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"مقاله کوتاه علمي"

تأثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی ،رنگدانههای فتوسنتزی و
محتوای اسانس گیاه دارویی زوفا )(Hyssopus officinalis L.
*سعید یوسفزاده
استادیار ،گروه کشاورزی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت6931/4/22 :؛ تاریخ پذیرش6931/2/66 :

چکیده

1

سابقه و هدف :زوفا گیاهی است چند ساله متعلق به خانواده نعناعیان که دارای گلهای آبی رنگ بوده و ارتفاع آن تا
 16سانتیمتر هم میرسد .اسانس زوفا در صنایع آرایشی ،بهداشتی و غذایی کاربردهای فراوانی دارد .عصاره آبی
استخراج شده از اندام هوایی این گیاه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی و آنتی میکروبی بوده و همچنین فعالیت ضد
ویروسی باالیی در برابر بیماری ایدز دارد .مصرف مقادیر زیاد نهادههای شیمیایی در سیستمهای کشاورزی فشرده
باعث افزایش عملکرد در گیاهان میشود ولی از پیامدهای نامطلوب آن آلودگی منابع آبهای زیرزمینی ،کاهش کیفیت
محصوالت کشاورزی و تخریب اکوسیستمها میباشد .کاربرد کودهای آلی نظیر ورمیکمپوست عالوه بر کاهش
مصرف کودهای شیمیایی با تأمین عناصر غذایی موردنیاز گیاه شرایط فیزیکی و میکروبی خاک را بهبود میدهد .با
توجه به اهمیت گیاه دارویی زوفا در صنایع مختلف در این تحقیق تأثیر کاربرد ورمیکمپوست و کود نیتروژن بر
خصوصیات کمی و کیفی این گیاه دارویی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :بهمنظور مطالعه تأثیر ورمیکمپوست بر صفات کمی و کیفی گیاه زوفا آزمایشی مزرعهای در سال
 6934در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرند در سه تکرار انجام گردید.
تیمارها شامل ( 65 ،66 ،5 ،6تن در هکتار ورمیکمپوست و  15کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع کود اوره)
بودند .در این مطالعه ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد شاخههای جانبی ،عملکرد ماده خشک ،درصد اسانس ،عملکرد
اسانس ،میزان کلروفیل ( ،b ،aو کل) ،فالونوئید و آنتوسیانین کل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد محتوی اسانس از  6/44تا  6/12درصد در سرشاخههای گلدار گیاه زوفا متغیر بود .بیشترین ارتفاع
گیاه ،قطر ساقه ،تعداد شاخههای جانبی و گلدهنده و وزن خشک کل بهواسطه کاربرد ورمیکمپوست در مرحله گلدهی
کامل در باالترین سطح بهدست آمد .بیشترین مقدار مصرف ورمیکمپوست ( 65تن در هکتار) تأثیر معنیداری بر میزان
کلروفیل ،فالونوئید و آنتوسیانین کل داشت .ورمیکمپوست بر اغلب صفات مورد مطالعه تأثیر مثبتی داشت و تجمع اسانس
را در گیاه بهطور معنیداری افزایش در سطح احتمال یک درصد داد .با افزایش مقادیر ورمیکمپوست میزان اسانس افزایش
یافت و کاربرد  65تن در هکتار ورمیکمپوست بیشترین عملکرد اسانس ( 2/41گرم در مترمربع) را تولید کرد.
*مسئول مکاتبهs_yousefzadeh@pnu.ac.ir :
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نتیجهگیری :کاربرد ورمیکمپوست با کاهش اثرات مضر نهادههای شیمایی صفات مورد اندازهگیری را بهبود داد .در
کل کاربرد  65تن در هکتار ورمیکمپوست در مقایسه با سایر سطوح تیماری تأثیر مطلوبی بر محتوای اسانس،
رنگدانههای فتوسنتزی و صفات آگرومورفولوژیکی گیاه زوفا داشت.
واژههای کلیدی :فالونوئید ،کلروفیل ،کود ،گیاهان دارویی ،متابولیتهای ثانویه
مقدمه
زوفا گیاهی است چند ساله متعلق به خانواده

