research Center in 2016. Fertilizer treatments including 100% urea, vermicompost 33.3 and urea 

66.6%, vermicompost 66.6 and urea 33.3%, 100% vermicompost and control treatment (without fertilizer) 

as the first factor and Varamin and Isfahan populations as the second factor were selected. The results 

showed that the interaction effects of nitrogen fertilizer and populations on all studied traits were 

significant. In both populations, nitrogen fertilizer improved height, biological and essential oil yields, 

content of essential oil compounds (d-Carvone and its yield, α-phellandrene and linalool; except p-Cymene 

and Limonene in Isfahan population). Since in medicinal plants, the quantity (biological yield) and quality 

(essential oil and d-Carvone; the most important ingredient and the highest amount of essential oil in this 

experiment), 66.6% vermicompost + 33.3% urea in Varamin population, was the best treatment in the 

experiment. In addition an in the direction of human health and sustainable agriculture, it is possible to 

reduce 33% of chemical fertilizers application and pollution; however, in terms of other essential oil 

contents (α-phellandrene, Linalool and p-Cymene), 100% vermicompost fertilizer treatment was superior 

in Isfahan population. 
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  مقدمه

 Anethum graveolensگیاه شوید یا شبت با نام علمی )

L.،) ساله، علفی و معطر که مصارف گیاهی است یک

مختلف دارویی و غذایی دارد و تنها گونه زراعی از 

اده چتریان در ایران است. تمام پیکر رویشی گیاه، خانو

های مختلف محتوی اسانس است که مقدار آن در اندام

و شرایط اقلیمی متفاوت، بسیار متغیر است و بیشترین 

درصد اسانس، در بذرهای کاماًل رسیده قرار دارد که 

درصد  5/7محققان مقدار آن را بین دو تا پنج و حداکثر 

. کمترین مقدار اسانس در ساقه این گیاه اندگزارش کرده

ها نیز حاوی درصد(  وجود دارد، و گل 5/0تا  1/0)

باشند درصد( می 12/3درصد باالیی از اسانس )

(Andalibi et al., 2010مهم .) ترین ترکیبات اسانس در

یبات ترین ترکپیکر رویشی گیاه، کارون و فالندرن و مهم

رسیده گیاه، کارون و  اسانس حاصل از بذرهای کامال

باشد. رشد و نمو گیاهان دارویی مانند سایر لیمونن می

گیاهان زراعی، متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است 

 شود که ترکیبو حداکثر عملکرد، تنها زمانی حاصل می

مناسبی از این عوامل فراهم باشد. با توجـه بـه اهمیـت 

حائز اهمیت در  و نقـش گیاهـان دارویـی، یکی از نکات

ها، افــزایش تولیــد تولید و پرورش این گونه

های مضر ها، بــدون کــاربرد نهادهتوده آنزیست

شیمیایی از جمله  کود یـا سـموم دفـع آفـات و 

(. Makkizadeh Tafti et al., 2012هرز است )هایعلف

کارگیری انواع کودهای آلی و شیمیایی به منظور به

رد باال در محصوالت زراعی الزم است تولید عملک

(Baghbani- Arani et al., 2017 ،؛ با این وجود)

استفاده درازمدت از کودهای شیمیایی، به سبب تخریب 

تواند منجر به ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک، می

 ,.Gholamhoseini et alکاهش محصوالت زراعی شود )

2013 .) 

ستی و شیمیایی بررسی تأثیر کود نیتروژن زی در

عملکرد اسانس  کیلوگرم اوره در هکتار( در رشد و110)

عملکرد و  ،زیستی که کاربرد کود شدشوید گزارش 

داد و استفاده از کود  های گیاهی را افزایشدیگر شاخص

درصد کود  10زیستی یا ترکیب کود زیستی و 

ی آلودگ عملکرد شوید را با کاهش توانست ،شیمیایی

 ,.Makkizadeh Tafti et al) خشدمحیطی بهبود ب

 (نیتروکسینکودهای آلی )استفاده از (؛ همچنین 2012

االتری عملکرد دانه ب ،نیتروژن و اثر متقابل نیتروکسین و

 در شوید داشت هانسبت به عدم مصرف آن

(Nejatzadeh-Barandozi, 2014 در تحقیقی دیگر در .)

وید، گیاه شخصوص اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری در 

 کیلوگرم اوره در هکتار 300مصرف مشخص شد که 

حداکثر  ،بارروز یکپهار همراه آبیاری در فواصل به

 ،عملکرد دانه را تولید کرد. فواصل آبیاری و کود نیتروژن

داری بر تعداد چتر و چترک در بوته، عملکرد معنی تأثیر

 زیستی، عملکرد ساقه و برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه

 ،کیلوگرم اوره در هکتار 200مصرف و  نداشت شوید

فواصل ، ولی در دارای باالترین شاخص برداشت بود

کیلوگرم اوره  200همراه مصرف بههشت روزه  آبیاری

و کل را بین  a، b باالترین محتوای کلروفیل ،در هکتار

 (.Amiri et al., 2016) تیمارها داشت اکثر

های و افزایش هزینه با توجه به اثرات زیست محیطی

های شیمیایی، فراهمی تحمیلی ناشی از کاربرد نهاده

عناصرغذایی مورد نیاز رشد گیاهان از منابع جایگزین 

تواند ضمن کمپوست( میمانند کودهای آلی )ورمی

افزایش عملکرد، نقش موثری در کاهش مشکالت ذکر 

(. Baghbani- Arani et al., 2017شده داشته باشد )

کمپوست، نوعی کود آلی است که در نتیجه ورمی

های خاکی روی ضایعات شهری، ای از کرمفعالیت گونه

ی کمپوست، غنشود. ورمیصنعتی و کشاورزی تولید می

ها است که افزایش های رشد و ویتامیناز هورمون

جمعیت میکروبی خاک و نگهداری طوالنی مدت عناصر 

در پی دارد  غذایی، بدون اثرات منفی بر محیط را

(Arancon et al., 2004گزارش شده .)است که ورمی-

عنوان اصالح کننده آلی خاک، در بهبود کمپوست به

خصوصیات کمی و کیفی گیاهان موثر است 

(Baghbani- Arani et al., 2017 در تحقیقی نشان .)

طور چشمگیری کمپوست، بهداده شد که مصرف ورمی

حان را در مقایسه با شاهد عملکرد دانه گیاه دارویی ری

دیگر، تحقیقی (. در Arancon et al., 2004افزایش داد )

د عملکر، دارای گانیکاریط اتحت شره کشت شدریحان 
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ا ـبه تغذیه شدن یحاربر نسبت به ابراز دو یش ـسانس با

 Masciandaroد )وـج بـیرایمیایی ـشدهای وـک

Ceccanti, 2008ه کمپوست در گیا(. کاربرد ورمی

ده توده شریحان، سبب افزایش عملکرد اسانس و زیست

 و میزان اسانس گیاه را دو برابر افزایش داد

 (Banchio et al., 2009 .)Baghbani- Arani (2017 )

کمپوست در افزایش ارتفاع، نیز به اثرات مثبت ورمی

عملکرد زیستی و نیز عملکرد اسانس و ماده موثره 

رد. نتایج تحقیقی نشان داد شنبلیله اشاره ک تریگونلین

ها، که بیشترین مقادیر ارتفاع و وزن خشک ساقه و بوته

وزن تر و خشک ریشه و درصد اسانس در گیاه ریحان، 

 30تا  20های حجمی )در تیمارهای حاوی نسبت

 دست آمد کمپوست بهدرصد( ورمی

(Rahmanian et al., 2017 در تحقیقی دیگر روی .)

