نشریه علمی تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران

شناسه دیجيتال ):)DOI

10.22092/ijmapr.2019.125423.2521

جلد  ،53شماره  ،6صفحه )8561( 639-666

شناسه دیجيتال (:)DOR

98.1000/1735-0905.1398.35.950.98.6.1578.41

تأثیر کاربرد ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف ،عملکرد دانه
و اسانس زیره سبز ()Cuminum cyminum L.
4

ویدا ورناصری قندعلی ،*1عباس نصیری دهسرخی ،2حسن مکاریان 3و پرویز حقیقتجو
 -*8نویسنده مسئول ،دانشجوی دکترای اگرواکولوژی ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
پست الکترونيک:

vidavarnaseri@gmail.com

 -2دانشجوی دکترای اگرواکولوژی ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 -5دانشيار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 -4استادیار ،گروه آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 8567

تاریخ اصالح نهایی :مهر 8561

تاریخ پذیرش :آبان 8561

چکیده
بهمنظور بررسی تأثير سطوح ورمیکمپوست و اسيد هيوميک بر جذب عناصر پرمصرف ،عملکرد دانه و اسانس
زیره سبز ( ،)Cuminum cyminum L.آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 8563-66در مزرعهای واقع در شهرستان مبارکه انجام شد .تيمارهای آزمایش شامل ورمیکمپوست در سه سطح (صفر 3 ،و  89تن
در هکتار) و محلولپاشی اسيد هيوميک روی شاخ و برگ در چهار سطح (صفر 4 ،2 ،و  6ليتر در هکتار) بود .نتایج نشان داد که
کاربرد ورمیکمپوست به ميزان  89تن در هکتار باعث افزایش عملکرد اسانس و محتوای فسفر دانه بهترتيب به ميزان  %16/7و %55
نسبت به شاهد گردید .محلولپاشی  4ليتر در هکتار اسيد هيوميک در شرایط کاربرد صفر 3 ،و  89تن ورمیکمپوست ،باعث افزایش
محتوای پتاسيم دانه بهترتيب به ميزان  6/6 ،27/1و  6/2درصد نسبت به شاهد شد .باالترین درصد نيتروژن دانه در کاربرد توأم اسيد
هيوميک به ميزان  4ليتر در هکتار و  89تن ورمیکمپوست مشاهده شد که در مقایسه با شاهد %88/7 ،افزایش نشان داد .محلولپاشی
 4و  6ليتر در هکتار اسيد هيوميک در شرایط کاربرد  89تن ورمیکمپوست ،باعث افزایش عملکرد دانه بهترتيب به ميزان  %88/8و
 %6/6نسبت به شاهد گردید .مصرف ترکيبی اسيد هيوميک و ورمیکمپوست میتواند نيازهای غذایی زیره سبز را فراهم نموده و ضمن
افزایش عملکرد کمّی و کيفی ،گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کشاورزی پایدار تلقی گردد.
واژههای کلیدی :کود آلی ،گياهان دارویی ،محلولپاشی ،نيتروژن.

مقدمه
گياهان دارویی از دیرباز یکی از منابع غنی در ایران
بوده که عالوهبر تأمين مصارف داخلی ،در افزایش
درآمدزایی نيز مورد توجه بوده اند ( Sadeghi et al.,
 .)2017زیره سبز با نام علمی Cuminum cyminum L.

گياهی علفی از خانواده چتریان ( )Apiaceaeاست که
به دليل رایحه خاص ،خواص دارویی ،درمانی و خوراکی
دارای ارزش اقتصادی زیادی می باشد ( Sowbhagya et
 .)al., 2008خواص و مصارف دارویی متعددی برای زیره
سبزه عنوان شده است که ازجمله مدر ،معرق ،محرک

