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 چکیده
 آلي یها نهاده از استفاده ارگانيک، کشاورزی در گياهي مناسب تغذيه و خاک یحاصلخيز به دستيابي برای اصل مهمترين امروزه     

 زيست محيط تظاحف موجب دارويي گياهان سالمت تأمين بر عالوه ،ها نهاده اين کاربرد .باشد مي شيميايي کودهای جای به زيستي و

 و درصد ،عملکرد مورفولوژيک، صفات بر هيوميک اسيد و کمپوست ورمي کاربرد ارزيابي منظور به پژوهش، اين .شود مي نيز

 تيمارهای اثر بررسي برای شد. انجام (.Trachyspermum ammi L) زنيان دارويي گياه ارگانيک کشت در اسانس های ترکيب

 صورت به آزمايشي درصد( 5 و 1/9 )صفر، سطح سه در هيوميک اسيد و هکتار( در تن 59 و 1 )صفر، سطح سه در کمپوست ورمي

 دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقيقاتي مزرعه در 5202 سال در تکرار سه با تصادفي کامل یها بلوک پايه طرح قالب در فاکتوريل

 حاصل کمپوست ورمي سوم سطح کاربرد از تر،چ در چترک تعداد و بوته ارتفاع بيشترينکه  داد نشان آزمايش نتايج .شد اجرا کردستان

 افزايي هم اثرات براساس .شد چتر در چترک تعداد و بوته ارتفاع صفات دار معني افزايش موجب نيز هيوميک اسيد سوم سطح گرديد.

 توأم کاربرد از اسانس درصد و بيولوژيک عملکرد دانه، عملکرد بوته، در چتر تعداد بيشترين هيوميک، اسيد و کمپوست ورمي بين

 مانند آلي کودهای از توان ميکه  رسد مي نظر بهبنابراين  آمد. بدست هيوميک اسيد سوم سطح و کمپوست ورمي سوم سطح

 عملکرد بهبود برای مطلوب شرايط حصول برای شيميايي کودهای برای مناسب جايگزيني عنوان به هيوميک اسيد و کمپوست ورمي

 .کرد استفاده زنيان دارويي گياه کيفي و يکمّ

 

 .پاشي محلول ه،مؤثر ماده آلي، کود جايگزين، کشاورزی :کلیدی های هژوا

 

 مقدمه
 گياهان از کيي (.Trachyspermum ammi L) زنيان
 اين است. هتوج قابل غذايي و درماني خواص با مهم دارويي
 .      باشد مي چتريان خانواده به متعلق و ساله کي   ،   علفي گياه،
 دارای آن برگهای است. متر سانتي 599 تا 29 آن ارتفاع

 مجتمع و سفيد رنگ به گلها و ظريف و نازک های بريدگي
 و بيضوی کوچک، ها ميوه هستند. مرکب چتر صورت به

 ,Chattopadhtay & Sharma)باشند  مي رنگ ای قهوه

 گياه اين (.Ghasemi Dehkordi et al., 2003؛ 1990
 کند مي رشد خشک نيمه و خشک مناطق در گسترده طور به
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(Joshi, 2000) دارد مقاومت شوری به نسبت و  
(Ashraf, 2002 ؛Munns, 2002.) دليل به گياه اين اهميت 

 زنيان های ميوه که است آن های ترکيب و اسانس وجود
 به توجه با آن مقدار و هستند اسانس ميزان بيشترين حاوی

 .است متغير درصد 1 تا 3 بين محيطي و ژنتيکي خصوصيات
 فالندرن، ترپينن، تيمول، توان مي اسانس عمده های ترکيب از

 فنولي های رکيبت جزء کهرا  سيمن گروه و پينن گروه
 ساير از .(Nagalakshmi et al., 2000) برد نام ،باشند مي

 ها چربي ها، پروتئين به توان مي گياه اين شيميايي های ترکيب
 پتاسيم، سديم، های کاتيون ضروری، چرب اسيدهای شامل
 ,.Sahaf et al) کرد اشاره روی و منيزيوم کلسيم، آهن،

 (.Rasooli et al., 2008؛ Khajeh et al., 2004؛ 2007
 مورد نفس، تنگي درمان و خون کلسترول کاهش برای زنيان
 و تهوع ضد مدر، عنوان به و گيرد قرارمي استفاده
 درماني اثر دارای همچنين دارد. کاربرد اسپاسم دهنده تسکين

باشد  مي عصبي و التهابي پوستي، اختالالت برخي در
(Boskabady & Shaikhi, 2000.) 