( )هم خانواده شوید( um planumEryngiگیاه زولنگ )

که به بررسی انواع سیستم تغذیه آلی، شیمیایی و تلفیق 

پرداخت، مشخص شد که تیمار تلفیقی ها میآن

کمپوست، بیشترین وزن خشک کل و کمپوست + ورمی

درصد و عملکرد اسانس را به خود اختصاص داد، 

 که کمترین میزان لیمونن را تولید نمود درحالی

(Kashefi et al., 2015 همچنین کاربرد کودهای آلی .)

بخصوص از نوع کمپوست، باعث افزایش درصد برخی از 

که طوریشد، به اجزای اسانس در گیاه دارویی ریحان

بیشترین درصد ترکیبات میرسین، بتاپینن و گاما 

هایی تولید شد که با کود آلی تیمار مورولن در پالت

 کمپوستهای باالی ورمیکه نسبتشده بودند، درحالی

های رشد درصد خاک(، سبب کاهش شاخص 50تا  40)

ها و عملکرد شد که دلیل آن را به افزایش غلظت نمک

( در ECو در نتیجه افزایش قابلیت هدایت الکتریکی )

 (.Rahmanian et al., 2017بستر کاشت نسبت دادند )

ت ابا توجه به اهمیت و نقش گیاهان دارویی، یکی از نک

ها، افزایش تولید در تولید و پرورش این گونه مهم

 ،های مضر شیمیاییبدون کاربرد نهاده ،هاتوده آنزیست

 .باشدهرز میهایسموم دفع آفات و علف اعم از کود یا

مدیریت تغذیه گیاهی در  با توجه به لزوم بنابراین و

حفظ محیط زیست،  راستای افزایش و پایداری تولید و

و آلی  یق با هدف بررسی تأثیر کودهایاین تحق

 دارویی گیاه کمی و کیفی شیمیایی نیتروژن بر عملکرد

شوید و همچنین یافتن تلفیقی مناسب از  دو توده

افزایش کارایی مصرف  به منظور کاهش مصرف و ،کودها

 .کودهای شیمیایی انجام شد

 

 هاروش و مواد

ت پژوهش حاضر، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقا

 39درجه و  51کشاورزی اصفهان )طول جغرافیایی 

درجه و  32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40دقیقه و 

متر از سطح  1570ثانیه شمالی، ارتفاع  30دقیقه و  38

طراحی و اجرا شد.  1395دریا( طی بهار و تابستان سال 

خشک با متوسط بارندگی این منطقه دارای اقلیم نیمه

اشد. بتر و فاقد بارندگی تابستانه میممیلی 250حدود 

آمده  1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جدول 

درصد بود که  052/0است. میزان نیتروژن خاک محل، 

این مقدار، کم بود و شرایط الزم برای تأمین نیتروژن 

کمپوست و تلفیق مورد نیاز از طریق کود اوره و ورمی

کمپوست در ورمی این دو وجود داشت. آنالیز نمونه

 ده است. مآ 2جدول 

های صورت فاکتوریل ،بر پایه طرح بلوکآزمایش به

 10تکرار بر روی دو توده شوید در  3کامل تصادفی با 

کرت آزمایشی انجام گرفت. فاکتور اول شامل تیمارهای 

درصد  1b:100شاهد )بدون کاربرد کود(،  :0bکودی 

-ورمی :2b(، کیلوگرم در هکتار اوره 86/260اوره )

 73/173درصد اوره ) 6/66درصد و  3/33کمپوست 

کیلوگرم در هکتار  85/1141کیلوگرم در هکتار اوره و 

درصد و  6/66کمپوست ورمی :3bکمپوست(، ورمی

کیلوگرم در هکتار اوره و  86/86درصد اوره ) 3/33

 4b: 100کمپوست(، کیلوگرم در هکتار ورمی 71/2283

-کیلوگرم در هکتار ورمی 3429کمپوست )درصد ورمی

کمپوست و اوره بر کمپوست( که مبنای مقادیر ورمی

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بر اساس توصیه  120اساس 

کودی انتخاب شد و فاکتور دوم، دو توده ورامین و 

 اصفهانی بودند.

ردیف کاشت به طول چهار  10در هر واحد آزمایشی، 

ز همدیگر در نظر گرفته متر اسانتی 30متر و به فاصله 

فروردین، بذرهای شوید با دست در  20شد. در تاریخ 

مربع بوته در متر 40متر و با تراکم تا دو سانتی 5/1عمق 

(. Carrubba et al., 2013به شکل خطی کشت شدند )
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متری به عنوان سانتی 75بین دو کرت مجاور، یک پشته 

ه اصله گذاشتنکاشت و بین دو تکرار مجاور، چهار متر ف

کیلوگرم فسفر از نوع  15شد. پیش از کشت، مقادیر 

صورت کیلوگرم پتاس به 20سوپرفسفات تریپل و 

سولفات پتاسیم به خاک اضافه شد. بر اساس تیمارهای 

کمپوست در یک مرحله قبل تعریف شده، کود آلی ورمی

از کاشت )اوایل فروردین( توسط بیل با خاک مخلوط 

مورد نظر، کود اوره تقسیط شده و در  شد. در تیمارهای

دو مرحله به زمین داده شد؛ در مرحله اول برای 

تیمارهای مختلف کودی در هنگام آبیاری اول به زمین 

ها بسته شد تا اوره موجود داده شد و سپس انتهای کرت

ها خارج نشود. مرحله در هر کرت با آب آبیاری از کرت

بود که نصف باقی دوم کوددهی یک ماه پس از کاشت 

مانده کود اوره به زمین داده شد. برای اطمینان از 

زنی و حفظ تراکم در حد مطلوب، در مرحله سه جوانه

تا چهار برگی، تنک بر اساس تراکم مورد نظر انجام شد. 