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران ،جلد  ،53شماره 6

اشتها ،تقویت معده ،کرم کش ،ضد نفخ و ضد اسهال را
می توان نام برد (.)Salami et al., 2006
ورمی کمپوست نوعی کود آلی است که در نتيجه
فعاليت گونه ای از کرم های خاکی ( )Eisenia fetidaبر
روی ضایعات شهری ،صنعتی و کشاورزی توليد می شود
( .)Sangwan et al., 2008ورمی کمپوست ها دارای
تخلخل ،تهویه ،زهکشی و ظرفيت نگهداری آب زیاد
هستند و شامل مواد مغذی میباشند که به سهولت توسط
گياه جذب می شوند ( .)Adamipour et al., 2016از
ویژگی های دیگر ورمی کمپوست مواد هوميکی است که از
مدفوع کرم خاکی در حال تجزیه شدن ناشی می شود .این
مواد دارای اثرهای مشابه تنظيمکنندههای رشد و
هورمون هاست (.)Bowden et al., 2010
اسيد هيوميک نيز نوعی کود آلی می باشد که در اثر
تجزیه مواد آلی ،به ویژه مواد با منشأ گياهی بوجود می آید
و در خاک ،زغال سنگ و پيت یافت می شود .اسيد
هيوميک با وزن مولکولی  59تا  599هزار دالتون باعث
تشکيل کمپلکس پایدار و نامحلول با عناصر کم مصرف
می شود ( .)Mackowiak et al., 2001اسيد هيوميک با
اسيدی کردن خاک سبب تسهيل در حل شدن پتاسيم شده
و قابليت دسترسی به آن را افزایش می دهد ( Khoram
 .)Ghahfarokhi et al., 2015مواد هيوميکی با وزن
مولکولی پایين با قرار گرفتن در غشاهای سلولی نه تنها
موجب پایداری غشاء می شوند ،بلکه جذب یکسری از
عناصر غذایی را نيز بهبود می بخشند ( Nardi et al.,
 .)2002اسيد هيوميک با قرار دادن آب و مواد غذایی
بيشتر و مناسبتر در اختيار گياه می تواند ميزان ساخت
رنگيزهها را افزایش دهد و انتقال مواد فتوسنتزی را در
گياه راحت تر نماید و موجب افزایش عملکرد دانه گردد
(.)Khoram Ghahfarokhi et al., 2015
در ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست (صفر 3 ،و  89تن
در هکتار) و اسيد هيوميک (صفر %9/3 ،و  )%8بر زنيان
( ،)Trachyspermum ammi L.بيشترین درصد اسانس
در اثر کاربرد تلفيقی  89تن در هکتار ورمی کمپوست و
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سطح  %8اسيد هيوميک بدست آمد و کمترین ميزان آن
نيز از عدم مصرف ورمی کمپوست و عدم مصرف اسيد
هيوميک حاصل شد (.)Khalesro & Malekian, 2017
در پژوهشی که به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی کمپوست
(صفر ،پنج 89 ،و  83درصد حجمی) و اسيد هيوميک
(صفر 839 ،و  239گرم در متر مربع) بر چمن فرش انجام
شد ،نتایج نشان داد که تيمار  %83حجمی ورمی کمپوست
و  239گرم در متر مربع اسيد هيوميک باعث افزایش
نيتروژن ( )%23/4و فسفر ( )%56/6نسبت به شاهد
گردید ( .)Khosravi et al., 2016در بررسی تأثير کاربرد
هيوميک اسيد (صفر 3 ،2/3 ،و  89ليتر در هکتار) و
ورمی کمپوست (صفر 8 ،9/3 ،و  2کيلوگرم در متر مربع)
بر گياه دارویی نعناع فلفلی ،نتایج نشان داد که باالترین
ميزان عملکرد اسانس و عملکرد بيولوژیک از تيمار
کاربرد  2کيلوگرم در متر مربع ورمی کمپوست و کاربرد
هيوميک اسيد به مقدار  89ليتر در هکتار حاصل شد و
کمترین ميزان نيز از تيمار عدم کاربرد ورمی کمپوست و
عدم محلول پاشی هيوميک اسيد بدست آمد ( Ramazani,
 .)2016محلول پاشی اسيدهيوميک همراه با ورمی کمپوست
در سطوح باال به دليل داشتن اثرهای هورمونی محرک
رشد باعث بهبود شاخص های رشد و تحریک رشد
سيستم ریشه ای گياه شد و به عنوان مکمل اثرهای
ورمی کمپوست ،منجر به افزایش عملکرد دانه و اجزای
عملکرد گردید (.)Hajghani et al., 2017
اهميت زیره سبز در صنایع دارویی ،بهداشتی و غذایی از
یکسو ،همچنين ارزش اقتصادی باال و صادراتی بودن آن از
سویی دیگر ،ضرورت توجه به این محصول و بهبود عملکرد
آن را بيشتر کرده است .یکی از راههای افزایش عملکرد،
فراهم کردن مقدار کافی و بهينه عناصر مغذی مورد نياز گياه
میباشد .کودهای شيميایی اگرچه نقش بسزایی در افزایش
عملکرد دارند اما مصرف این نوع کودها در درازمدت،
مشکالت و خسارتهای جبرانناپذیری را به محيطزیست و
همچنين سالمت انسان وارد میکند .با توجه به اینکه کودهای
آلی دارای منشأ طبيعی بوده و برخالف کودهای شيميایی،
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آلودگی زیستمحيطی ندارند ،ازاینرو به نظر میرسد مصرف
این نوع کودها بهویژه تلفيقی از آنها ضمن بهبود عملکرد کمّی
و کيفی گياه دارویی زیره سبز ،میتواند گامی مؤثر در جهت
تحقق اهداف کشاورزی پایدار تلقی گردد .بنابراین در همين
راستا ،این پژوهش بهمنظور بررسی اثر کاربرد کودهای آلی
ورمیکمپوست و اسيد هيوميک بر خصوصيات کمّی و کيفی
زیره سبز در جهت نيل به اهداف کشاورزی پایدار انجام
گردید.

مواد و روشها

بلوک های کامل تصادفی با سهه تکهرار در سهال زراعهی
 8563-66در مزرعه ای واقهع در شهرسهتان مبارکهه (بها
طول جغرافيهایی  38درجهه و  27دقيقهه شهرقی ،عهر
جغرافيههایی  52درجههه و  28دقيقههه شههمالی و ارتفههاع
 8669متر از سهطح دریها) اسهتان اصهفهان اجهرا گردیهد.
براساس طبقهبندی اقليمی آمبرژه ،شهرستان مبارکهه دارای
اقليم خشک سرد و براساس روش آماری تحليلهای چند
متغيره دارای اقليم نيمهسرد و خشک مهیباشهد .برخهی از
خصوصيات فيزیکی و شيميایی خهاک محهل آزمهایش در
جدول  8آمده است.

آزمایش بهه صهورت فاکتوریهل در قالهب طهرح پایهه
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
بافت

رس

شن

83

36

سیلت

نیتروژن
کل

ماده آلی

اسیدیته

فسفر

پتاسیم

قابلیت

قابلاستفاده

قابلاستفاده

هدایتالکتریکی

%
لوم شنی

26

ppm

9/926

9/16

تيمارهای آزمایش شامل ورمیکمپوست در سه سطح :عدم
مصرف ،مصرف  3و  89تن در هکتار و محلولپاشی اسيد
هيوميک در چهار سطح :صفر 4 ،2 ،و  6ليتر در هکتار بود.
ترکيب بکار رفته برای محلولپاشی حاوی  %82اسيد هيوميک،
 %5/3اسيد فوليک و  %4پتاسيم ( )K2Oو ساخت کشور مالزی
بود .غلظتهای مورد نياز ( 4 ،2و  6ليتر در هکتار) برای هر
کرت محاسبه و طی دو مرحله رشد رویشی (اواسط اسفند) و
گلدهی (اواسط اردیبهشت) ،بهصورت محلولپاشی در
کرتهای مربوطه اعمال شد .بهدليل احتمال اثرگذاری بيشتر و
مؤثرتر محلولپاشی بهعلت تبخير کمتر آب بکار رفته برای
انحالل اسيد هيوميک و ماندگاری بيشتر آن (پرهيز از خشک
شدن سریع و از دست دادن رطوبت) ،در ساعات پایانی روز و
نزدیک به غروب آفتاب ،توسط محلولپاش دستی انجام شد
( .)Karimi et al., 2016همچنين در شاهد (عدم مصرف اسيد
هيوميک) ،محلولپاشی با آب معمولی انجام گردید .کشت در

7/4

1

77

عمق

dS.m-1

cm

2/4

9-59

اواسط آذرماه و در عمق  2سانتیمتری انجام شد .بذر مورد
استفاده ،توده محلی زیره سبز بود که از شهرستان مبارکه تهيه
گردید .هر کرت آزمایشی از چهار خط کاشت بهطول  4متر
تشکيل شده بود .فاصله بين و روی ردیف کاشت ،بهترتيب  29و
 6سانتیمتر در نظر گرفته شد .در طول فصل رشد عمليات
وجين علفهای هرز بر حسب نياز و بهصورت دستی انجام شد.
بهمنظور اندازهگيری محتوای نسبی آب ( Relative
 ،)water contentنمونه برگ زیره سبز از هر کرت بهطور
جداگانه گرفته شد و بعد توزین گردید (وزن تر برگ).
سپس نمونهها به مدت  24ساعت در آبمقطر قرار داده
شد و دوباره وزن برگ (وزن آماس برگ) اندازهگيری شد.
در مرحله بعد ،برگها به مدت  24ساعت در آون قرار
گرفت و وزن خشک برگ نيز اندازهگيری شد .در نهایت
محتوای نسبی آب برگ با استفاده از رابطه  8محاسبه شد
(.)Bian & Jiang, 2008
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()8