ی ورزکشا يستمحيطيز بمخر اتثرا به توجه با
 شيمياييی ها دهنها  يهروبي فمصر از ناشي که اولمتد
 جايگزينی ورزکشا به توجه هميتا بر روز به روز ،باشد مي
 ،ارپايدی ورزکشا صليا نکاار از يکي .شود مي ودهفزا
 فهد با عيزرای ها کوسيستما در آليی هادکو از دهستفاا

 ليآی هادکو زيرا ،ستا شيمياييی هادکو دبررکا فحذ
شوند مي ندگيز محيط و ننساا سالمت تأمين سبب
(Sharma, 2002) نگياها ردمو در نهاآ دبررکا هميتا و 

 ،هستند طتباار در ننساا سالمت با مستقيم طور به که ييدارو
 مانندي آلی ودهاک از استفاده اساس، اين بر .باشد مي محرز
 حفظ سبب اه،يگی ازهاين نيتأم بر عالوه کمپوست ورمي
 (.Arancon et al., 2004) شود مي زين ستيز طيمح سالمت
ی نگهدار و جذب قدرت اد،يز تخلخلی دارا کمپوست ورمي
 دايز تيظرف مناسب، شکزه و هيتهو ،يمعدن عناصری باال

 امروزه هک باشد مي نامطبوعی بو بدون و آبی نگهدار
 و رشد بهبودبرای  ،کيارگانی شاورزک در آن از استفاده

 (.Atiyeh et al., 2002) باشد مي متداول محصوالت، تيفيک

 ميکرو، ماکرو، عناصر از غني منبعي کمپوست ورمي
 که است گياه رشد محرک های هورمون و ها آنزيم ها، ويتامين
 دارويي گياهان ازجمله گياهان سريع و زياد رشد سبب
 با را فسفر و تروژنين بهي دسترس تيقابل نيهمچن ،گردد مي
 دهد مي شيافزا فسفر ردنک محلول و تروژنين تيتثب شيافزا
(Prabha et al., 2007.) دارويي گياه روی بر ای مطالعه در 

 موجب کمپوست ورمي از استفاده کهشد  مشخص سير
 محصول عملکرد و بوته ارتفاع در یدار معني افزايش
 فعاليت کنندگي تحريک قابليت به تأثير اين و شود مي

 آن توانايي و کمپوست ورمي توسط خاک مفيد های ميکروب
 Arguello et) شد داده نسبت غذايي مواد جذب افزايش در

al., 2006.) سطوح تأثيرمورد  در که ديگری پژوهش در 
 زانيم و کيمورفولوژ اتيخصوص بر کمپوست ورمي مختلف
 هک داد نشان حاصل جينتا شد، انجام يآلمان بابونه اسانس
 ردکعمل دار معني بهبود باعث کمپوست ورمي سطوح شيافزا

 (.Azizi et al., 2008) گردد مي اسانس
 و است متعددی مزايای دارای نيز هيوميک اسيد کاربرد
 بخش عنوان به را اسيد هيوميک جهان، سراسر در کشاورزان
 هيوميکي مواد اند. پذيرفته خود کودی برنامه از ناپذير جدايي
 آلي مواد درصد 09 تا 61 فوليک، اسيد و اسيد هيوميک شامل
 در مطالعه برای مهمي موضوع و دهند مي تشکيل را خاک
 ی،حاصلخيز خاک، شيمي کشاورزی، لفمخت های زمينه

 مواد اين زيرا ،باشند مي محيطي علوم و گياه فيزيولوژی
؛ Cimrin & Yilmaz, 2005) دارند ای چندگانه های نقش

Costa, 2008) ی راستا در مؤثری گام ها نهاده اين از استفاده و
 غذايي عناصر شامل ،هيوميک اسيد .باشد مي پايدار ديتول

 افزايش و خاک یحاصلخيز بهبود موجب که است فراواني
 بر نتيجه در ،شده گياهان در غذايي عناصر دسترسي قابليت
 را آن توان مي طرفي از گذارد، مي تأثير آنها عملکرد و رشد
 بعضي و شيميايي کودهای منفي اثرات کاهش يا حذف برای
 کاهش را کودی نيازهای وکرد  استفاده خاک از شيميايي مواد
 Salman et) گردد مي محصول افزايش موجب نتيجه در که داد

al., 2005). اسيد هيوميک تأثير مورد در نيز ديگری مزايای 
 و اسيد هيوميک بين کمپلکس تشکيل شامل که شده گزارش
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 گياه، در هايي آنزيم به اسيد هيوميک کاتاليز معدني، های يون
 متابوليسم تحريک فتوسنتز، و تنفس در هيوميک اسيد تأثير
 باشند مي اسيد هيوميک هورموني فعاليت و نوکلئيک اسيد
(Yildirim, 2007.) اسيد هيوميک کاربرد ،بررسي يک در 

 در ماکرو و ميکرو غذايي عناصر ميزان دار معني افزايش موجب
 ،ديگر ای مطالعه در .(Turkmen et al., 2004) شد فلفل گياه
 ردکعمل و اسانس ميزان بر اسيد هيوميک مختلف سطوح تأثير
 و گرفت قراري بررس مورد زوفايي دارو اهيگ کيولوژيب

 شيافزا موجب هيوميک اسيد سطح نيباالتر کهشد  مشخص
 (.Khazaei et al., 2011) شود مي نامبرده صفات دار معني

 از استفاده و کيارگان شتک نظام به ردکيرو ن،يبنابرا
 تيفيک با ردکعمل حصولبرای  آني تيريمدی ها روش
 و ستميوسکا دری داريپا و تعادل شيافزا و مطلوب
 نيا تحقق هک است تياهم زيحا ،کخا کيولوژيبی ها تيفعال
 .باشد مي سريميي دارو اهانيگ از استفاده با راه آغاز در امر
 و کمپوستورمي کاربرد مطالعه ،هشوپژ ينا منجاا از فهد