ها با توجه به شرایط اقلیمی و نوع خاک آبیاری کرت

 اربتنظیم شد. در ابتدای دوره کشت، هر رچها روز یک

بار تغییر یافت. در اول تدریج به هفت روز یکبود و به

ها، زرد و چتر و ها و ساقهشهریور، هنگامی که برگ

ای شدند، برای های گیاهان زرد مایل به قهوهچترک

گیری فاکتورهای مورد نظر، دو برداری و اندازهنمونه

متر از ابتدا و انتهای هر  5/0ردیف کناری هر کرت و 

-ای حذف شد و سطح باقیعنوان اثرات حاشیهکرت به

ها به محض برداشت مانده هر کرت برداشت شد. نمونه

های کتانی و برای جلوگیری از ریزش بذرها، در کیسه

قرار داده شدند و سریعا به آزمایشگاه انتقال یافتند. در 

این تحقیق، صفاتی از قبیل ارتفاع، عملکرد زیستی، 

کارون و عملکرد آن و سایر  -دعملکرد اسانس و محتوی 

ترکیبات اصلی اسانس )آلفافالندرن، لینالول، پی سیمن 

گیاه  10تعداد  .گیری و محاسبه شدندو لیمونن( اندازه

ها در هر کرت انتخاب شدند و سپس میانگین نمونه

جهت ثبت عملکرد زیستی گزارش شد. به منظور تعیین 

درجه  70دمای  ها در آونی باها، نمونهوزن خشک بوته

ساعت خشک شدند و سپس با  72گراد به مدت سانتی

گیری شد. همچنین ها اندازهترازوی دیجیتال وزن آن

برای محاسبه عملکرد دانه، پس از جدا کردن کاه و 

ها از سطحی معادل کلش و بوجاری بذرها، عملکرد دانه

دست آمد. استخراج شش مترمربع در وسط هر کرت به

 گیر کلونجر در آزمایشگاهدستگاه اسانس اسانس توسط

دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد و بر اساس آن، مقدار 

عملکرد اسانس )عملکرد دانه در درصد اسانس( در واحد 

سطح )کیلوگرم در هکتار( تعیین شد. اجزای اسانس در 

دانشگاه صنعتی اصفهان توسط دستگاه کروماتوگرافی 

(، با GC/MS) سنج جرمیگازی متصل به طیف

 و ساخت شرکت TRACE MS مدلمشخصات 
Thermo Quest-Finnigan  تعیین شد. طول ستون

متر و گاز حامل در دستگاه گاز سانتی 60مورد استفاده 

2H  بود طیف جرمی ترکیبات بدست آمد و شناسایی

های جرمی پیشنهادی ها با بررسی طیفترکیب

 نجام گرفت. ا GC/MS کتابخانه های کامپیوتر دستگاه

 افزار آماری ها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده

SAS 9(1.3) ( انجام شدSAS Institute Inc., 2002 و )

ها، با استفاده از رویه نرمال بودن توزیع باقیمانده

Univariate  و قبل از تجزیه واریانس مورد بررسی قرار

ده از های آزمایش با استفاگرفت تجزیه واریانس داده

)مدل خطی تعمیم یافته( انجام شد و  GLMرویه 

وش آزمون تیمارهای آزمایشی به ر میانگین مقایسه

( در سطح پنج درصد LSD)دار حداقل اختالف معنی

 انجام شد.

 

 نتایج و بحث

  ارتفاع بوته

تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ارتفاع بوته شوید، 

وژن در سطح یک درصد تنها تحت تاثیر انواع کود نیتر

مقایسه میانگین نشان داد که  بیشترین و قرار گرفت. 

 6/66ترتیب به سطح کودی کمترین ارتفاع بوته، به

درصد اوره و تیمار  3/33همراه کمپوست بهدرصد ورمی

-سانتی 36/59و  41/70ترتیب با شاهد )بدون کود(، به

 (.1متر تعلق داشت )شکل 
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 آزمایش محل خاک شیمیائی و زیکیفی خصوصیات  -1 جدول

Table 1. Physiochemical properties of the the experimental field soil. 

P 
(mg.kg-1) 

EC 
(dS.m-1) 

pH Organic 
Carbon (%) 

Bulk Density 
(g.cm-3) 

Total 
Nitrogen (%) 

K 

(mg.kg-1) 
Soil 

Texture 

Depth 

(cm) 

17.3 1.15 7.2 0.74 1.5 0.052 310 Silt Clay 

Loamy 0-30 

 
 مورد استفاده در آزمایش کمپوستورمی شیمیائی و فیزیکی خصوصیات -2 جدول

Table 2. Physiochemical properties of the vermicompost used in experimental 

 

P 
(mg.kg-1) 

EC 
(dS.m-1) 

pH Organic 
Carbon (%) 

Humidity 
 (%) 

Total 
Nitrogen (%) 

K 
(mg.kg-1) 

10.61 5.1 8.2 16.74 25 3.52 63.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و  %3/33کمپوست اوره، ورمی %100ترتیب شاهد، : به 4bتا   0bاثر سطوح کودی بر ارتفاع بوته شوید. فاکتورهای کودی  -1شکل 

در  LSDاساس آزمون  های با حروف مشابه برکمپوست. ستونورمی %100اوره و  %3/33و  %6/66کمپوست اوره، ورمی 6/66%

 .داری ندارندسطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی
Figure 1. Effect of different levels of fertilizers on dill plant height. Fertilizer tratments b0- b4: control 

treatment (without fertilizer), 100% urea, vermicompost 33.3 and urea 66.6%, vermicompost 66.6 and urea 

33.3% and 100% vermicompost.Means with the same letters in the same columns are not significantly 

different at 5% of probability level, using LSD test. 

 

ارتفاع بوته شوید، تحـت  نتایج تحقیقی نشان داد که

در سطح یک  تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروژن

که باالترین ارتفاع بوته ایگونهبه درصد قـرار گرفـت،

به کاربرد کود شیمیایی تعلق متر( سانتی 67/79)

داشت؛ هرچند بین این تیمار و کاربرد کود زیستی 

متر(، سانتی 67/77درصد کود شیمیایی ) 50همراه به

داری مشاهده نشد و کمترین آن در تیمار اختالف معنی

 سانتیمتر( گزارش شد 55کود )بدون 

 (Makkizadeh Tafti et al., 2012 که این نتایج با )

از  کمپوستورمی نتایج تحقیق حاضر در یک راستا بود.

طریق افزایش جذب آب و فراهمی و جذب مطلوب 

مصرف، موجب افزایش عناصرغذایی پرمصرف و کم

 ;Darzi et al., 2016شود )ارتفاع بوته گیاهان می

Baghbani- Arani, 2017 در تحقیقی روی گیاه .)