RWC = (FW-DW/TW-DW) ×100

در این رابطه :RWC ،محتوای نسبی آب،
 :FWوزن تر برگ :DW ،وزن خشک برگ و
 :TWوزن آماس برگ است .برای اندازه گيری نيتروژن
دانه از دستگاه کجلدال استفاده شد ()Page et al., 1982
و ميزان پتاسيم نيز به روش شعله سنجی
( )Knudsen et al., 1982( )Flame photometrبدست
آمد .همچنين به منظور اندازه گيری اسانس ،دانه های زیره
سبز پودر گردید و  23گرم از پودر حاصل در یک ليتر
آب مخلوط و در دستگاه کلونجر به مدت  5ساعت در
حالت جوش قرار داده شد تا اسانس آن به روش تقطير با
آب از دانه جدا گردد ( .)Eikani et al., 2007عملکرد
اسانس از حاصلضرب درصد وزنی اسانس در عملکرد
دانه در واحد سطح بدست آمد (.)Pirzad et al., 2017
اندازه گيری عملکرد دانه بوسيله ظهور عالئم رسيدگی
گياه که زرد شدن برگ ها و قهوه ای شدن بذرها بود ،انجام
شد ( .)Afshari et al., 2008به منظور محاسبه عملکرد
دانه مساحت نيم مترمربع از وسط هر کرت با حذف اثر
حاشيه ای برداشت و مقادیر آن برآورد گردید.
آناليز دادهها توسط نرم افزار  MSTATCو مقایسه
ميانگين تيمارها با استفاده از آزمون ( LSDحداقل
اختالف معنی دار) و در سطح احتمال  %3انجام شد.
برآورد ضرایب همبستگی بين صفات نيز با استفاده از
نرم افزار ( SPSSنسخه  )86انجام گردید.

نتایج
تعداد شاخه فرعی
نتایج نشان داد که مصرف ورمی کمپوست به طور
معنی داری (سطح احتمال  )%8تعداد شاخه فرعی را تحت
تأثير قرار داد (جدول .)2
مقایسه ميانگينها بيانگر آن بود که بين سطوح
ورمیکمپوست اختالف معنیداری از نظر تعداد شاخه فرعی
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وجود داشت ،بهطوری که در تيمار  89تن ورمیکمپوست،
در مقایسه با تيمارهای  3تن ورمیکمپوست و شاهد
بهترتيب به ميزان  %82/2و  %56/8افزایش تعداد شاخه
فرعی مشاهده گردید (جدول  .)5مطابق با نتایج تجزیه
واریانس دادهها (جدول  ،)2تأثير محلولپاشی اسيد
هيوميک بر تعداد شاخه فرعی گياه در سطح احتمال %3
معنیدار بود .بيشترین تعداد شاخه فرعی از محلولپاشی  4و
 6ليتر در هکتار اسيد هيوميک بدست آمد که بهترتيب
افزایش 6/6و  85/4درصدی صفت مذکور را به همراه
داشت .کمترین تعداد شاخه فرعی نيز در تيمار عدم
محلولپاشی اسيد هيوميک بدست آمد .گرچه همانطور که
در جدول  5نيز مشهود است اختالف معنیداری با تيمار 2
ليتر در هکتار نشان نداد و از نظر معنیداری در یک گروه
آماری قرار گرفتند.
نیتروژن دانه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که عالوهبر اثر
ساده ورمیکمپوست و اسيد هيوميک ( ،)P≤0.01برهمکنش
ورمیکمپوست و اسيد هيوميک نيز بر محتوای نيتروژن دانه
در سطح احتمال  %3معنیدار بود (جدول  .)2برهمکنش
عوامل مورد بررسی نشان داد که محلولپاشی اسيد
هيوميک تأثير مثبت و معنی داری بر درصد نيتروژن دانه
داشت .به طوری که باالترین درصد نيتروژن دانه در کاربرد
توأم اسيد هيوميک به ميزان  4ليتر در هکتار و  89تن
ورمی کمپوست مشاهده شد که اختالف معنیداری با کليه
تيمارها نشان داد و در مقایسه با شاهد (عدم محلولپاشی)
باعث افزایش  88/7درصدی صفت مذکور گردید (شکل
 .) 8در شرایط عدم کاربرد ورمیکمپوست ،گرچه
محلول پاشی اسيد هيوميک باعث افزایش درصد نيتروژن
دانه گردید اما این افزایش معنی دار نبود .با افزایش سطوح
ورمیکمپ وست ،درصد نيتروژن دانه نيز افزایش یافت،
به طوری که کمترین درصد نيتروژن دانه در تيمارهایی
مشاهده شد که در آنها ورمیکمپوست استفاده نشده بود
(شکل .)8

جدول  -2تجزیه واریانس اثر سطوح ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی و محتوای عناصر غذایی ماکرو در بذر زیره سبز
میانگین مربعات
منبع تغییر

درجه

تعداد

آزادی

شاخه

تعداد

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

درصد

محتوای نسبی

عملکرد

درصد

عملکرد

برگ

دانه

دانه

دانه

خاکستر

آب برگ

دانه

اسانس

اسانس

تکرار

2

**3/54

7/74ns

**9/98

**9/994

**9/31

9/94ns

**51/16

**6529/1

**9/468

**42/22

ورمیکمپوست

2

**89/96

5/28ns

**9/85

**9/984

**8/87

9/67ns

**852/5

**586465/5

**9/363

**526/97

اسیدهیومیک

5

*9/63

8/98ns

**9/98

**9/992

**9/2

9/45ns

**18/24

**6666/98

**9/868

**22/64

ورمیکمپوست×اسیدهیومیک

6

9/88ns

5/37ns

*9/995

9/9ns

*9/95

9/26ns

*88/73

*8656/43

*9/926

8/87ns

خطا

22

9/23

2/27

9/998

9/ 9

9/98

9/52

4/ 6

616/17

9/98

8/25

)CV(%

-

1/ 6

85/6

2/ 3

3/ 1

4/ 8

82/4

2/ 7

5/ 5

4/ 6

6/ 5

فرعی

 * ،nsو ** :بهترتيب بيانگر عدم معنیداری و معنیداری در سطوح احتمال  %3و .%8
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر ساده ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر تعداد شاخه فرعی ،فسفر دانه و
عملکرد اسانس زیره سبز
تیمارها