 و يکمّ عملکرد ،مورفولوژيک صفات بر اسيد هيوميک

 .باشد مي زنيان دارويي گياه ارگانيک کشت در اسانس درصد
 

 هاروش و مواد
 سه در ميکمپوستور تأثير يابيارزبرای  هشوپژ ينا
 سه در اسيد هيوميک و هکتار( در تن 59و 1 ،9) سطح
 عملکرد ،مورفولوژيک صفات بر درصد( 5 و 1/9 ،9) سطح
 شيآزما شد. انجام زنيان دارويي گياه اسانس ميزان و
 کامل یها بلوک هيپا طرح قالب در ،ليفاکتور صورت به

 در 5202 زراعي سال در تکرار سه و تيمار نه با تصادفي
 اجرا کردستان دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقيقاتي مزرعه
 مزرعه کخايي ايميش وي کيزيف اتيخصوص نييتعبرای  .شد
 عمق از شت،ک از قبل زنيان، محصولی ودک ازين برآورد و

 مزرعه کخا مختلف نقاطی متر يسانت 29 تا صفر
 بررسي مورد فوق مشخصات وانجام گرديد ی بردار نمونه
 روش از خاک بافت تعيين برای (.5 )جدول گرفت قرار

 تحت خاک بافت داد نشان نتايج که شد استفاده هيدرومتری
 است. سيلتي رسي نوع از آزمايش

 
 کمپوست و خاک محل اجرای آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورمیبرخی  -1جدول 

 PH 
EC 

)%( 

O.C 

)%( 

N 

(mg/kg) 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg) 

 386 0/1 53/9 5/5 05/9 6/6 خاک

 501 4999 3/5 6/59 11/3 5/0 کمپوست ورمی

 
 ازين مورد نيزمی ساز آماده پروژه، انجام برای اول گام
 اسفندماه در بذر بستر کردن آماده و زمين تهيه عمليات .بود
 به کاشت خط شش شامل آزمايشي کرت هر .شد انجام
 بين فاصله .بود متر 2 طول به و متر سانتي 21 فواصل
 گرفته نظر در متر يک ها کرت بين فاصله و متر دو تکرارها

 خط هر کنار در ،کمپوست ورمي تيمار اعمالبرای  .شد
 شيارهای در کمپوست ورمي و شد ايجاد شياری کاشت
 زنيان اشتک .شد پوشانده خاک با آنها روی و پخش مربوطه

اسيد  با پاشي محلول .شد انجام 5202 ماه فروردين در
 مرحله از مرحله سه در زنيان بوته روی بر هيوميک

 تيمارهای برای بار کي روز 51 هر فاصله به دهي پنجه
 رسيدگي از پس ،نهايي برداشت .گرديد انجام مربوطه

 دوره طول در شد. انجام ماه شهريور در ها دانه فيزيولوژيک
 صفات بر آزمايش تيمارهای اثر بررسي برای آزمايش

 و بوته در چتر تعداد بوته، ارتفاع ازجمله گياه مورفولوژيک
 از تصادفي صورت به بوته 59 چتر، در چترک تعداد همچنين
 خط دو و گرفتند قرار بررسي مورد مياني رديف چهار
 شدند. محسوب حاشيه عنوان به آزمايشي کرت هر کناری
 مياني های رديف از نيز بيولوژيک عملکرد گيری اندازه برای
 انتهای و ابتدا از متر سانتي 19 حذف )با آزمايشي کرت هر
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 شد برداشت گياهي های بوته از مترمربع يکبرابر  رديف( هر
 های دانه کردن جدا با آنها توزين و شدن خشک از پس که

 دانه در موجود اسانس شد. برآورد نيز دانه عملکرد مربوطه،
 گرديد. استخراج ساعت سه مدت به آب با تقطير روش به

 سديم سولفات توسط آن زدايي رطوبت از پس اسانس درصد
 جداسازیبرای  سپس (.Kapoor et al., 2004) شد محاسبه

 شده آماده اسانس های نمونه اسانس، های ترکيب شناسايي و
 به کشور مراتع و جنگلها تحقيقات سسهؤم آزمايشگاه در

 روماتوگرافک و (GC) یگاز روماتوگرافک های  دستگاه
 که شدند تزريق (GC/MS)ي جرم سنج فيط به متصلی گاز

 بود: زير شرح به آنها مشخصات
  سريع فوق کروماتوگراف گاز -GC دستگاه

Thermo-UFM، ستون با Ph-5 قطر متر، 59 طول به 
  ساکن فاز اليه ضخامت و متر ميلي 5/9 داخلي

 حرارتي ريزی برنامه گرفت. قرار استفاده مورد ميکرومتر 4/9
 در درجه 89 سرعت با گراد سانتي درجه 381 تا 69 ستون:
 دمای بود. گراد سانتي درجه 389 تزريق محفظه دمای و دقيقه

 بود. هليوم حامل گاز و گراد سانتي درجه 389 آشکارساز
 Varian-3400 گازکروماتوگراف از -GC/MS دستگاه

 طول به DB-5 ستون با ،Saturn يجرم سنج فيط به متصل
 فاز اليه ضخامت و متر ميلي 31/9 داخلي قطر متر، 29

  شد. استفاده ميکرومتر 31/9 ساکن
 گراد سانتي درجه 319 تا 19 ،ستون حرارتي ريزی برنامه