، کمپوست و اوره(شنبلیله، کاربرد کود نیتروژن )ورمی

دار ارتفاع نسبت به عدم کاربرد کود باعث افزایش معنی

(. در مورد تاثیر Baghbani- Arani, 2017نیتروژن شد )

نیتروژن بر ارتفاع گیاه، وظیفه اصلی نیتروژن تکثیر 

سلول و تمایز سلول است که با  سلولی، افزایش طول

 شود. تامین نیتروژن کافی، موجب افزایش طول گیاه می



 ... و یستیز عملکرد رشد، بر تروژنین کود مختلف انواع و سطوح اثر یابیارز: اداویو  باغبانی آرانی  88 

 

 عملکرد زیستی

بر اساس جدول تجزیه واریانس، تاثیر تیمارهای  

مختلف کودی بر عملکرد زیستی در سطح یک درصد 

دار بود. همچنین برهمکنش بین توده و تیمار معنی

. نتایج مقایسه دار شدکودی در سطح پنج درصد معنی

( حاکی از آن است که در همه 2میانگین )جدول 

ترکیبات تیماری، بیشترین و کمترین عملکرد زیستی، 

کمپوست درصد ورمی 6/66ترتیب به تیمار کودی به

و تیمار شاهد ورامین درصد اوره در توده  3/33همراه به

کیلوگرم  2459و  5224)ورامین )بدون کود( در توده 

( تعلق داشت و همین روند در توده اصفهانی در هکتار

(. همچنین کاربرد کود 3نیز مشاهده شد )جدول 

(در هر دو توده 0bنسبت به شاهد )( 4bتا  1bنیتروژن )

ار دترتیب سبب افزایش معنیورامین و اصفهانی، به

، 15/33، 7/28و  62/28، 93/53، 81/39، 75/33)

یاه شوید درصدی( عملکرد زیستی گ 32/12، 24/38

 (.3شد )جدول 

در تحقیقی گزارش شد که عملکرد زیستی شوید، تحـت 

دار تیمارهای مختلف کود نیتروژن در سطح تاثیر معنی

د که بیشترین عملکرایگونهیک درصد قـرار گرفـت، به

زیستی در تیمار کاربرد کود شیمیایی بود؛ هرچند بین 

درصد کود  50همراه این تیمار و کاربرد کود زیستی به

داری مشاهده نشد و کمترین شیمیایی، اختالف معنی

 Makkizadeh Taftiآن در تیمار بدون کود گزارش شد )

et al., 2012 محققین این پژوهش در تفسیر نتایج .)

کمپوست از حاصله چنین عنوان کردند که مصرف ورمی

طریق بهبود خواص بیولوژیک خاک مانند افزایش 

پایدار عناصرغذایی پر  و عرضه توده میکروبیزیست

مصرف نظیر نیتروژن و فسفر و نیز وجود تنظیم 

های رشد گیاه های رشد گیاهی همچون هورمونکننده

تواند موجب بهبود رشد، نمو و کمپوست میدر ورمی

 استفاده با که دیگر پژوهشی عملکرد گیاه فلفل شود. در

ریحان  یداروی گیاه در کمپوستورمی مقادیر مختلف از

 کمپوست،مصرف ورمی که داد نشان نتایج شد، انجام

 اسانس اسانس، عملکرد کیفیت و کمیت افزایش باعث

 شاهد شد تیمار به نسبت زیستی عملکرد و

 (Anwar et al., 2005 .) 

 ، راستا با نتایج این تحقیقهمچنین هم

Gholamhoseini et al. (2013)  اظهار داشتند که

ای ای تغذیههقی دربین سایر سیستمسیستم تغذیه تلفی

شیمیایی و آلی خالص، بیشترین عملکرد زیستی را در 

گیاه آفتابگردان تولید کردند که علت این امر را فراهمی 

بیشتر نیتروژن قابل دسترس خاک با نیازهای گیاه در 

طول دوره رشد و همچنین حفظ و نگهداری 

وژن، عناصرغذایی خاک و جلوگیری از آبشویی نیتر

های زیستی و بهبود ساختمان خاک افزایش فعالیت

 توسط کود آلی عنوان کردند. 

 عملکرد اسانس

اثر تیمار کودی و برهمکنش تیمار کودی و توده بر 

دار عملکرد اسانس دانه شوید در سطح یک درصد معنی

شد. مقایسه میانگین برهمکنش توده و تیمار کودی 

بیشترین و کمترین  دهد که در هر دو توده،نشان می

-ورمی %6/66ترتیب در تیمار کودی عملکرد اسانس، به

اوره و تیمار شاهد )بدون  %3/33همراه کمپوست به

کیلوگرم در هکتار(  21/1و  05/17ترتیب کود(، )به

شود، تیمار طور که مشاهده میمشاهده شد و همان

درصد اوره بعد از تیمار شاهد، کمترین عملکرد  100

شد  (. همچنین مشاهده3را تولید کرد )جدول  اسانس

نسبت به شاهد ( 4bتا  1bکه مصرف کود نیتروژن )

(0bدر هر دو توده ورامین و اصفهانی، به) ترتیب سبب

، 6و  58/7، 83/14، 58/6، 75/4دار )افزایش معنی

برابری( عملکرد اسانس شوید شد  69/7، 10، 54/7

رد اسانس، که عملک(. با توجه به این3جدول )

ضرب عملکرد دانه در درصد اسانس است، یک حاصل

رسد که نظر میرود. بهشمار میصفت اقتصادی مهم به

کمپوست به خاک، نه تنها در در اثر افزودن ورمی

ویژه دسترس بودن عناصرغذایی مورد نیاز گیاه )به

-نیتروژن و فسفر( افزایش پیدا کرده است، بلکه ورمی

شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی  کمپوست با بهبود

خاک، ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه، 

باعث افزایش تولید ماده خشک، عملکرد دانه و درصد 

اسانس شد که در نهایت سبب بهبود عملکرد اسانس 

که اسانس، دارای نیز گشت. همچنین با توجه به این

 به پایه نیتروژنی و فسفری است، کاربرد کود اوره
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کمپوست در تنهایی، تاثیر کمتری نسبت به ورمی

 است افزایش عملکرد اسانس داشته

(Baghbani- Arani, 2017 از طرفی دیگر، عملکرد .)

کمپوست و کود نیتروژن، دانه در کاربرد همزمان ورمی

 دلیل که کود شیمیایی در ابتداییابد، به این افزایش می

گیرد و اه قرار میتر در اختیار گیرشد گیاه، سریع

کمپوست، از آبشویی آن جلوگیری همچنین ورمی

دلیل فراهم کردن مناسب و پایدار کند و همچنینبهمی

نیتروژن و دیگر عناصر پرمصرف و ریزمغذی، سبب دوام 

بیشتر سبزینگی گیاهان در تیمارهای تلفیقی نسبت به 

 ههای ثانویجا که متابولیتشود . از آنسایر تیمارها می

ابراین باشند، بن)اسانس( از تولیدات جانبی فتوسنتز می

رود های ثانویه در این گیاه باال میمقدار تولید متابولیت

و باالترین حجم تولیدی اسانس را به خود اختصاص 

 (. Kaplan et al., 2009دهد )می

 
 اجزای تشکیل دهنده ترکیبات اسانس توده های شوید -3جدول 

Table 3. Essential oil components in dill populations 
Compounds Varamin Isfahan Compounds Varamin Isfahan 

trans-dihydrocarvone 0 0.01 E, E-2,6 dimethyl3,5octatetraene 0 0.095 

Myrecene 0.165 0.25 ϒ-terpinene 0.095 0.11 

α-Pinene 0 0 Myristicin 0.095 0.075 

Camphor 0.026 0.069 Linaylacetate 0.28 1.385 

Dill ether 0.01 0.025 Dehydro-p-Cymene 0.205 0.32 

Piperitone 0.01 0.01 Carveol 0.015 0 

Sabinene 0 0 β Myrcene 0.38 0.055 

α-Thujene 0.04 0.04 Thujyl alcohol 0.273 0.003 

γ-Terpinene 0.14 0.105 Grandisol 0.145 0.105 

iso-dihydrocarveol 0 0 neoiso-dihydrocarveol 0.065 0.025 

trans-Carveol 0 0.105 Dihydrocarveol 0 0.06 
Dill apiol 0.14 0.04 cis-Carveol 0.1 0.08 