تعداد شاخه فرعی

فسفر دانه ()%

عملکرد اسانس ()kg/ha

0

4/6c

9/28c

88/6c

5

3/7b

9/23b

81/2b

10

6/4a

9/21a

22/2a

سطوح ورمیکمپوست ()t.ha-1

سطوح اسید هیومیک ()l.ha-1
0

3/2c

9/25d

83/8b

2

3/4bc

9/24c

87/6a

4

3/7ab

9/26a

81/7a

6

3/6a

9/23b

81/9a

ميانگينهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک هستند ،بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  %3اختالف معنیداری با هم ندارند.

a

1.6

b

bc
d

d

d
e

e

cd

1.4

d
e

e

1.2

عدم مصرف

0.8

 3تن ورمی کمپوست

0.6

 89تن ورمی کمپوست

0.4

محتوای نیتروژن دانه ()%

1

0.2
0
6

4

2

0

سطوح اسید هیومیک ()lit/ha

شکل  -1برهمکنش ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر محتوای نیتروژن دانه زیره سبز
ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  %3دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.

جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در زیره سبز
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 -1تعداد شاخه فرعی

8

 -2تعداد برگ

9/96ns

8

 -3نیتروژن دانه

**9/35

9/52ns

8

 -4فسفر دانه

**9/66

9/26ns

**9/66

8

 -5پتاسیم دانه

**9/18

9/93ns

**9/33

**9/74

8

 -6درصد خاکستر

9ns

9/26ns

9/92ns

9/85ns

9/98ns

8

 -7محتوای نسبی آب برگ

**9/45

9/23ns

**9/79

**9/39

**9/36

9/84ns

8

 -8عملکرد دانه

**9/74

9/85ns

**9/18

**9/19

**9/76

9/96ns

**9/67

8

 -9درصد اسانس

**9/74

9/87ns

**9/43

**9/66

**9/14

9/87ns

**9/38

**9/63

8

 -10عملکرد اسانس

**9/18

9/83ns

**9/72

**9/14

**9/11

9/83ns

**9/66

**9/64

**9/16

** ،بيانگر معنیداری ضرایب همبستگی در سطح احتمال  %8و  ،nsعدم معنیداری میباشد.
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فسفر دانه
نتایج تجزیه واریانس داده ها (جدول  )2نشان داد که
مصرف ورمی کمپوست به طور معنی داری (سطح احتمال
 )% 8ميزان فسفر دانه را تحت تأثير قرار داد .مقایسه
ميانگين ها حکایت از آن داشت که بين سطوح
ورمی کمپوست ،اختالف معنی داری از نظر فسفر دانه
وجود داشت ،به طوری که کاربرد ورمی کمپوست به ميزان
 89تن در هکتار در مقایسه با  3تن ورمی کمپوست و
شاهد (عدم مصرف ورمی کمپوست) باعث افزایش معنی دار
فسفر دانه به ترتيب به ميزان  %82و  %55گردید (جدول
 .) 5همچنين نتایج این پژوهش حکایت از تأثير معنی دار
(سطح احتمال  )%8محلول پاشی اسيد هيوميک بر محتوای
فسفر دانه داشت (جدول  .) 2نتایج مقایسه ميانگين
تيمارها نشان داد که کاربرد کليه سطوح اسيد هيوميک در
مقایسه با شاهد (عدم مصرف) باعث افزایش فسفر دانه
گردید ،به طوری که بيشترین و کمترین درصد فسفر دانه
به ترتيب در تيمارهای  4ليتر در هکتار اسيد هيوميک و
شاهد مشاهده شد .محلول پاشی  4 ،2و  6ليتر در هکتار
اسيد هيوميک ،باعث افزایش معنی دار فسفر دانه به ترتيب
به ميزان  85 ،4/5و  1/6درصد نسبت به شاهد گردید
(جدول  .) 5همچنين نتایج همبستگی صفات حکایت از
آن داشت که در بين صفات مورد بررسی ،فسفر دانه
بيشترین همبستگی مثبت و معنی دار (به ميزان  )%14را با
عملکرد اسانس داشت (جدول .)4
پتاسیم دانه
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد که
عالوه بر اثر ساده ورمی کمپوست و اسيد هيوميک
( ،)P≤0.01تأثير برهم کنش ورمی کمپوست و اسيد
هيوميک نيز بر درصد پتاسيم دانه معنی دار گردید (سطح
احتمال  .)%3نتایج برهم کنش عوامل مورد بررسی نشان
داد که بيشترین درصد پتاسيم دانه از محلول پاشی  4 ،2و
 6ليتر در هکتار اسيد هيوميک در شرایط کاربرد  89تن

637

ورمی کمپوست بدست آمد (شکل  .)2در کليه سطوح
ورمی کمپوست ،محلول پاشی  4ليتر در هکتار در مقایسه
با سایر سطوح اسيد هيوميک ،کارآمدتر بود و به ميزان
بيشتری درصد پتاسيم دانه را افزایش داد .محلول پاشی
 4ليتر در هکتار اسيد هيوميک در شرایط کاربرد صفر،
 3و  89تن ورمیکمپوست  ،باعث افزایش معنی دار درصد
پتاسيم دانه به ترتيب به ميزان  6/6 ،27/1و  6/2درصد
نسبت به شاهد (عدم مصرف اسيد هيوميک) گردید.
کمترین ميزان پتاسيم دانه ( )%2/98در تيمار شاهد
(عدم مصرف ورمی کمپوست و عدم کاربرد اسيد هيوميک)
مشاهده گردید که اختالف معنی داری را با کليه تيمارها
نشان داد (شکل .)2
محتوای نسبی آب برگ
براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول ،)2
اثر سطوح ورمی کمپوست و اسيد هيوميک (در سطح
احتمال  )%8و برهم کنش آنها (در سطح احتمال  )%3بر
محتوای نسبی آب برگ معنی دار بود .نتایج برهمکنش
عوامل مورد بررسی نشان داد در بين سطوح اسيد
هيوميک ،کاربرد  4ليتر در هکت ار کارآمدتر بود ،به طوری
که در کليه سطوح ورمی کمپوست ،محلول پاشی  4ليتر در
هکتار اختالف معنی داری را با شاهد (عدم محلول پاشی)
نشان داد .محلول پاشی  4ليتر در هکتار اسيد هيوميک در
شرایط کاربرد صفر 3 ،و  89تن ورمی کمپوست باعث
افزایش معنی دار محتوای نسبی آب برگ به ترتيب به
ميزان  5/1 ،7/4و  89/2درصد نسبت به شاهد
(عدم مصرف اسيد هيوميک) گردید .به موازات افزایش
سطوح ورمی کمپوست ،محتوای نسبی آب برگ گياه نيز
افزایش یافت ،به طوری که کمترین ميزان صفت مذکور در
تيمار عدم مصرف ورمی کمپوست و عدم مصرف اسيد
هيوميک مشاهده ش د که اختالف معنی داری با کليه
تيمارها داشت (شکل .)5

تأثیر کاربرد ورمیکمپوست و اسید هیومیک ...
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cd
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e
2

عدم مصرف
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d
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شکل  -2برهمکنش ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر محتوای پتاسیم دانه زیره سبز
ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  %3دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.
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d
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عدم مصرف
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 3تن ورمی کمپوست

40

 89تن ورمی کمپوست
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محتوای نسبی آب برگ ()%

e
70

20
10
0
6

4

2

0

سطوح اسید هیومیک ()lit/ha

شکل  -3برهمکنش ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر محتوای نسبی آب برگ زیره سبز
ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح  %3دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.

عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که عالوهبر اثر
ساده ورمی کمپوست و اسيد هيوميک (سطح احتمال ،)%8
تأثير برهمکنش ورمی کمپوست و اسيد هيوميک نيز بر

عملکرد دانه در سطح احتمال  %3معنی دار گردید
(جدول  .)2نتایج برهمکنش عوامل مورد بررسی حکایت
از آن داشت که به موازات افزایش سطوح کودهای آلی،
عملکرد دانه نيز افزایش یافت ،به طوری که باالترین
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ميانگين عملکرد دانه با محلولپاشی  4و  6ليتر اسيد هيوميک
در شرایط کاربرد  89تن ورمیکمپوست بدست آمد.
محلولپاشی  4و  6ليتر در هکتار اسيد هيوميک در شرایط
کاربرد  89تن ورمیکمپوست ،باعث افزایش معنیدار عملکرد
دانه بهترتيب به ميزان  88/8و  %6/6نسبت به شاهد (عدم
محلولپاشی) گردید .همچنين نتایج برهمکنش ورمیکمپوست و
اسيد هيوميک بر عملکرد دانه بيانگر آن بود که با افزایش مقدار
ورمیکمپوست در سطوح مختلف محلولپاشی ،ميانگين
عملکرد دانه بهطور معنیداری افزایش یافت ،بهطوری که
کمترین مقادیر صفت مذکور در تيمارهای عدم کاربرد
ورمیکمپوست بدست آمد (شکل .)4

درصد اسانس
مطابق با نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  ،)2اثرهای اصلی
ورمیکمپوست و اسيد هيوميک در سطح احتمال  %8و
برهمکنش آنها در سطح احتمال  %3بر ميزان اسانس معنیدار
گردید .نتایج برهمکنش عوامل مورد بررسی نشان داد که
بيشترین درصد اسانس در تيمارهای  4 ،2و  6ليتر در هکتار
اسيد هيوميک در شرایط مصرف  89تن ورمیکمپوست بدست
آمد .بهطوری که کمترین ميزان اسانس ( )%8/36در تيمار عدم
مصرف ورمیکمپوست و عدم مصرف اسيد هيوميک مشاهده
شد که اختالف معنیداری را با کليه تيمارها نشان داد
(شکل .)3
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شکل  -4برهمکنش ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد دانه زیره سبز
ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  %3دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.
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شکل  -5برهمکنش ورمیکمپوست و اسید هیومیک بر درصد اسانس زیره سبز
ميانگينهای دارای حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  %3دارای تفاوت معنیداری نمیباشند.
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عملکرد اسانس
نتایج نشان داد که کاربرد ورمیکمپوست بهطور
معنیداری در سطح احتمال  %8عملکرد اسانس را تحت
تأثير قرار داد (جدول  .)2مقایسه ميانگين تيمارها حکایت
از آن داشت که بين سطوح مختلف ورمیکمپوست از نظر
عملکرد اسانس اختالف معنیداری وجود داشت ،بهطوری
که باالترین سطح ورمیکمپوست موجب توليد بيشترین
عملکرد اسانس گردید .عملکرد اسانس در تيمار  89تن
ورمیکمپوست ،در مقایسه با مصرف  3تن ورمیکمپوست و
شاهد بهترتيب افزایش  28/7و  16/7درصدی را نشان داد
(جدول  .)5نتایج این پژوهش ،حکایت از تأثير معنیدار
( )P≤0.01محلولپاشی اسيد هيوميک بر عملکرد اسانس
داشت (جدول  .)2مقایسه ميانگين تأثير سطوح مختلف اسيد
هيوميک بر عملکرد اسانس (جدول  )5نشان داد که
محلولپاشی اسيد هيوميک باعث افزایش معنیدار عملکرد
اسانس در مقایسه با شاهد (عدم محلولپاشی) شد ،اما بين
سطوح اسيد هيوميک اختالف معنیداری از نظر صفت
مذکور وجود نداشت و در یک گروه آماری قرار گرفتند.
محلولپاشی  4 ،2و  6ليتر در هکتار اسيد هيوميک باعث
افزایش معنیدار عملکرد اسانس بهترتيب به ميزان ،81/6
 25/6و  86/2درصد نسبت به شاهد گردید (جدول .)5