 محفظه دمای بود. دقيقه در درجه 2 دمای افزايش سرعت با
 ترانسفرالين حرارت درجه و گراد سانتي درجه 369 تزريق
  يونيزاسيون انرژی شد. تنظيم گراد سانتي درجه 309
 حامل گاز 00/00 خلوص درجه با هليوم و ولت الکترون 09

 های شاخص از استفاده با ها ترکيب شناسايي بود. دستگاه
 و بودانجام شده  نرمال های هيدروکربن تزريق با که بازداری

 جرمي های طيف با آمده دستب های طيف مقايسه طريق از
 در موجود اطالعات از استفاده و استاندارد های ترکيب
 نسبي درصد شد. انجام GC/MS رايانه در ترپنوئيدها کتابخانه
 طيف در آن منحني زير سطح براساس اسانس های ترکيب

 آمد. دستب سطح کردن نرمال روش به کروماتوگرام

 انجام SAS یآمار افزار نرم توسط ها داده ليتحل و هيتجز
 شد ستفادها EXCEL افزار نرم از نمودارها رسم برای و شد
 LSD آزمون روش به بررسي مورد صفات های نيانگيم و
 گرفتند. قرار سهيمقا مورد %1 احتمال سطح در

 
 نتایج
 بوته ارتفاع
 عامل اثر انس،يوار هيتجز جينتا براساس پژوهش اين در
 )جدول بود (P≤95/9) دار معني بوته ارتفاع بر کمپوست ورمي
 سطوح بين یدار معني اختالف بيانگر ها ميانگين مقايسه .(3

 بوته ارتفاع کمترين که طوری به ،بود کمپوست ورمي مختلف
 کمپوست ورمي کاربرد عدم تيمار به مربوط متر( سانتي 02/12)
 تن 59 کاربرد به مربوط متر( سانتي 3/85) ارتفاع بيشترين و

 نيز اسيد هيوميک تيمار (.5 )شکل بود هکتار در کمپوست ورمي
 اثر اما گرديد. بوته ارتفاع (P≤95/9) دار معني افزايش سبب
 دار معني بوته ارتفاع بر اسيد هيوميک و کمپوست ورمي متقابل
 اختالف نشانگر تيمارها ميانگين مقايسه (.3 )جدول نبود
 که طوری به ،بود اسيد هيوميک مختلف سطوح بين یدار معني
 تيمار به نسبت %2/59 را بوته ارتفاع ،اسيد هيوميک سوم سطح
  (.3 )شکل داد افزايش اسيد هيوميک کاربرد عدم
 

 تعداد چتر در بوته
 هک داد نشان شيآزما انسيوار هيتجز از حاصل جينتا
 در چتر تعداد براسيد هيوميک  وکمپوست  ورمي اصلي اثرات
 متقابل اثر همچنين .شد (P≤95/9)دار  معني بوته
دار  معني صفت اين بر نيزاسيد هيوميک  و کمپوست ورمي

(95/9≥P) چتر تعداد بيشترين که یطور به (.3 )جدول بود 
 سوم سطح حاوی تيمارهای توأم کاربرد از بوته در

 که شد حاصلاسيد هيوميک  سوم سطح وکمپوست  ورمي
 دوم سطح وکمپوست  ورمي سوم سطح توأم تيمارهای با البته

 وکمپوست  ورمي دوم سطح تلفيقي تيمار واسيد هيوميک 
 گرفتند قرار آماری گروه يک دراسيد هيوميک  سوم سطح
 (.2 )شکل
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  زنیان دارویی اهیگ اسانس درصد و عملکرد ،کیمورفولوژ صفات انسیوار هیتجز -2 جدول

 اسید هیومیک و کمپوست ورمی مختلف سطوح تأثیر تحت

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 ارتفاع

 بوته

 تعداد چتر

 در بوته

 چترک تعداد

 در چتر

 عملکرد

 دانه

 عملکرد

 بیولوژیک

 درصد

 اسانس

 ns 26/52 ns 15/29 ns 03/59 ns 209/8541 ns 51/534348 ns 995/9 3 تکرار

 230/9 ** 09/8028892**  102/628442**  94/31**  19/5161**  04/061**  3 کمپوست ورمی

 592/9 ** 51/845848**  209/89110**  10/32**  83/309**  46/20**  3 هیومیک اسید

 ns 86/1 * 10/85 ns 09/9 ** 094/51224 ns 09/545192 * 952/9 4 هیومیک اسید×کمپوست ورمی

 994/9 48/00996 380/5109 62/2 04/35 52/1 56 آزمایش خطای

ns، ،* **: 5 و %1 احتمال سطح در دار معني و دار غيرمعني ترتيب به% 

 
 چتر در چترک تعداد

 نش انگر  ش،يآزم ا  انسي  وار هيتجز از حاصل نتايج
 اسيد هيومي ک  و کمپوست ورمي عوامل تأثير هک بود آن
 ام ا  ش د،  (P≤95/9) دار معن ي  چتر در چترک تعداد بر

 چت رک  تع داد  بری دار معني تأثير عوامل، متقابل اثرات
 اث  ر  ب  ا  رابط  ه  در (.3 ج  دول ) نداش  تند  چت  ر  در

 س ه يمقا ز،ي  ن چت ر  در چت رک  تع داد  بر کمپوست ورمي
 س  طوح نيب   هک   ب  ود آن دهن  ده نش  ان ه  ا نيانگي  م