Apiol 0.105 0.01 2-Carene 0.14 0.04 

Myristicin 0 0.01 o-Isopropenyltolune 0.105 0.14 

β-phellandrene 0.1 0.01 1-2-diethoxyethane 0 0.01 

m-Cymene 0 0.055 Dihydrocarveol 0.1 0.105 

β- pinene 0.025 0.065 Dihydrocarveol 0 0.037 

Cis-dihydrocarvone 0 0.095 Diplaniol 0.14 1.385 

R-Carvone 0.01 0.03 Linalool 0.105 0.32 

S-carvone 0 0.065 Bis-1,2 Benzenedicarboxylic acid 0 0 
Anethole 0.01 0.105    

 

بررسی روی گیاه شوید نشان داد که کاربرد کودهای 

زیستی، باعث افزایش چشمگیر درصد اسانس، عملکرد 

 دنبال آن عملکرد اسانس شد بذر و به

(Tavakoli- Dinani, 2009 همچنین بررسی دیگری .)

نشان داد که میزان اسانس گیاه شوید در سطح یک 

یر تیمارهای کودی نیتروژن قرار گفت، درصد، تحت تاث

که کود تلفیقی زیستی و شیمیایی، باالترین ایگونهبه

ترتیب کود شیمیایی و درصد اسانس و پس از آن، به

کود زیستی، بیشترین میزان اسانس را تولید نمودند و 

کمترین نیز در تیمار بدون کود حاصل شد 

(Makkizadeh Tafti et al., 2012نتایج .) دست آمده به

از این تحقیق مبنی بر افزایش درصد و عملکرد اسانس 

کمپوست، با نتایج محققان دیگر در راستای کاربرد ورمی

(، مریم گلی Anwar et al., 2009روی ریحان )

(Rohricht et al., 2009 و شنبلیله ) 

(Baghbani- Arani, 2017 مطابقت دارد. تحقیقات )

نیتروژن در گیاهان دارویی و است که کاربرد نشان داده

معطر )ریحان، بادرشبی و انیسون(، با افزایش فتوسنتز، 

توده و میزان کلروفیل و فعالیت آنزیم روبیسکو، زیست

 رشد و توسعه برگ و عملکرد اسانس را افزایش داد

(Sifola & Barbieri, 2006 در تحقیقی روی گیاه .)

درصد  50بادرشبی گزارش شد که تیمار تلفیقی )

دلیل تأمین به درصد اوره(، 50آزوکمپوست و 

عناصرغذایی میکرو و ماکرو در خاک، افزایش کربن آلی، 

زیمی های آنافزایش پویایی در ریزوسفر، تسریع فعالیت

در گیاه و دسترسی مطلوب به رطوبت، در نهایت باعث 

است افزایش عملکرد اسانس در گیاه شده

(Yousefzadeh, 2012با تو .)که از نظر جه به این

اقتصادی، عملکرد اسانس در گیاه دارویی یکی از 

باشد، با افزایش جذب های کلیدی و مهم میفاکتور
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ها، میزان کلروفیل و کارتنوئید افزایش نیتروژن در برگ

دلیل افزایش فتوسنتز، رشد و نمو گیاه یابد و بهمی

د. یابخشک افزایش می شود و عملکرد مادهبیشتر می

خشک، اثر مستقیم  در این راستا، افزایش عملکرد ماده

 اسانس خواهد داشت. افزاینده بر عملکرد

  ترکیبات اسانس دانه شوید

نشان داد که  GC/MSدستگاه نتایج حاصل از بررسی 

-فالندرن، لینالول، پی -کارون، آلفا-دمقدار پنج ترکیب 

 سیمن و لیمونن از بقیه ترکیبات اسانس بذر شوید

یل ترکیبات اصلی تشکاست که بیشتر بود. بیان شده

دهنده اسانس بذر شوید در شرایط اقلیمی متفاوت، فرق 

همچنین در بررسی  (.Chahal et al., 2017)کند می

های مختلف شوید نشان داده شد ترکیبات اسانس اندام

فالندرن -ها، آلفاکه بیشترین ترکیبات اسانسی در برگ

ترین بود کارون عمده-در بذرها، دو بتا فالندرن و 

(Andalibi et al., 2010 در تحقیقی دیگر گزارش شد .)

(، بیشترین 23/45کارون )-( و د34/51که لیمونن )

 باشند ترکیب تشکیل دهنده بذر شوید می

(2015 .,al et Gheshm.)  

 کارون و عملکرد آن -درصد محتوای د

 کارون،-رد دتجزیه واریانس نشان داد که درصد و عملک

دار برهمکنش تیمار کودی و توده در تحت تاثیر معنی

سطح یک درصد قرار گرفت و عالوه بر این، تاثیر تیمار 

کارون نیزدر سطح یک درصد –کودی بر عملکرد د

ـ کارون )معنی درصد(،  49/91دار بود. بیشترین میزان د

-درصد ورمی 100به توده اصفهان در تیمار کودی 

ه های آزمایشی کداشت که با اکثر کرت کمپوست تعلق

با کود نیتروژن تیمار شده بودند، اختالف آماری 

درصد(، در  05/83داری نداشت و کمترین میزان )معنی

جدول تیمار کودی شاهد در توده ورامین مشاهده شد )

کارون نشان داد که -(. مقایسه میانگین عملکرد د4

خصوصا در ( 3b) کمپوست و اورهتیمار تلفیقی ورمی

کیلوگرم در  04/16توده ورامین، باالترین میزان )

هکتار( را به خود اختصاص داد و کمترین میزان آن در 

کیلوگرم در  98/0تیمار شاهد و در توده اصفهانی )

 (. 4جدول دست آمد )هکتار( به

ی از اکارون در بین سایر ترکیبات شوید، بخش عمده-د

دهد و تغییرات اندک در یاسانس این گیاه را تشکیل م

تواند از نظر اکولوژیکی، ژنتیکی درصد این ترکیب، می

و اقتصادی دارای اهمیت باشد. طبق تحقیقات انجام 

(، ترکیبات اسانس 2009)  Carrubbaوسیلهشده به

ای هشوید در واکنش به تیمارهای کودی مختلف، پاسخ

ودی ک توان تیمارکه نمیطوریبه متفاوتی نشان دادند،

مشخصی پیشنهاد کرد. حتی در بعضی موارد، از تیمار 

دست آمده شاهد )بدون کود(، نتایج بهتری حاصل به

دالیل مختلف از جمله شرایط آب و تواند بهاست که می

، طورکلیهوایی، توده و شرایط مکانی کشت باشد. به

کیفیت اسانس شوید در آزمایشات کودی مختلف، از 

ه کند کملکرد اسانس تبعیت نمیروندی مشابه با ع

نتایج این تحقیق نیز موید آن است. در تحقیقی نشان 

دادند که کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن، بر 

ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید تاثیر داشت و با 

کاروون -مصرف تیمارهای مختلف کودی، میزان د

-نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت و از نظر مقدار د

کاروون، برتری با تیمار تلفیقی کود زیستی و شیمیایی 

بود، ولی از نظر درصد لیمونن و ترانس دی هیدروکارون، 

حتی از تیمار شاهد )بدون کود( نیز کمتر بود 

(Makkizadeh Tafti et al., 2012 در آویشن نیز .)