بحث
طبق مطالعات انجام شده مقدار ترکيبهای هوموسی در
ورمیکمپوست بيشتر از کمپوست و کود دامی میباشد،
همچنين عناصر غذایی قابل تبادل بيشتری نسبت به سایر
کودهای آلی دارد که این موارد احتماالً یکی از عوامل مؤثر
در افزایش رشد رویشی و تعداد شاخهفرعی تحت تأثير
مصرف ورمیکمپوست در گياه است ( Mir Arab et al.,
 .)2016بهبود بستر رشد گياه و افزایش رشد رویشی گياه،
بهویژه تا پيش از مرحله گلدهی میتواند منجر به ظهور
تعداد ساقههای فرعی بيشتر در گياه شود ( Seid Jamali et
 .)al., 2015با توجه به اینکه بسترهای حاوی
ورمیکمپوست سرشار از عناصر غذایی بوده و آزادسازی
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این عناصر نيز به تدریج انجام میشود ،ازاینرو گياه بهطور
کارآمدتری تغذیه شده که در چنين شرایطی افزایش رشد و
متعاقباً افزایش انشعابات جانبی گياه به دور از انتظار
نمیباشد .افزایش انشعابات جانبی گياه در اثر مصرف اسيد
هيوميک در گلرنگ ( )Karimi & Tadayyon, 2018و گياه
دارویی خرفه ( )Mozaffari et al., 2016نيز گزارش شده
است که همراستا با نتایج این پژوهش میباشد .نيتروژن یکی
از عناصری است که نقش مهمی را در تقسيم سلولی و
افزایش رشد رویشی ایفاء میکند .بنابراین بهنظر میرسد
فراهمی مطلوبتر این عنصر در اثر کاربرد کودهای آلی،
افزایش انشعابات جانبی در گياه را بههمراه داشته است.
همبستگی مثبت و معنیدار (** )9/35ميان تعداد شاخه
فرعی و درصد نيتروژن ،مؤید این نتيجه میباشد.
نتایج نشان داد در شرایط عدم مصرف ورمیکمپوست،
محلولپاشی اسيد هيوميک تأثير معنیداری بر افزایش
نيتروژن دانه نداشت .اما این در حالی بود که در شرایط
مصرف توأم ورمیکمپوست و اسيد هيوميک ،نيتروژن دانه
بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد افزایش یافت .علت
این امر را میتوان به اثر مشارکتی و همافزایی که در کاربرد
ترکيبی کودهای آلی وجود دارد ،نسبت داد .بهطوری که
کاربرد توأم کودهای آلی در مقایسه با مصرف جداگانه آنها
مؤثرتر میباشد .کودهای آلی از یکسو دارای مقادیری
نيتروژن هستند که گياه میتواند از آنها استفاده کند .از سوی
دیگر این نوع ترکيبهای آلی با تأثير مثبتی که بر رشد
ریشه دارند ،شرایط را برای جذب بهتر عناصر غذایی مانند
نيتروژن فراهم میکنند .در همين راستا Khosravi ،و
همکاران ( )2986گزارش کردند که با افزایش سطوح اسيد
هيوميک و ورمیکمپوست ،غلظت نيتروژن در اندامهوایی
چمن اسپرت افزایش یافت ،بهطوری که بيشترین درصد
نيتروژن در تيمار  %83حجمی ورمیکمپوست و  239گرم
در مترمربع اسيد هيوميک با  %23/4افزایش نسبت به تيمار
شاهد مشاهده شد .پسماند و مواد دفعی کرمهای
کمپوستکننده اغلب دارای نيتروژن و فسفر به ميزان  3تا
 88برابر بيش از خاک میباشد و ترشحات درون سيستم
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هاضمه کرمها ،عناصر غذایی را به عناصر با قابليت دسترسی
بيشتر تبدیل میکند (.)Bachman & Metzger, 1998
همچنين ورمیکمپوستها دارای نمک محلول کمتر ،ظرفيت
تبادل کاتيونی بيشتر و ميزان هيوميک اسيد بيشتری میباشند
که بهدليل وجود خاصيت کالتکنندگی عناصر موجب جذب
بيشتر عناصر غذایی میشود (.)Atiyeh et al., 2001
ازاینرو افزودن ورمیکمپوست از طریق قدرت زیاد جذب
آب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی پرمصرف بر روی
ميزان فتوسنتز و توليد زیستتوده تأثير مثبت گذاشته و
موجب بهبود جذب نيتروژن در گياه شده ،همچنين باعث
بهبود شرایط فيزیکی و فرایندهای حياتی خاک ضمن ایجاد
یک بستر مناسب برای رشد ریشه سبب افزایش رشد،
تسریع واکنشهای متابوليسمی ،افزایش سنتز و تجمع
متابوليتها میشود ( .)Salehi et al., 2011بنابراین بهنظر
میرسد که خواص موجود در هيوميک اسيد و
ورمیکمپوست از طریق افزایش ظرفيت نگهداری عناصر
غذایی و افزایش هورمونهای تنظيمکننده رشد و همچنين
افزایش فعاليت ميکروارگانيسمهای موجود در خاک باعث
افزایش جذب نيتروژن توسط گياه میشود ( Aghamirzaei,
.)2016
نتایج این پژوهش ،بيانگر افزایش فسفر دانه در اثر
مصرف کودهای آلی بود .ازاینرو بهنظر میرسد کود آلی
بخوبی با کاهش اسيدیته خاک و حل نمودن برخی عناصر
غذایی پوشيده شده توسط کلسيت ،شرایط مناسبی را برای
جذب فسفر فراهم نموده است (.)Bardel et al., 2014
استفاده از مواد آلی در خاک ،فسفر قابل دسترس در گياهان
را افزایش میدهد و بهطور غيرمستقيم از رسوب فسفات
بهصورت فسفات آهن و آلومينيوم و فسفات کلسيم که
بهشکل غيرقابل جذب برای گياهان است ،جلوگيری میکند
( .)Tester, 1990بنابراین بهنظر میرسد مواد هيوميکی با
وزن مولکولی پایين با قرار گرفتن در غشاهای سلولی نه
تنها موجب پایداری غشاء میشوند ،بلکه جذب یکسری از
عناصر غذایی را نيز بهبود میبخشند (.)Nardi et al., 2002
همچنين نتایج همبستگی صفات حکایت از آن داشت که در
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بين صفات مورد بررسی ،فسفر دانه بيشترین همبستگی مثبت
و معنیدار (به ميزان  )%14را با عملکرد اسانس داشت.
حضور اسيد هيوميک در بستر کشت حاوی ورمیکمپوست،
میتواند سبب بهبود فعاليت ميکروارگانيزمها شود و شرایط
الزم را برای حالليت فسفر از منبع ورمیکمپوست فراهم
نماید و متعاقب آن دسترسی گياه را به فسفر افزایش دهد و
از آنجا که فسفر یکی از اجزاء اصلی تشکيلدهنده اسانس
میباشد ،بنابراین مشارکت این دو کود میتواند منجر به
بهبود بيشتر ميزان اسانس نيز بشود ( & Khalesro
.)Malekian, 2017
در مورد برهمکنش تيمارهای این پژوهش بر درصد
پتاسيم دانه ،بهنظر میرسد که یک اثر همافزایی و مشارکتی
در کاربرد توأم ورمیکمپوست و اسيد هيوميک در صفت
مذکور در زیره وجود داشته باشد .یکی از دالیل افزایش
ميزان پتاسيم دانه در اثر مصرف کودهای آلی را میتوان به
همبستگی مثبتی که بين جذب عناصر مغذی وجود دارد،
نسبت داد .بنابراین بهنظر میرسد در شرایط فراهمی مطلوب
عنصر نيتروژن ،رشد ریشه افزایش یافته که این امر در
نهایت موجب افزایش جذب سایر عناصر غذایی مانند
پتاسيم میگردد .همبستگی مثبت و معنیدار نيتروژن دانه با
پتاسيم دانه (** )9/33مؤید این نتيجه میباشد .نتایج
پژوهشی نشان داد که بين سطوح مختلف ورمیکمپوست
تفاوت آماری معنیداری از نظر غلظت پتاسيم دانه انيسون
وجود داشت و با افزایش سطوح آن ميزان پتاسيم نيز
افزایش یافته و به  %8/11رسيد (.)Khalesro et al., 2012
نتایج پژوهشی نشان داد که یک روند افزایشی منظمی در
بين غلظتهای مختلف هيوميک اسيد در جذب پتاسيم
وجود دارد ،بهطوری که بيشترین جذب پتاسيم مربوط به