 ینح و  به دارد، وجودی دار معني اختالف کمپوست ورمي
 س وم  س طح  کاربرد از چتر در چترک تعداد بيشترين هک

 اول س    طح از آن کمت    رين و کمپوس    ت ورم    ي
 ب ين  یدار معني اختالف و گرديد حاصل کمپوست ورمي
 )ش کل  نش د  مش اهده  کمپوست ورمي سوم و دوم سطح
 ني ز  اسيد هيوميک مورد در تيمارها ميانگين مقايسه (.4

 ،عام ل  اي ن  مختل ف  س طوح  مي ان  ک ه  ب ود  آن بيانگر
 و بيش ترين  ک ه  نحوی به ،دارد وجود یدار معني اختالف
 س طح  ک اربرد  از ترتيب به چتر در چترک تعداد کمترين
  آي  د م  ي بدس  ت اس  يد هيومي  ک اول س  طح و س  وم
 (.1 )شکل

 

 
 بوته ارتفاع بر کمپوست ورمی مختلف سطوح تأثیر -1 لکش

 زنیان دارویی گیاه
 

 
 گیاه بوته ارتفاع بر هیومیک اسید مختلف سطوح تأثیر -2 لکش

 زنیان دارویی
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 هیومیک اسید و کمپوست ورمی متقابل اثر -3 لکش

 زنیان دارویی گیاه بوته در چتر تعداد بر 

 

 
 در چترک تعداد بر کمپوست ورمی مختلف سطوح تأثیر -4 لکش

 زنیان دارویی گیاه چتر

 
   در چترک تعداد بر هیومیک اسید مختلف سطوح تأثیر -5 لکش

 زنیان دارویی گیاه چتر

 
 دانه عملکرد

 هک   ب ود  آن انگريب شيآزما انسيوار هيتجز از حاصل جينتا
 دار معن ي  دان ه  ردکعمل بر اسيد هيوميک و کمپوست ورمي تأثير

(95/9≥P) .متقاب ل  اث ر  ک ه  ادد نش ان  نت ايج  اين بر عالوه بود 
 دار معن ي  م ذکور  ص فت  بر نيز اسيد هيوميک و کمپوست ورمي

(95/9≥P) مي زان  تيماره ا،  س طوح  افزايش با (.3 )جدول بود 
 دان ه  عملک رد  بيشترين که یطور به ،يافت افزايش نيز صفت اين
اس يد   سوم سطح و کمپوست ورمي سوم سطح توأم کاربرد اثر در

 دوم س طح  ت وأم  ک اربرد  تيم ار  ب ا  ک ه  گرديد حاصل هيوميک
 آماری گروه يک در اسيد هيوميک سوم سطح و کمپوست ورمي
 (.6 )شکل گرفتند قرار
 

 بیولوژیک عملکرد
 ب ر  کمپوس ت  ورمي عامل اثر واريانس تجزيه جينتا براساس
 سهيمقا (.3 جدول) بود (P≤95/9) دار معني بيولوژيک عملکرد

 مختل  ف س  طوح نيب   هک   داد نش  ان ماره  ايت نيانگي  م
 هک    نح وی  ب ه  دارد، وج ود ی دار معن ي  تفاوت ،کمپوست ورمي

 کمپوس ت  ورم ي  س وم  س طح  از بيولوژي ک  عملک رد  بيشترين
 اث ر  واري انس،  تجزيه جدول براساس (.0 شکل) گرديد حاصل
 ،ب ود  (P≤91/9) دار معن ي  بيولوژيک عملکرد بر هوميک اسيد
 اي ن  لح ا   از اس يد هيومي ک   و کمپوس ت  ورمي متقابل اثر اما

 بي انگر  تيمارها ميانگين مقايسه (.3 )جدول نبود دار معني صفت
 بيش ترين  تولي د  موجب اسيد هيوميک سطح باالترين که بود آن

   .(8 شکل) گرديد بيولوژيک عملکرد ميزان
 

 دهنده اسانس های تشکیل درصد اسانس و ترکیب
براساس نتايج تجزيه واريانس از لحا  درصد اسانس، اثر 

و اثر اسيد  (P≤95/9)% 5کمپوست در سطح احتمال  ورمي
کمپوست و اسيد هيوميک در سطح  هيوميک و اثر متقابل ورمي

(. بيشترين درصد 2دار بود )جدول  معني (P≤91/9)% 1احتمال 
سطح  کمپوست و اسانس در اثر کاربرد تلفيقي سطح سوم ورمي

سوم اسيد هيوميک بدست آمد و کمترين ميزان آن نيز از عدم 
کمپوست و عدم مصرف اسيد هيوميک حاصل شد  مصرف ورمي

آمده از اين پژوهش،  بدست نتايج به توجه (. همچنين با0)شکل 
 واقع مؤثر اسانس دهنده های تشکيل ترکيب بر کودی تيمارهای
 های ترکيب ترين عمده ترپينن و تيمول-گاما سيمن،-و پارا شدند
 (.2بودند )جدول  زنيان اسانس دهنده تشکيل
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 عملکرد بر هیومیک اسید و کمپوست ورمی متقابل اثر -6 لکش

 زنیان دارویی گیاه دانه

 
 