درصد و عملکرد اسانس را بهطور معنیداری افزایش

نعناعیان که در سطح وسیعی در اروپا ،خاورمیانه آسیا

داد ( .)69در گیاهان دارویی تعیین سطوح مناسب

و شمال آفریقا جهت تولید اسانس کشت کار میشود

ورمیکمپوست جهت کاهش مصرف نهادههای

( .)66اسانس این گیاه در صنایع آرایشی ،بهداشتی و

شیمیایی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار بسیار

غذایی کاربردهای فراوانی دارد ( .)64کاربرد نهادههای

ضروری بهنظر میرسد .بنابرین در این پژوهش تأثیر

شیمیایی در اراضی کشاورزی تحت مدیریت رایج

کاربرد کود آلی ورمیکمپوست در مقایسه با مصرف

معضالت زیست محیطی عدیدهای از جمله آلودگی

کود شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

منابع آب ،افت کیفیت محصوالت کشاورزی و کاهش

زوفا مورد بررسی قرار گرفت.

باکتری سودوموناس ارتفاع بوته ،تعداد گل در بوته

میزان حاصلخیزی و مواد آلی خاکها را ایجا کرده
است .بنابرین استفاده از نهادههایی که جنبههای

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت مزرعهای در سال زراعی

را کاهش دهند ضروری است ( .)61ورمیکمپوست

 6934-35در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرند

یک کود بیوارگانیک و شامل یک مخلوط بیولوژیکی

انجام شد .آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل

بسیار فعال از باکتریها ،آنزیمها ،بقایای گیاهی ،کود

تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .تیمارها شامل چهار

حیوانی و کپسولهای کرم خاکی میباشد که سبب

سطح ورمیکمپوست ( 65 ،66 ،5 ،6تن در هکتار) و

ادامه عمل تجزیه مواد آلی خاک و پیشرفت

یک سطح کود شیمایی از منبع اوره ( 15کیلوگرم

فعالیتهای میکروبی در بستر کشت گیاه میگردد (9

نیتروژن در هکتار) بودند .هر کرت آزمایشی دارای

و  .)4کاربرد ورمیکمپوست در اراضی زراعی نقش

پنج ردیف کاشت با فاصله ردیف  56سانتیمتر،

مهمی در افزایش عناصر معدنی ،آلی و بهبود ساختمان

فاصله بین بوتهها روی ردیف  25سانتیمتر و طول

خاک دارد .مطالعات درزی و صادقی نکو ()2661

کرتها سه متر بود .تمامی ورمیکمپوست (پنج روز

نشان داد که کاربرد کودهای تلفیقی کمپوست،

قبل از کاشت) و نصف کود نیتروژن از منبع اوره

ورمیکمپوست با کودهای زیستی خصوصیات

(پس از کاشت) به خاک اضافه گردید .باقیمانده کود

مورفولوژیک و عملکرد ماده خشک گیاه زوفا را بهبود

نیتروژن زمانیکه بوتههای گیاه در مرحله هشت برگی

بخشید ( .)1در پژوهشی دیگر مفاخری ()2662

بودند ،به خاک اضافه گردید.

اکولوژیکی سیستم را حفظ نموده و مخاطرات محیطی

گزارش کرد در گیاه بادرشبی کاربرد ورمیکمپوست و
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جدول  -1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک.
Table 1. Some of the physical and chemical properties of Soil.

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

کربن آلی

(میلیگرم بر کیلو گرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

K

P

(درصد)

(درصد)

()mg.kg

()mg.kg

N
)(%

Organic
)carbon (%

605

47

0.06

1.2

اسیدیته
pH

هدایت الکتریکی

بافت

(دسی زیمنس بر متر)

Texture

)EC (dS.m-1

7.66

لومی شنی

1.09

Sandy loam

جدول  -2برخی از خصوصیات شیمیایی ورمیکمپوست .
Table 2. Some of the chemical characteristics of vermicompost.