تيمار  2999ميلیگرم در ليتر هيوميک اسيد بود ( Talebi et
 .)al., 2017بهنظر میرسد که اسيد هيوميک با اسيدی کردن
خاک سبب تسهيل در حل شدن پتاسيم شده و قابليت
دسترسی به آن را افزایش میدهد ( Khoram Ghahfarokhi
.)et al., 2015
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کاربرد توأم ورمیکمپوست و اسيد هيوميک در مقایسه
با کاربرد جداگانه این کودها ،تأثير بيشتری بر محتوای نسبی
آب برگ بههمراه داشت که این نتيجه بيانگر اثر سينرژیستی
و تشدیدکننده کودهای آلی میباشد .کاربرد کودهای آلی،
باعث تجمع  K+و برخی از یونهای آلی در سلول میشود و
متعاقب آن ،فعاليت اسمزی را افزایش میدهد و سبب کاهش
پتانسيل آب و حرکت آن از سلولهای اطراف به داخل
سلول میگردد .بنابراین بهنظر میرسد که ورمیکمپوست با
دارا بودن امالح زیاد و قابل دسترس بودن این مواد برای
گياهان ،همچنين داشتن ساختار متخلخل و ظرفيت نگهداری
باالی آب ،میتواند پتانسيل آب برگ را بهبود ببخشد
( .)Beyk Khurmizi et al., 2013از سوی دیگر،
مولکولهای اسيد هيوميک نيز با پيوند با مولکولهای آب،
تا حدود زیادی مانع از تبخير آب میگردند .همچنين
مولکولهای اسيد فوليک (بخش ریز مولکول اسيد هيوميک)
به درون بافتهای گياهی نفوذ میکند و با پيوستن به
مولکولهای آب تعریق و تعرق گياه را کاهش داده و به
حفظ آب درون گياه کمک میکند ( Bronick & Lai,
 .)2005بنابراین با توجه به پتانسيل باالیی که کودهای آلی
در حفظ و نگهداری رطوبت دارند ،میتوان بيان کرد که با
مصرف کودهای آلی بهویژه کاربرد ترکيبی آنها ،افزایش
محتوای نسبی آب برگ گياه به دور از انتظار نمیباشد.
همچنين نتایج این پژوهش حکایت از آن داشت که
بهموازات افزایش سطوح کودهای آلی ،عملکرد دانه نيز
افزایش یافت .کودهای آلی نه تنها خود منبعی غنی از
عناصر پرمصرف و کممصرف میباشند ،بلکه با بهبود
خصوصيات فيزیکی ،شيميایی و زیستی خاک مانند کاهش
فشردگی و افزایش تخلخل خاک ،تشکيل و پایداری
خاکدانهها ،افزایش سرعت نفوذ و ظرفيت نگهداری آب در
خاک ،افزایش فعاليت ميکروارگانيسمهای مفيد خاک و
همچنين بهبود جذب سایر عناصر غذایی توسط گياه موجب
افزایش رشد و عملکرد محصول میگردند ( Varnaseri et
 .)al., 2016عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیداری را با
عناصر نيتروژن (** ،)9/18فسفر (** )9/19و پتاسيم دانه
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(** )9/76داشت .بنابراین با توجه به همبستگی مثبت بين
عملکرد و درصد عناصر غذایی دانه ،میتوان بيان کرد که
کاربرد کودهای آلی با فراهمی مطلوب عناصر غذایی برای
گياه ،بر روی ميزان فتوسنتز و توليد مواد پرورده در منابع
تأثير مثبت گذاشته که این امر در نهایت افزایش عملکرد دانه
را بههمراه داشته است .در همين راستا Akbari ،و
 )2986( Gholamiبيان کردند که ورمیکمپوست از طریق
تأثير بر قدرت جذب و نگهداری رطوبت و عناصر غذایی
مانند نيتروژن ،فسفر و پتاس بر اجزای عملکرد رازیانه تأثير
گذاشته و موجب بهبود عملکرد دانه شده است Behzadi .و
 )2987( Salehiنيز بيان کردند که ورمیکمپوست به مراتب
شرایط مناسبتری را برای بهبود فعاليت ميکروارگانيزمهای
مفيد در خاک فراهم کرده و از طریق جذب مطلوب عناصر
معدنی ماکرو توسط ریشه ،موجب بهبود رشد و بهدنبال آن
افزایش عملکرد دانه و عملکرد اسانس میگردد.
محلولپاشی اسيد هيوميک همراه با ورمیکمپوست در
سطوح باال بهدليل داشتن اثرهای هورمونی محرک رشد
باعث بهبود شاخصهای رشد و تحریک رشد سيستم
ریشهای گياه شده و بهعنوان مکمل اثرهای ورمیکمپوست
منجر به افزایش عملکرد دانه و اجزای عملکرد میگردد
( .)Hajghani et al., 2017محلولپاشی هيوميک اسيد و
کاربرد ورمیکمپوست عملکرد و اجزای عملکرد را در ارقام
گندم نسبت به تيمار شاهد بهبود بخشيد ( Shahbazi et al.,
 .)2015کاربرد ورمیکمپوست و اسيد هيوميک باعث
افزایش عملکرد دانه زنيان گردید ،بهطوری که با افزایش
سطوح تيمارها ميزان این صفت نيز افزایش یافت
( .)Khalesro & Malekian, 2017در پژوهشی که بهمنظور
بررسی تأثير کودهای ورمیکمپوست و هيوميک اسيد بر دو
رقم عدس انجام شد ،محققان بيان کردند که توان و کارایی
تيمارهای کودی در مقایسه با تيمار شاهد به مراتب شرایط
مناسبتری را برای فراهمی عناصر غذایی در خاک مهيا
کرده و از طریق جذب مطلوب عناصر غذایی پرمصرف و
کممصرف توسط ریشه ،موجب افزایش رشد و عملکرد
میشوند ( .)Aghamirzaei, 2016نتایج این پژوهش نشان
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داد که کاربرد تلفيقی کودهای آلی ورمیکمپوست و اسيد
هيوميک در مقایسه با مصرف جداگانه آنها ،مؤثرتر واقع
گردید و بهطور معنیداری عملکرد دانه را افزایش داد.
بنابراین بهنظر میرسد در سيستم تغذیه تلفيقی ،مهيا بودن
مطلوبتر عناصر غذایی برای گياه ،موجب بهبود رشد،
افزایش توليد مواد پرورده در منابع و در نهایت باعث
افزایش عملکرد میگردد.
بررسیهای انجام شده نشان داده که اسانسها
ترکيبهای ترپنوئيدی بوده و واحدهای سازنده آنها نياز
ضروری به عناصری مانند نيتروژن و فسفر دارد ( Gholami
 .)Ganjeh & Salehi, 2015با توجه به اینکه عناصر
نيتروژن و فسفر از اجزای تشکيلدهنده اسانس گياه
میباشند و همانطور که نتایج این پژوهش نيز نشان داد
ميزان این عناصر در اثر مصرف کودهای آلی افزایش یافت،
بنابراین افزایش ميزان اسانس نيز دور از انتظار نيست .البته
همبستگی مثبت و معنیداری که ميزان اسانس با عناصر
نيتروژن (** )9/43و فسفر (** )9/66دانه داشت مؤید این
نتيجه میباشد .در همين راستا ،محققان بيان کردند که کاربرد
 89تن ورمیکمپوست با تأثير بر افزایش جذب نيتروژن،
فسفر و پتاسيم و ميزان کلروفيل کل ،سبب افزایش عملکرد
دانه و عملکرد اسانس در گياه دارویی انيسون گردید
( .)Behzadi & Salehi, 2017همچنين ورمیکمپوست با
بهبود شرایط فيزیکی و فرایندهای حياتی خاک ،ضمن ایجاد
یک بستر مناسب برای رشد ریشه ،باعث افزایش توليد ماده
خشک ،عملکرد گل و درصد اسانس میگردد که در نهایت
بهبود عملکرد اسانس را نيز بههمراه خواهد داشت
( .)Gholami Ganjeh & Salehi, 2015در پژوهشی که
بهمنظور ارزیابی کاربرد ورمیکمپوست (صفر 3 ،و  89تن در
هکتار) و اسيد هيوميک (صفر 9/3 ،و  8درصد) بر گياه
دارویی زنيان انجام شد ،نتایج نشان داد که بيشترین درصد
اسانس در اثر کاربرد تلفيقی  89تن در هکتار
ورمیکمپوست و اسيد هيوميک  %8بدست آمد و کمترین
ميزان آن نيز از عدم مصرف ورمیکمپوست و عدم مصرف
اسيد هيوميک حاصل شد ( Khalesro & Malekian,