 
 عملکرد بر کمپوست ورمی مختلف سطوح تأثیر -7 لکش

 زنیان دارویی گیاه بیولوژیک

 

 
 بیولوژیک عملکرد بر هیومیک اسید مختلف سطوح تأثیر -8 لکش

 زنیان دارویی گیاه
 

 
 درصد بر هیومیک اسید و کمپوست ورمی متقابل اثر -9 لکش

 زنیان دارویی گیاه اسانس

 

 بحث
 کمپوست ورمي کاربرد پژوهش، اين نتايج براساس

 های پژوهش نتايجالبته  گرديد. زنيان ارتفاع افزايش موجب
 Arguello et) سير دارويي گياهان روی بر محققان ساير

al., 2006،) شويد (Darzi & Haj Seyed Hadi, 2012)، 
 Khalesro et) انيسون (،Hussein et al., 2006) بادرشبي

al., 2010)، رازيانه (Darzi et al., 2006) بابونه و (Azizi 

et al., 2008)  نظر بهبنابراين  است. مطلب همين مؤيدنيز 
 قبيل از هايي ويژگي داشتندليل  به کمپوست ورمي که رسد مي

 فعاليت کنندگي تحريک قابليت و آب جذب اديز قدرت
 بهبود را رشد بستر شرايط خاک، مفيد های ميکروب

 و پرمصرف غذايي عناصر مطلوب فراهمي با و بخشد مي
 دياس .گردد مي بوته ارتفاع و رشد افزايش موجب ،مصرف کم
 سميمتابول بر تأثير با وي هورمون اثرات قيطر از نيز کيوميه

 جذب شيافزا وي نندگک التک قدرت با وي اهيگی ها سلول
 شود مي اهيگ ارتفاع و رشد شيافزا سبب ،ييغذا عناصر

(Nardi et al., 2002). هيوميک دياس اربردکی ا مطالعه در 
 موجب کيلوگرم بر گرم ميلي 3999 و 5999 ،199 ميزان به
 ،کخش وزن ساقه، طول ساقه، قطر ل،يوتکپويه طول شيافزا
 Turkmen et) شد فلفل اهيگ ردکعمل ويي غذا عناصر زانيم

al., 2005). محققان ساير پژوهش نتايج (Susilawati et 

al., 2009 ؛Vasudevan et al., 1997) ذرت روی ترتيب به 
 دارد. مطابقت تحقيق اين نتايج با نيز آفتابگردان و
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 بر هيوميک اسيد و کمپوست ورمي متقابل اثر مورد در
 کمپوست ورمي که بيان کرد چنين توان مي بوته در چتر تعداد
 و B گروه های ويتامين قبيل از غني مواد داشتن دليل به

 گردد مي گياه رشد افزايش سبب D گروه های پروويتامين
(Ansari, 2008) هر بروز سبب مطلوب، بستری ايجاد با و 

 .شود مي گياه روی بر هيوميک اسيد مثبت اثرات بيشتر چه
 ،شد انجام رازيانه دارويي گياه روی بر که تحقيقي در

در  انهيراز اهيگ در چتر تعداد هک کردند گزارش محققان

 کاربرد عدم به نسبت کيولوژيبی ودهاک از استفاده طيشرا
-Mahfouz & Sharaf) افتی يدار معني شيافزا ودهاک نيا

Eldin, 2007).  گياه روی زين ديگری تحقيق نتايجالبته 
 & Badran) بود مشابه تحقيق اين نتايج با رازيانه دارويي

Safwat, 2004). نشان نيز پژوهشگران ساير های يافته 
 چتر تعداد افزايش موجبکمپوست  ورمي کاربرد کهدهد  مي
 و (Khalesro et al., 2010) انيسون دارويي گياه در بوته در
 است.شده  (Darzi et al., 2006) رازيانه دارويي گياه

 
  زنیان دارویی گیاه اسانس در موجود شیمیایی های ترکیب میزان -3 جدول

 هیومیک اسید و کمپوست ورمی سطوح تأثیر تحت

V3H3 V3H2 V3H1 V2H3 V2H2 V2H1 V1H3 V1H2 V1H1 ترکیب نوع بازداری شاخص 

- 2/9 - 2/9 - 2/9 4/9 - 4/9 036 α-thujene 

1/9 0/9 5 4/9 5 5 2/5 5 4/5 026 α-pinene 

6/9 0/9 6/9 6/9 6/9 0/9 0/9 0/9 0/9 080 myrcene 

2/9 2/9 3/9 3/9 2/9 2/9 6/9 3/9 8/9 5951 α-terpinene 

2/38 8/30 0/30 8/30 8/31 8/36 8/31 5/31 8/34 5932 p-cymene 

1/9 1/9 1/9 1/9 6/9 6/9 6/9 1/9 0/9 5938 Limonene 

3/38 4/30 4/38 2/31 8/31 0/31 5/31 8/34 1/34 5918 γ-terpinene 

- - - - 2/9 - 3/9 - - 5961 n-octanol 

- - - - 3/9 - 3/9 - 4/9 5909 cis sabinene hydrate 

- - - - 2/9 - - - 2/9 5520 trans pinocarveol 

4/9 8/9 5/5 0/9 4/5 8/5 0/9 5/5 0/5 5501 terpinen-4-ol 

3/9 3/9 - 5 2/9 2/9 2/9 5/9 2/9 5508 γ-terpineol 

- 6/9 - - 5/5 - - - 0/5 5368 n-decanol 

3/9 5/9 - 5/9 8/2 0/5 4/5 5/9 0/2 5382 α-terpinene-7-al 

3/49 1/28 0/20 6/20 5/28 0/20 6/28 0/24 0/24 5388 Thymol 

4/9 3/5 3/5 4/5 5/5 5/5 3/5 5 8/5 5300 Carvacrol 

6/00 5/00 6/08 5/08 2/00 8/08 6/00 3/00 2/08 - Total 

 