کیلوگرم در هکتار، باعث  150افزایش میزان نیتروژن تا 

دست آمده در گیاه شد، اده خشک بهافزایش عملکرد م

 اما در میزان ماده موثره تیمول تاثیری نداشت 

(Rezaei Nezhad et al., 2010 همچنین نتایج .)

( نشان 2013)  .Gholami et alدست آمده توسطبه

دهنده آن است که تیمارهای نیتروژن، تاثیری در مقدار 

لی صتوجون و کامازولن، ترکیبات ا-نسبی )درصد( آلفا

که تشکیل دهنده افسنطین ندارد، ولی با توجه به این

کارون، ترکیب اصلی و اقتصادی اسانس شوید است، -د

کارون مورد بررسی قرار -ریزی برای عملکرد دباید برنامه

کارون بیشتر در اسانس شوید، مبین -گیرد. مقدار د

کیفیت مطلوب اسانس این گیاه دارویی است. در 

 مقادیر ه گزارش شد که باالترینتحقیقی در شنبلیل

 محتوی شامل شده گیریاندازه صفات تمام

 و عملکرد میزان پرولین، قند، فتوسنتزی، هایرنگریزه

 مختلف انواع بین در تریگونلین )ماده موثره دارویی(
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داشت  اختصاص کمپوستورمی تیمار به نیتروژن،

(Baghbani- Arani, 2017آن .) ها بیان داشتند که

 دلیلبه کمپوست،ورمی در تیمار تریگونلین لکردعم

 دانه، عملکرد و تریگونلین بر درصد مثبت اثر داشتن

 کمپوست،شد. ورمیعملکرد تریگونلین  افزایش سبب

غنی از عناصرغذایی پر مصرف و کم مصرف است و در 

بهبود فرآیندهای حیاتی خاک نیز نقش موثری ایفا 

تواند موجب افزایش کند؛ بنابراین مصرف آن میمی

 توده گیاهی و تسریع در گلدهی شود زیست

(Arancon et al., 2004 و این اثر، ضمن مهیا کردن )

واند تزمان مناسب برای رسیدگی مطلوب دانه شوید، می

سبب بهبود کیفیت اسانس آن نیز شود. از طرفی، 

باشد؛ نیتروژن از جمله عناصر ضروری در گیاهان می

ن در دسترس، کمتر یا بیشتر از حد نیاز چنانچه نیتروژ

گیاه باشد، اختالالتی را در فرایندهای حیاتی گیاه 

های مختلفی صورتآورد که ممکن است بهبوجود می

نظیر افزایش رشد و نمو، کاهش تعرق و یا حتی توقف 

رشد زایشی بروز نماید. در ساختمان کلروفیل که به 

قادر به گرفتن انرژی  دهد، و گیاهان راگیاه رنگ سبز می

کند، به نیتروژن نیاز برای جذب موادغذایی و رشد می

است. همچنین نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده 

اسیدهای آمینه ایست که واحد سازنده پروتئین 

 (. Baghbani- Arani, 2017باشند )می

 
 ت تاثیر برهمکنش توده و سطوح کود نیتروژن های صفات زراعی و کیفی توده های شوید، تحمقایسه میانگین -4جدول 

Table 4. Mean comparison of agronomical and qualitative traits of Dill populations affected by fertilizer 

levels × populations interaction 

Limonene 

content 
(%) 

p-

Cymene 

content 

(%) 

Linalool 

content 

(%) 

α-

phellandrene 

content 
(%) 

d-

Carvone 

yield 

(kg ha-

1) 

d-

Carvone 

content 

(%) 

Essential 

oil yield 
(kg ha-1) 

Biological 

yield 

(kg ha-1) 

Fertilizer 

levels 
Populations 

3.25cd 1.16bc 1.20bc 1.19cde 1.13f 77.00d 1.20g 2459.00g B0 

Varamin 
5.64ab 1.17bc 1.22bc 1.13de 5.00e 84.00abc 5.7def 3711.67cd B1 

6.82a 2.03ab 2.10ab 2.47abcd 6.72d 82.00bc 7.90cd 4085.33bc B2 

4.39bcd 2.27a 2.20ab 1.36cde 16.04a 85.00ab 17.8a 5224.00a B3 

5.57ab 0.92c 2.30a 0.49e 4.22e 83.00abc 9.1bc 3445.00de B4 

4.79abc 1.85abc 0.94c 3.01abc 5.56f 79.00cd 1.30g 2727.33fg B0 

Isfahan 
3.47cd 1.89abc 1.80abc 3.23ab 6.99d 83.40abc 7.80cde 3825.00cd B1 

5.68ab 1.90abc 1.84abc 1.17bcde 9.51c 83.50abc 9.80bc 4080.00bc B2 

4.42bcd 0.96c 2.05ab 0.93de 12.98b 86.00a 13.00b 4416.00b B3 

2.71d 2.61a 2.50a 3.59a 4.78e 84.80ab 10.00bc 3110.67ef B4 

درصد اوره و  3/33درصد و  6/66کمپوست درصد اوره، ورمی 6/66درصد و  3/33کمپوست درصد اوره، ورمی 100ترتیب شاهد، : به 4bتا   0bفاکتورهای کودی 

 دار با هم ندارند.در سطح پنج درصد، اختالف معنی LSDهای دارای حروف یکسان در هر ستون بر اساس آزمون کمپوست(. میانگیندرصد ورمی 100

Fertilizer factors including b0- b4: control treatment (without fertilizer), 100% urea, vermicompost 33.3 and urea 66.6%, 

vermicompost 66.6 and urea 33.3% and 100% vermicompost).Means with the same letters in the same columns are not 

significantly different at 5% of probability level, using LSD test. 