روی

آهن

پتاسیم

فسفر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

)mg.kg( Zn

)mg.kg( Fe

)mg.kg( K

)mg.kg( P

124

984

14500

6000

خصوصیات

فیزیکو

شیمیایی

خاک

نیتروژن
(درصد)
(%) N
1.61

کربن آلی
(درصد)
Organic
)carbon (%
18.9

اسیدیته
pH
5.66

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS.m-1
1.12

و

( )6343استفاده شد ( .)2میزان آنتوسیانینها و

ورمیکمپوست در جداول ( )6و ( )2نشان داده شده

فالونوئیدها با استفاده از روش کرازیک و همکاران

است .نشاءهای گیاه زوفا (Hyssopus officinalis

( )6339مورد اندازهگیری قرار گرفتند ( .)62جهت

) L.در تاریخ  26اردیبهشت بهصورت شیاری و به

تجزیه و تحلیل دادهها از برنامه آماری  SASو برای

عمق  9-5سانتیمتر کشت گردید .بعد از کاشت یک

مقایسه میانگین تیمارها از آزمون  LSDدر سطح

مرحله آبیاری برای استقرار بوتهها صورت پذیرفت و

احتمال پنج درصد استفاده گردید.

تا زمان استقرار بوتهها هر سه روز یکبار آبیاری انجام

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تأثیر کاربرد

شد .بعد از آن با توجه به نیاز گیاه آبیاری تکرار
گردید .برداشت در زمانیکه گیاهان به مرحله گلدهی

ورمیکمپوست بر قطر ساقه ،تعداد شاخههای جانبی،

کامل رسیدند و در تاریخ  63مرداد انجام گردید .برای

درصد و عملکرد اسانس و میزان فالونوئید کل در

محاسبة صفات آگرومورفولوژیکی ،پس از حذف اثر

سطح احتمال یک درصد و بر ارتفاع بوته ،ماده خشک

حاشیهای  66گیاه بهصورت تصادفی انتخاب گردید و

کل ،کلروفیل  ،bکلروفیل کل و آنتوسیانین کل در

دادههای مربوط به آن صفات یادداشت برداری شدند .

سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد .کاربرد

بهمنظور تعیین عملکرد وزن خشک در واحد سطح،

ورمیکمپوست بر میزان کلروفیل  aمعنیدار نشد.

پس از حذف اثر حاشیهای از خطوط میانی هر کرت

(دادهها نشان داده نشدهاند).

به روش دستی برداشت گردید .بهمنظور تعیین مقدار

صفات آگرومورفولوژیکی :بیشترین ارتفاع ،قطر

اسانس ،با استفاده از روش تقطیر با آب بهوسیله

ساقه ،تعداد شاخه جانبی و وزن خشک کل گیاهان از

دستگاه کلونجر اسانسگیری بهعمل آمد .عملکرد

کاربرد تیمار  65تن ورمیکمپوست در هکتار بهدست

اسانس از حاصلضرب اندامهای هوایی خشک شده و

آمد .این در حالی است که کمترین میزان این صفات

درصد اسانس بهدست آمد ( .)1برای اندازهگیری

در تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول .)9

میزان کلروفیل  b ،aو کل از روش آرنون و همکاران
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جدول  -3مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک ،درصد و عملکرد اسانس زوفا تحت تأثیر کاربرد ورمیکمپوست و کود شیمیایی .
Table 3. Mean comparison of the aro-morphological traits, content and yield essential oil Hyssop affected by
vermicompost and chemical fertilizer application.
)Essential oil yield (g.ha-1

عملکرد اسانس (کیلوگرم در هکتار)

)Essential oil content (%

درصد اسانس

)Dry weight (Kg.ha-1

وزن خشک (کیلوگرم در هکتار)

Number of secondary
branches per plant

تعداد شاخه جانبی در هر بوته

Stem diameter per plant
)(mm

قطر ساقه در هر بوته (میلیمتر)

)Plant height per plant (cm

ارتفاع گیاه در هر بوته (سانتیمتر)

تیمار
Treatment

1.14d

0.48c

0.24c

6.26c

7.77d

42.24d

) (Controlشاهد

1.58c
2.31b
2.46a
1.54c

0.52b
0.60a
0.62a
0.53b

0.30b
0.38a
0.4a
0.29b

6.71c
11.08a
11.38a
10.30b

12.77b
13.45b
14.90a
9.90c

46.65c
52.82b
55.88a
45.62c

5 ton ha-1 vermicompost
10ton ha-1 vermicompost
15ton ha-1 vermicompost
75kg N ha-1

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد ندارند.
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level.