 شد، انجام درمنهيي دارو اهيگی رو بر هک ای مطالعه در
ی ايبقا از حاصل کمپوست ورمي مصرف هک گرديد مشخص

يي دارو اهيگ نياي گلده مالحظه قابل بهبود موجب ،ياهيگ
 قيطر از کمپوست ورميی ريارگکب مطالعه اين در .شود مي

ي اتيحی ها نشکوا بهبود وی زکخای ها یماريب و آفات نترلک
 باعث ،ييغذا عناصر و آب جذب احتماالً زين و کخا در ديمف
 .(Pandey, 2005) شود مي اهيگي گلده و نمو و رشد شيافزا

 مثبت چترک، و چتر تعداد بر کمپوست ورمي تأثير بنابراين
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 مناسب ريمقاد مصرف گريد عبارت به .گردد ميي ابيارز
ي روبکيمی ها تيفعال بهبود قيطر از احتماالً ،کمپوست ورمي
 موجودات نيا توسط اهيگ رشدی ها نندهک ميتنظ ديتول و کخا
 زانيم شيافزا سبب ،ييغذا عناصر شتريب جذبي فراهم زين و

 در مسئله نيا هک گردد ميي اهيگ کخش ماده و فتوسنتز
 دتوان مي نيز اسيد هيوميک انجامد. يمي گلده شيافزا به تينها
 قسمت رشد بگذارد، گياه رشد بر مثبتي اثرات مستقيم، طور به

 ولي شود مي تحريک اسيد هيوميک توسط گياه ريشه و هوايي
 ريشه حجم که یطور به است، تر برجسته ريشه روی بر آن اثر
 گردد مي ريشه سيستم بيشتر اثربخشي باعث و داده افزايش را
 گياه توسط فسفر و منيزيم کلسيم، پتاسيم، نيتروژن، جذب و

 گياهان روی محققان ساير های پژوهش نتايج .يابد مي افزايش
 و (Mohammadipour et al., 2012) بهار هميشه دارويي
 تعداد افزايش بيانگر (Nikbakht et al., 2008) ماريتيغال
 دارد. مطابقت پژوهش اين نتايج با که است چتر در چترک
 بهبود دليل به نيز دانه عملکرد بر کمپوست ورمي مثبت اثر
علت  به دتوان مي تأثير اين عالوه به است، عملکرد اجزای
 کتيناز و سلوالز ليپاز، آميالز، پروتئاز،مانند  هايي آنزيم وجود
 قرار دسترس در نتيجه در و کخا آلي مواد تجزيه در که باشد
 از و داردی مؤثر نقش گياهان لزوم موردی مغذ مواد دادن
 دتوان مي ،زنيانی برا مناسب رشد محيط آوردن فراهم طريق
 قيطر از نيز کيوميه دياس و شود عملکرد افزايش موجب
ی ها سلول سميمتابول بر اثر ازجملهي کيولوژيزيف مثبت اثرات
 افزايش و فتوسنتز برگ، ليلروفک غلظت شيافزا ،ياهيگ

 کمپوست ورمي کود در موجود غذايي عناصر جذب سهولت
 شيافزا باعث و داشته کننده تقويت و افزايي هم اثر يک
البته  .(Nardi et al., 2002) شود مي اهانيگ ردکعمل

 تأثير مورد در را مشابهي نتايج نيز ديگر پژوهشگران
 گزارش کنجد دارويي گياه دانه عملکرد بر کمپوست ورمي
  .(Jashankar & Wahab, 2005) ندا هکرد

 باشد مي اهيگ اندام لک وماسيب انگريب ،کيولوژيب ردکعمل
 با .است مؤثر آن شيافزا دريي غذا عناصر مؤثر جذب هک

ی دهاياس ن،يپروتئ ساختمان در تروژنين هکنيا به توجه
 و دارد وجود ها نيتاميو بيشتر و ها ميآنز ل،يلروفک ،کيلئکنو

ي افک زانيم وجود نيبنابرا ،باشد مي اهيگ رشد گلوگاه واقع در
 به توجه با .بود خواهد اهيگ رشد نندهک نيتأم اه،يگی برا آن

 ردکعمل وي کيولوژيب ردکعمل نيب دار معني و مثبتي همبستگ
 باال دانه ردکعمل بهي کيولوژيب ردکعمل شيافزا با توان مي دانه
 Ahlawatو  Jat مختلف مطالعات جينتا .افتي دست زين
(3996،) Hameeda ( 2006و همکاران،) Acevedo  وPire 
 و مرواريدی ارزن نخود، گياهان روی بيترت به (2004)

 اسيد مورد در .دارد مطابقت قيتحق نيا ايجنت با سورگوم
 از اسيد هيوميک هک ندا هردک گزارش محققان نيز هيوميک

 رشد، شيافزا سبب اهيگ تروژنينی محتوا در شيافزا قيطر
 & Ayas) شود مي کيولوژيب ردکعمل آن تبع به و ارتفاع

Gulser, 2005.) سبب اسيد هيوميک کاربرد ،بررسي يک در 
 Stolonifera) بنتگراس اهيگ در تروژنين و فسفر شيافزا

Agrostis) داد شيافزا را کخش ماده تجمع و شده 
(Mackowiak et al., 2001.) 