 

Carrubba (2009 به این نکته اشاره دارد که کود )

نیتروژن، باعث بهبود پروتئین و محتوای اسانس گیاه 

تأثیر  واسطهشود؛ بنابراین تغذیه نیتروژنی بهشوید می

های رشد و صفات فیزیولوژیک بر عامل قابل توجهی که

و در نتیجه کیفیت اسانس گیاه شوید دارد، از اهمیت 

خاصی برخوردار است. وی همچنین نشان داد که در اثر 

کمپوست و کود معدنی استفاده همزمان از ورمی

توان مقدار کاربرد کودهای نیتروژن، نه تنها می

افزایش  توان باعثشیمیایی را کاهش داد، بلکه می

کارون نیز شد. نتایج تحقیقات مختلف، -عملکرد د

حاکی از بهبود کیفیت اسانس، تحت تاثیر کودهای 

در  باشد. همچنینصورت تلفیقی میشیمیایی و آلی به

تحقیقی روی شنبلیله گزارش کردند که باالترین مقدار 

کود آلی  % 50عملکرد تریگونلین دانه، در تیمار مصرف 

 دست آمد میایی اوره بهکود شی % 50و 

(Dadresan et al., 2015 در تحقیقی دیگر مشخص .)



 ... و یستیز عملکرد رشد، بر تروژنین کود مختلف انواع و سطوح اثر یابیارزاداوی و باغبانی آرانی:   92 

 

کمپوست همراه با کود شد که مصرف پنج تن ورمی

شیمیایی در گیاه ریحان، برتری محسوسی از نظر میزان 

ها در پژوهش خود آناسانس نسبت به شاهد داشت. 

کمپوست، برتری بارزی از نشان دادند که مصرف ورمی

فیت اسانس نسبت به عدم مصرف کود داشت، نظر کی

که مقادیر لینالول و متیل کاویکول موجود در طوریبه

 اسانس، به نحو محسوسی بیشتر بود 

(Anwar et al., 2005 .) نتایج تحقیقی روی بادرنجبویه

نشان داد که کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن، بر 

ه ویهای تشکیل دهنده اسانس بادرنجبدرصد ترکیب

 موثر بوده است و موجب افزایش درصد ترکیب

است هایژرانیال و نرال نسبت به شاهد )بدون کود( شده 

(Abbaszadeh et al., 2016 که مطالعه مذکور، نتایج )

دست آمده از نتیجه به نماید.این تحقیق را تایید می

تواند موید آن کمپوست و شاهد میمقایسه بین ورمی

تواند یمارهای کود آلی، میباشد که کاربرد ت

مصرف( را در مراحل عناصرغذایی الزم )پرمصرف و کم

مختلف رشد در اختیار گیاه شوید قرار دهد و منجر به 

( شود. سایر کارون-دافزایش کیفیت اسانس )میزان 

محققین نیز بهبود در کیفیت اسانس گیاهان دارویی را 

ایند نمبه کمک مصرف کودهای زیستی و آلی، تأیید می

(Carrubba, 2009; Abbaszadeh et al., 2016 

 (. Anwar et al., 2005؛

سایر ترکیبات اسانس دانه شوید )آلفافالندرن، 

  لینالول، پی سیمن و لیمونن(

تجزیه واریانس نشان داد که تمامی صفات گفته شده، 

تحت تاثیر اثر برهمکنش تیمارهای کودی و توده قرار 

این، اثر تیمار کودی بر میزان لیمونن گرفتند و عالوه بر 

در سطح پنج درصد و اثر توده بر میزان آلفافالندرن در 

ین ا دار شد. مقایسه میانگینسطح یک درصد نیز معنی

ترکیبات نشان داد که بیشترین مقدار آلفافالندرون، 

ی هایسیمن، به توده اصفهان در پالت –لینالول و پی 

وست تیمار شده بودند، تعلق کمپدرصد ورمی 100که با 

که همین تیمار، کمترین میزان لیمونن داشت، درحالی

(. ولی در خصوص 4را به خود اختصاص داد )جدول 

 6/66کارون، برتری با تیمار تلفیقی -عملکرد اسانس و د

درصد اوره در توده ورامین بود،  3/33کمپوست و ورمی

ی لفیقکه بیشترین درصد اسانس در تیمار تدرحالی

درصد اوره در توده  3/33کمپوست و ورمی 6/66

 -که د(. با توجه به این4اصفهان مشاهده شد )جدول 

درصد میزان اسانس دانه گیاه  92تا  83کارون در حدود 

شوید را در تیمارهای مختلف به خود اختصاص داده 

رسد که از روند عملکرد اسانس است، منطقی به نظر می

در توده ورامین مشاهده شد، پیروی که باالترین آن 

نماید، ولی در ترکیبات دیگر )آلفافالندرون، لینالول و 

سیمن(، برتری با توده اصفهان است. در خصوص  -پی 

سیمن در  -کمترین میزان مشاهده شده درصد پی 

( در توده ورامین b4کمپوست و اوره )تیمار تلفیقی ورمی

( در توده اصفهان b4و یا در درصد لیمونن در تیمار )

 نیز با نتایج سایر محققین مطابقت دارد.

های مرتبط با کشاورزی پایدار در بسیاری از پژوهش 

شود که مصرف کودهای آلی در گیاهان مشاهده می

دار، ضمن افزایشی که در بعضی از اجزای دارویی اسانس

کند، سبب کاهش در بعضی دیگر از اسانس ایجاد می

 ;Anwar et al., 2005شود )یترکیبات اسانس م

Younesian et al., 2013 در تحقیقی گزارش شد که .)

کودهای زیستی و آلی، سبب افزایش درصد آنتول و 

 که میزان فنکون واستراگول اسانس رازیانه شد، درحالی

ها همچنین نشان دادند که لیمونن آن کاهش یافت؛ آن

 بر کیفیتبا توجه به گونه گیاهی، اثرات این کودها 

تواند متفاوت باشد و در مجموع بیان داشتند اسانس می

که با توجه به متفاوت بودن اثرات کودی و توده بر 

ترکیبات اسانس، باید تیمار مطلوب بر اساس درصد 

آنتول )عامل اصلی کیفیت رازیانه( معرفی شود 

(Younesian et al., 2013 نتایج تحقیقی نشان داد که .)

های متفاوتی ی در گیاه زیره سبز، واکنشهای بومتوده

در بازده و کیفیت اسانس داشتند که علت آن را تاثیر 

شرایط اکولوژیکی و جغرافیایی آن منطقه عنوان کردند 

(Valadabadi et al., 2010 در تحقیقی دیگر، میزان .)

منطقه مورد های مختلف نعنا در چند س در گونهاسان

بود که میزان ها حاکی از آن یافته ارزیابی قرار گرفت؛

های مختلف بسیار اسانس و ترکیبات آن در گونه

(. با توجه به Abbaszadeh et al., 2016متفاوت بود )

نتایج متفاوت کیفیت اسانس دو توده ورامین و اصفهان 
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های توان گفت که تودهشوید در این تحقیق، گویای می

ای همختلف در یک منطقه رویشی یکسان، واکنش

 هند. دمتفاوت از نظر درصد و ترکیبات اسانس نشان می

وجود روابط معکوس در میزان ترکیبات اصلی اسانس 

شد باگیاهان دارویی معطر، تحت تاثیر عناصرغذایی می

است. در که توسط محققین دیگر نیز گزارش شده

ها و تحقیقی مشخص شد که میزان مونوترپن

شدت با تعادل  های سزکویی ترپن، بههیدروکربن

شیمیایی در خاک )مواد آلی، فسفر و اشباع بازی( 

باشند. تنوع شیمیایی مشاهده شده در مرتبط می

های ثانویه، با محیط زیست در ارتباط هستند متابولیت

(Curado et al., 2006 در بررسی اثر انواع کودهای .)