با افزایش مقادیر ورمیکمپوست ارتفاع گیاهان در

اسانس در شرایط عدم کاربرد ورمیکمپوست (6/44

مقایسه با کاربرد کود شیمیایی و عدم کاربرد کود

درصد) در گیاهان مشاهده گردید (جدول .)9

افزایش یافت .بهنظر میرسد با توجه به باال بودن

مطالعات شباهنگ و همکاران ( )2664نشان داد

میزان کربن آلی قابلیت دسترسی به عناصر غذایی

کاربرد  96تن کود دامی +تلقیح میکوریزا در مقایسه

افزایش یافته و بهدلیل فراهمی نیتروژن موجود در

با عدم کاربرد آن بهترتیب بیشترین و کمترین درصد

ورمیکمپوست برای ریشه گیاهان ارتفاع بوته افزایش

اسانس را تولید کردند ( .)65تأثیر مثبت کاربرد

یافته است .نتایج مشابهی در آنیسون (Pimpinella

کمپوست و ورمیکمپوست بر میزان اسانس در

) anisumگزارش شد ( .)4احتماال کاربرد

بسیاری از گیاهان دارویی و معطر مانند آنیسون و

ورمیکمپوست بهدلیل افزایش فراهم نیتروژن ،پتاسیم

بادرشبو گزارش شده است ( 4و  .)26احتماال کاربرد

و فسفر رشد گیاه را افزایش داده است .مطالعات نشان

ورمیکمپوست با بهبود شرایط خاکی و افزایش

دادند در گیاه زوفا کاربرد تیمار تلفیقی ورمیکمپوست

دسترسی به عناصر غذایی محتوای اسانس را در گیاه

 +کمپوست  +کود زیستی وزن خشک بوته را در

افزایش داده است.

مقایسه با تیمار شاهد  624درصد افزایش داد ( .)1در

عملکرد اسانس :کاربرد  65تن در هکتار

کاربرد

ورمیکمپوست بیشترین عملکرد اسانس را تولید کرد

ورمیکمپوست بر خصوصیات آگروموفولوژیکی در

(جدول  .)9شاید یکی از دالیل احتمالی ببیشتر بودن

گیاهان دارویی مانند بادرشبو ( )26 ،66و بابونه ()3

عمکرد

کودهای

گزارش شده است.

ورمیکمپوست در مقایسه با تیمار نیتروژن شیمیایی

محتوای اسانس :کاربرد  66و  65تن در هکتار

آزادسازی تدریجی نیتروژن موجود در ورمیکمپوست

ورمیکمپوست بیشترین محتوای اسانس ( 6/16و

و شتشوی کمتر نیتروژن موجود در آن باشد .با توجه

 6/12درصد) را در گیاهان تولید کرد .کمترین میزان

به باال بودن وزن خشک کل و درصد اسانس در

تحقیقات

پیشین

نیز

تأثیر

مطلوب
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گیاهان تیمار شده با  66و  65تن ورمیکمپوست این

است .نتایج مشابهی در گیاهان دارویی دیگر گزارش

نتیجه منطقی به نظر میرسد .کاربرد ورمیکمپوست با

شده است ( 3 ،4و .)66

بهبود شرایط تغذیهای باعث افزایش جذب عناصر

کلروفیل :بیشترین و کمترین میزان کلروفیل تجمع

غذایی توسط ریشه گیاهان و بهبود فتوسنتز در نهایت

یافته در برگ گیاهان بهترتیب بهواسطه کاربرد تیمار

تجمع اسانس را در بافتهای گیاهی افزایش داده

 65تن در هکتار ورمیکمپوست و عدم کاربرد
ورمیکمپوست بهدست آمد( .جدول .)4

جدول  -4مقایسه میانگین رنگدانههای فتوسنتزی زوفا تحت تأثیر کاربرد ورمیکمپوست و کود شیمیایی.
Table 4. Mean comparison of photosynthesis pigments of Hyssop affected by vermicompost and chemical fertilizer
application.