665

 .)2017در پژوهش دیگری ،بيشترین ميزان اسانس گياه
نعناع فلفلی از تيمار کاربرد  2کيلوگرم در مترمربع
ورمیکمپوست به همراه کاربرد  89ليتر در هکتار هيوميک
اسيد بدست آمد و کمترین ميزان اسانس نيز از تيمار عدم
کاربرد ورمیکمپوست و هيوميک اسيد حاصل شد
( .)Ramazani, 2016نتایج این پژوهش نشان داد که
عملکرد اسانس رابطه مثبت و معنیداری ( 64درصد) با
عملکرد دانه داشت .عملکرد اسانس تابعی از درصد اسانس
و عملکرد دانه میباشد .ازاینرو در این پژوهش با توجه به
اینکه کاربرد کودهای آلی باعث افزایش معنیدار عملکرد
دانه گردید ،در نتيجه عملکرد اسانس نيز با کاربرد کودهای
آلی افزایش معنیداری را نشان داده است.
بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد به موازات
افزایش سطوح ورمیکمپوست ،خصوصيات کمّی و کيفی
زیره سبز نيز افزایش یافت ،بهطوری که باالترین مقادیر
صفات مورد بررسی در شرایط کاربرد  89تن در هکتار
ورمیکمپوست بدست آمد .محلولپاشی اسيد هيوميک بر
گياهان رشد کرده در بستر حاوی ورمیکمپوست ،نتيجه
همافزایی معنیدار داشت و باعث افزایش نيتروژن دانه،
پتاسيم دانه ،محتوای نسبی آب برگ ،عملکرد دانه و درصد
اسانس گردید .با توجه به پایين بودن ماده آلی خاک در
مناطق خشک و نيمهخشک کشورمان ،بهنظر میرسد با
کاربرد کودهای آلی به تنهایی و یا در تلفيق با یکدیگر بتوان
ضمن افزایش عملکرد ،شاخصهای کمّی و کيفی گياه را نيز
بهبود بخشيد .بنابراین بهنظر میرسد مصرف کودهای آلی
ورمیکمپوست و اسيد هيوميک از طریق تأثير بر توانایی
جذب و حفظ رطوبت و عناصر غذایی مانند نيتروژن ،پتاسيم
و فسفر بر خصوصيات کمّی و کيفی زیره سبز تأثير گذاشته و
در نهایت موجب بهبود عملکرد دانه شده است .در مجموع
میتوان بيان کرد در شرایط آب و هوایی مشابه شهرستان
مبارکه ،کاربرد  89تن در هکتار ورمیکمپوست به همراه
 4ليتر در هکتار اسيد هيوميک ،مناسبترین تيمار برای
افزایش جذب عناصر ماکرو ،عملکرد دانه و عملکرد اسانس
در زیره سبز میباشد.
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Abstract
To study the effects of different levels of vermicompost and humic acid on the seed macroelements uptake, seed yield, and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.), an experiment
was conducted in a field located in Mobarakeh city as factorial based on a randomized complete
block design with three replications during the growing season 2016-2017. Experimental
treatments included vermicompost at three levels (0, 5 and 10 ton ha-1) and foliar application of
humic acid at four levels (0, 2, 4 and 6 lit ha-1). The results showed that the application of 10 ton
ha-1vermicompost increased the essential oil yield and seed phosphorus content by 86.7 and
33% as compared to control, respectively. The foliar application of 4 lit ha-1 humic acid along
with 0, 5, and 10 ton ha-1vermicompost application increased the seed potassium content by
27.8, 9.6, and 9.2% as compared to control, respectively. The highest percentage of seed
nitrogen was observed in the combined application of humic acid at 4 lit ha-1 and vermicompost
at 10 ton ha-1, which was 11.7% more than control. The foliar spray of 4 and 6 lit ha -1 humic
acid at 10 ton ha-1 vermicompost increased seed yield by 11.1 and 9.9% as compared to control,
respectively. The combined use of humic acid and vermicompost could meet the nutritional
needs of cumin and could be considered as an effective step towards achieving sustainable
agriculture goals while increasing quantitative and qualitative performance.
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