 ميزان بر تحقيق اين تيمارهای متقابل اثر مورد در
 در نندهکديتشد و افزايي هم راث کي رسد مي نظر به ،اسانس

 صفت یرو بر کمپوست ورمي و هيوميک اسيد توأم اربردک
 هيوميک اسيد حضور باشد. داشته وجود زنيان در مذکور
 بهبود سبب دتوان مي ،کمپوست ورمي یحاو شتک بستر در
 یبرارا  الزم طيشرا و شود ها زميروارگانکيم تيفعال
 متعاقب و آورد فراهم کمپوست ورمي منبع از فسفر تيحالل
 آنجا از و دهد شيافزا را فسفر به زنيان اهيگ يدسترس آن
 اسانس دهنده ليکتش ياصل اجزاء از يکي فسفر هک
 بهمنجر  دتوان مي ودک دو نيا تکمشار نيبنابرا ،باشد مي
 ردندک گزارش محققان .شود زين اسانس زانيم شتريب بهبود
 انهيراز اسانس درصد شيافزا باعث کمپوست ورمي هک
 زين اسانس زانيم کمپوست ورمي مقدار شيافزا با و شود مي
 ای مطالعه در. (Darzi et al., 2006) دهد مي نشان شيافزا
 اهيگ اسانس ميزان بر هيوميک اسيد مختلف سطوح تأثير
 که گرديد مشخص و گرفت قراري بررس مورد زوفايي دارو
 دار معني شيافزا موجب هيوميک اسيد سطح نيباالتر
 مطالعه در (.Khazaie et al., 2011) شود مي نامبرده صفت
 کاربرد و پاشي محلول روش دو هر که شد گزارش ديگری
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 گياه اسانس ميزان زايشاف باعث خاک در هيوميک اسيد
 اهانيگ زراعت در (.Chris et al., 2005) شود مي خردل
 زانيم و نوع اسانس، درصد بر عالوه معطر، ييدارو
 .دارند تياهم زين اسانس دهنده ليکتش ييايميش یها بيکتر

 منابع در گياه اين اسانس در موجود های ترکيب تعداد
 تيمول مقدار .است شده گزارش مورد 50 تا 55 بين مختلف
 و %3/41 ،%2/20 مختلف منابع در نيز اسانس در موجود

 یرو بر شده انجام  مطالعه در است. شده ذکر 0/45%
 گزارش %0/45 سيمن-پارا و %3/41 تيمول درصد زنيان،
 ديگری، مطالعه در (.Nagalakshmi, 2000) است هشد

 را زنيان دارويي گياه نمونه 53 اسانس شيميايي یها ترکيب
 اصلي ماده سه آنان نتايج در دادند. قرار ارزيابي مورد
 تشخيص سيمن-پارا و ترپينن-گاما تيمول، اسانس ترکيب
 در دادند. مي تشکيل را اسانس% 81 از بيش که شدند داده
 49-41 تيمول ميزان زنيان، شده بررسي نمونه 53 ميان
 56-31 سيمن-پارا ودرصد  38-23 ترپينن-گاما ،درصد
اين  نتايج با که (Akbarinia et al., 2003) بوددرصد 
 کاربرد که گفت توان مي بنابراين دارد. هماهنگي تحقيق
 اسيد و کمپوست ورمي مانند طبيعي أمنش با آلي یها نهاده

 موجب زيست، محيط با باال سازگاری بر عالوه هيوميک،
 شوند. مي زنيان دارويي گياه کيفي و يکمّ خصوصيات بهبود
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Abstract 
    Nowadays, using organic inputs instead of chemical fertilizers is the most important point for 

achieving soil productivity and suitable plant nutrition in organic farming. The application of 

these inputs not only protects the environmental health, but also improves the qualitative 

characteristics of medicinal plants. The purpose of this research was to investigate the effects of 

vermicompost and humic acid on morphological traits, yield, essential, oil content and 

component of Ajowan (Trachyspermum ammi L.). Thus, a field experiment was conducted in 

the Agriculture Research Station of Kurdistan University in 2013. The treatments consisted of 

three level of vermicompost (0, 5 and 10 t.ha
-1

) and three levels of humic acid (0, 0.5 and 1 

percent). The study was conducted in a randomized complete blocks design with factorial 

arrangement and three replications. The results showed that the highest plant height and number 

of umbels/plant were obtained at the third level of vermicompost. The third level of humic acid 

caused the highest values of plant height and number of umbels/plant, as well. The highest 

number of umbel /plant, seed and biological yield and essential oil percentage were obtained 

with applying the third level of vermicompost and humic acid. Hence, it seems that organic 

fertilizers such as vermicompost and humic acid could be applied as a proper alternative to 

improve the qualitative and quantitative yield of Ajowan. 
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