Total flavonoids
)(mmol.g-1.FW

(میلیمول بر گرم وزن تر برگ)

فالونوئید کل

Total anthocyanins
)(mmol.g-1.FW

(میلیمول بر گرم وزن تر برگ)

آنتوسیانین کل

)Carotenoid (mg.g-1.FW

(میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

کارتنوئید

Total (chlorophyll.mg.g-1
)FW

(میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

کلروفیل کل

(میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

)Chlorophyll b (mg g-1 FW

 bکلروفیل

(میلیگرم بر گرم وزن تر برگ)

)Chlorophyll a (mg.g-1.FW

 aکلروفیل

375.20c

5.21d

0.156b

1.24d

0.481c

0.758c

376.18bc

5.40cd

0.187a

1.31d

0.493c

0.821c

386.10b

6.42b

0.196a

1.47b

0.636b

0.841c

401.59a

6.95a

0.197a

1.79a

0.702a

1.09a

302.52d

5.60c

0.153b

1.62b

0.557ab

0.972b

تیمار
Treatment

) (Controlشاهد
5 ton.ha-1
vermicompost
10ton.ha-1
vermicompost
15ton.ha-1
vermicompost
75kg N.ha-1

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف آماری معنیدار در سطح  5درصد ندارند.
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at 5% of probability level.

سطح

کمپوست تیمار شده بود ،آنتوسیانین بهطور معنیداری

نتایج

نشان

داد

کاربرد

باالترین

ورمیکمپوست احتماال با تأثیر مثبت بر ویژگیهای

افزایش یافت ( .)64ورمیکمپوست تأثیر مثبتی بر

رشدی گیاه ،تجمع رنگدانههای فتوسنتزی در گیاه را

میزان آنتوسانین در گیاه داشته است .مطابق یافتههای

بهبود داده است .نتایج مشابهی در گیاه نعنا گزارش

کورنر و همکاران ( )2662دسترسی به عناصر غذایی

گردید ( .)6بهنظر میرسد با کاربرد ورمیکمپوست در

یکی از عوامل مهم در تولید آنتوسیانین کل و فنولها

خاک بهدلیل آزادسازی تدریجی مواد غذایی بهویژه

میباشد (.)5

نیتروژن و افزایش جذب آنها میزان تجمع کلروفیل

فالونوئید :کود شیمیایی میزان فالونوئید را بهطور

را در برگ گیاهان افزایش یافته است.

معنیداری کاهش داد ،درحالیکه کاربرد تیمار  65تن

آنتوسیانین :بیشترین و کمترین میزان آنتوسیانین کل

در هکتار ورمیکمپوست بیشترین فالونوئید کل را در

در اثر کاربرد  65تن در هکتار ورمیکمپوست و عدم

گیاهان تولید کرد (جدول  .)4داهویی و همکاران

کاربرد آن بهدست آمد (جدول  .)4تحقیقات نشان

( )2666گزارش کردند به کاربردن نیتروژن شیمیایی

دادند در گیاه توت فرنگی کشت شده در خاکی که با

در مقادیر باال غلظت فالونوئیدها را به میزان  64تا 95
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افزایش عملکرد اسانس در مقایسه با کود شیمیایی

درصد در مقایسه با مقادیر پایین نیتروژن کاهش داد

میتواند بهعنوان یک روش مناسب جهت افزایش

 یافتههای سایر محققین نشان داد بیوسنتز.)1(

عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا مورد توجه

متابولیتهای ثانویه نظیر فالونوئیدها در سیستم

.قرار گیرد

کشاورزی اکولوژیک در مقایسه با سیستم کشاورزی
.)63  و61( متداول افزایش یافت

سپاسگزاری
"این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان
تأثیر ورمیکمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه

نتیجهگیری کلي
نتایج نشان داد کاربرد ورمیکمپوست در بیشترین

(" میباشدHyssopus afficinalis L.) دارویی زوفا

 تن در هکتار) ویژگیهای کمی و کیفی65( مقدار

.که با حمایت مالی دانشگاه پیامنور اجرا شده است

 از این رو استفاده از ورمیکمپوست.گیاه را بهبود داد
 بهبود شرایط خاک و،با کاهش آلودگی محیط زیست
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