آلی و شیمیایی و تلفیقی بر خواص بیوشیمیایی گیاه 

انواده چتریان( مشخص شد که بیشترین زولنگ )خ

 -متیل-5ار کمپوست، درصد ماده لیمونن در تیم

 زکویی فوالندرین در تیمار تلفیقیس-پایریمندون و بتا

کمپوست و بیشترین عملکرد وزن تر کمپوست + ورمی

انیل( -4 -دایمیتلکس-1، 5) -4اده و درصد م

کمپوست تن ورمی 10تیمار انون در  -2 -سیکولکس

ولید شد و درصد لیمونن با درصد و عملکرد اسانس و ت

هر سه ترکیب گفته شده همبستگی منفی داشت 

(Kashefi et al., 2015 در تحقیقی نشان دادند که .)

را افزایش  افزودن کود نیتروژن به خاک، درصد کاروون

اسانس دانه شوید را کاهش  و بر عکس درصد دیل آپیول

که  همچنین گزارش شد(. Bist et al., 2008داد )

 ردامعنی مصرف کود دامی در زیره سبز، سبب افزایش

شده  و میرسن پاراسیمن آلدهید،کومین میزان

  و بتاپینن، گاماترپینن آلفاپینن، میزان است؛،اما

 کاهش کود دامی مصرف با آل -7 پارامنتادین -4

(. به Ahmadian et al., 2011است )یافته  داریمعنی

بهبود میزان لینالول و دـ کارون )از رسد که نظر می

نندة کیفیت اسانس در گیاه دارویی ترکیبات تعیین ک

د دلیل بهبوکمپوست، بهربرد ورمیشوید( در تیمار کا

کروبی مفید در خاک و فراهم نمودن های میفعالیت

مطلوب عناصر ماکرو و میکرو برای تشکیل این ترکیبات 

(. در Rezaei Nezhad et al., 2010باشد )در گیاه می

نشان داده یحان همین زمینه در پژوهشی روی گیاه ر

موجب بهبود  کمپوست،شد که کاربرد پنج تن ورمی

جود کاویکول مویفیت اسانس، یعنی لینالول و متیل ک

(. محققین گزارش Anwar et al., 2009در اسانس شد )

غنی از عناصرغذایی  کمپوست،نمودند که ورمی

آزادسازی تدریجی و با مصرف است ف و کمپرمصر

 اشد،برشدی گیاه میبا مرحله  عناصرغذایی که متناسب

-مانند لینالول و ژرانیلباعث افزایش محتوی ترکیبات 

(. Gholami et al., 2013استات در گیاه گشنیز شد )

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در اکثر 

 باالترین میزان اینترکیبات اسانس دانه شوید، اگرچه 

کمپوست یا با درصد ورمی 100ترکیبات در تیمارهای 

کمپوست در تیمارهای تلفیقی نسبت باالتر ورمی

درصد  100داری با تیمار دست آمد، ولی تفاوت معنیبه

(. در راستای نتایج این 3شیمیایی نداشت )جدول 

در بررسی Makkizadeh Tafti et al.  (2012 )تحقیق، 

ی بر اسانس و ترکیبات آن در نواع تیمارهای کوداثر ا

طور به شوید نشان دادند که میزان اسانس،گیاه 

رهــای کودی قرار تحــت تــاثیر تیماداری معنی

درصد کود  50 همراهکود زیستی بهگرفته و کاربرد 

ترتیب کود شیمیایی و کود آن بهشیمیایی و پس از 

ولید نمودند و را تمیزان اسانس بیشترین  زیستی،

وژن بر رکودهای زیستی و شیمیایی نیتهمچنین کاربرد 

ا سانس شوید تاثیر داشته و بتشکیل دهنده اترکیبات 

کودی میزان کاروون نسبت تیمارهای مختلف مصرف 

نتیجه گرفتند  هاشاهد افزایش نشان داد. آنبه تیمار 

ستی به تنهایی و یا در کاربرد کودهای زیکه کــه 

ی در بهبـود صفات کمی و کیفکود شیمیایی، ـا ترکیب ب

جای و ب دارویی شوید تـاثیر مثبتـی داشته استه گیا

توان با استفاده بهینه از مصرف مداوم کود شیمیایی می

کاهش  های زیستی در راستای کشاورزی پایدار ونهاده

آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی نیتروژنی اوره گام 

 برداشت.

 

 یری کلیگنتیجه

ــروژن و  ــود نیت ــرهمکنش ک ــه ب ــان داد ک ــایج نش نت

داری بــر ارتفــاع، عملکــرد زیســتی تـوده، تــاثیر معنــی

ــت،  ــوید داش ــه ش ــانس دان ــات اس ــانس و ترکیب و اس

ــروژن ســبب ایگونهبه ــوده، کــود نیت کــه در هــر دو ت

بهبــود ارتفــاع، عملکــرد زیســتی و اســانس، محتــوای 
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ــــرد آن ــــاروون و عملک ــــانس )دک ــــات اس ، ترکیب

ســیمن و لیمــونن  –جز پـی آلفافالنـدرن، لینــالول بــه

کـه کمیـت و در توده اصفهان( شـد. بـا توجـه بـه این

ــم و  ــش مه ــی، نق ــان داروی ــانس در گیاه ــت اس کیفی

ــرد زیســتی  ــرفتن عملک ــا در نظرگ اقتصــادی دارد و ب

تــرین مـاده مــوثره شــوید و و اسـانس و دکــارون )مهم

ـــن ـــانس آن در ای ـــزای اس ـــزان اج ـــترین می  بیش

ـــودی  ـــطح ک ـــق(، س ـــی 6/66تحقی ـــد ورم -درص

ـــه ـــت ب ـــوده  3/33همراه کمپوس ـــد اوره در ت درص

ورامین، بهتـرین تیمـار در ایـن آزمـایش بـود؛ ضـمن 

کــه در راســتای ســـالمتی انســان و کشـــاورزی این

تــوان در جهــت کــاهش مصــرف کودهــای پایــدار، می

هــای ناشــی از آن گــام برداشــت. شــیمیایی و آلودگی

ــو ــی در خصــوص محت ــات اســانس ول ای ســایر ترکیب

)آلفافالنــدرن، لینــالول و پــی ســیمن(، تیمــار کــودی 

کمپوســت در تــوده اصــفهانی برتــر درصــد ورمی 100

 بود. 
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