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چکیده
بهمنظور بررسي اثر کودهای زیستي بر گیاه دارویي آویشن باغي ،آزمایشي در سالهای  1801تا  1809در قالب طرح بلوكهای کامل
تصادفي با  8تكرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان سمنان انجام شد .تیمارها در چهار سطح شامل .1( :قارچ میكوریز
آربسكوالر  .2 ،Glomus intraradicesورميکمپوست ( 5تن در هكتار) .8 ،ورميکمپوست ( 11تن در هكتار) و  .4تیمار شاهد (عدم
کاربرد کود) بودند .ویژگيهای موردبررسي شامل :وزن خشك اندام رویشي ،عملكرد وزن خشك در هكتار ،درصد و عملكرد اسانس در
هكتار و اندازهگیری میزان عناصر  NPKدر اندامهای رویشي و همچنین ارزیابي میزان ترکیبات فنلي و فالونوئید کل برگ بود .مقایسه
میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملكرد خشك اندام هوایي با  2011/41کیلوگرم در هكتار ،مربوط به کاربرد ده تن در هكتار
ورميکمپوست بود که نسبت به گیاهان شاهد 01 ،درصد افزایش نشان داد .بیشترین عملكرد اسانس نیز بهترتیب با  55/12و 58/01
کیلوگرم در هكتار ،مربوط به کاربرد ده تن در هكتار ورميکمپوست و تیمار با قارچ میكوریز بود که نسبت به گیاهان شاهد 119 ،و
 154درصد افزایش معنيدار نشان دادند .بیشترین جذب ازت برگي در اثر تیمار ده تن در هكتار ورميکمپوست مشاهده گردید.
باالترین مقدار فسفر گیاه بهترتیب مربوط به تیمارهای ده تن در هكتار ورميکمپوست و قارچ میكوریز بود .کاهش معنيدار فالونوئید
برگي در اثر کاربرد ده تن در هكتار ورميکمپوست و قارچ میكوریز مشاهده شد .یافتههای این پژوهش کارآیي ورميکمپوست و
همچنین قارچ  Glomus intraradicesدر تولید پایدار آویشن باغي را نشان داد.
واژههای کلیدی :کود زیستي ،جذب عناصر ،اسانس ،کشاورزی پایدار
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آموزش و ترویج کشاورزی ،سمنان ،ایران
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بهتر گیاه و همچنین افزایش غلظت مواد مؤثره در آنها شود
(ژائو 7و همكاران .)2005 ،اطالعات کمي در خصوص تغییرات
احتمالي که در تولید متابولیتهای ثانویه در اندامهای هوایي
گیاه میزبان در زمان همزیستي میكوریزی اتفاق ميافتد،
موجود است (هاریر و واتسون .)2004 ،8البیدی 9و همكاران
( )2007اعالم کردند که افزودن ایزولههای امیدبخش قارچهای
میكوریز آربوسكوالر مناسب برای هر منطقه بهخصوص در
شرایط تولید نشاء در خزانه و گلخانهها برای افزایش درصد
استقرار گیاه در مزارع ارگانیك ضروری است .نشاءهای
میكوریزی شده ،نسبت به گیاهان شاهد در شرایط تنشزای
محیطي عملكرد باالتری را نشان دادهاند (کولتای 11و همكاران،
2008؛ کارپیو 11و همكاران .)2005 ،خائوساد 12و همكاران
( )2006گزارش کردند که کاربرد قارچ میكوریز آربوسكوالر و
ایجاد همزیستي در گیاه  Origanum sp.سبب افزایش توده
زیستي و عملكرد اسانس شده است .با کاربرد قارچ Glomus
 intraradicesبا بذور اسطوخودوس افزون بر رشد بهتر گیاه،
حاصلخیزی خاك با افزایش درصد قارچهای میكوریزی بهبود
یافت (اوهمان 18و همكاران .)2006 ،کاپور 14و همكاران ()2007
گزارش کردند با کاربرد دو گونه قارچ میكوریز آربوسكوالر از
جنس گلوموس با سه توده محلي  Artemisia annuaافزایش
عملكرد تر و خشك و مواد معدني پیكر رویشي مشاهده شد.
میزان اسانس و درصد آرتمیزین در برگهای گیاه نیز افزایش
یافت .در آزمایشات کاپور و همكاران ( )2004اعالم شد که
کاربرد دو گونه قارچ میكوریز  Glomus fasciculatumو
 Glomus macrocarpumدر گیاه رازیانه ،سبب افزایش رشد و
میزان اسانس شد بهطوریکه قارچ Glomus fasciculatum
میزان اسانس رازیانه را  10درصد نسبت به گیاهان شاهد
افزایش داد .بهادری و همكاران ( )1894در آزمایشي تأثیر
کاربرد قارچ میكوریز  Glomus mosseaeرا بر گیاه دارویي
آویشن دنایي بررسي کردند نتایج پژوهش آنها نشان داد که
کاربرد قارچ میكوریز مذکور با افزایش جذب فسفر و پتاسیم
برگي در آویشن دنایي ،سبب  41درصد افزایش در عملكرد
خشك اندام هوایي شد .در گزارش دیگری کاربرد قارچ
 Glomus mosseaبهطور چشمگیری سبب افزایش جذب عناصر
ریزمغذی و در پي آن افزایش عملكرد اسانس در گیاه آویشن

مقدمه
جنس آویشن از گیاهان دارویي مهم خانواده نعناعیان بهحساب
ميآید (جمزاد .)1818 ،از آویشن در صنایع غذایي ،دارویي،
بهداشتي و آرایشي استفاده متنوعي ميشود .اسانس آویشن
ازجمله ده اسانس معروف است که دارای خواص ضدباکتریایي و
ضدقارچي ،آنتياکسیداني ،نگهدارنده طبیعي غذا و تأخیردهنده
پیری پستانداران ميباشد و جایگاه خاصي در تجارت جهاني
دارد (مالیك 1و همكاران .)1987 ،مطالعات نشان ميدهند که
استفاده بيرویه از کودهای شیمیایي عالوهبر اختالل در
فعالیتهای بیولوژیكي ،بیوشیمیایي و فیزیكي خاك از قبیل
کاهش فعالیت کرمهای خاکي ،ایجاد حالت سمي در خاك و
اتالف سرمایه و انرژی ،مشكالت تغذیهای فراواني را برای گیاه
ایجاد خواهند نمود (شریفيعاشورآبادی1810 ،؛ لباسچي،
 .)1819ورميکمپوست حاصل فعالیت بیولوژیك نوعي کرم
خاکي با نام علمي  Eisenia fotidaميباشد .توماتي)1987(2
گزارش داد ورميکمپوستها حاوی مواد بیولوژیكي فعال
هستند که همانند تنظیمکنندههای رشد عمل ميکنند .عزیزی
و همكاران ( )1801تأثیر سطوح مختلف ورميکمپوست و
آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیك و میزان اسانس بابونه آلماني
را در شرایط گلخانه بررسي کردند .نتایج بررسي آنها نشان داد
که کاربرد  15درصد ورميکمپوست در خاك گلدان بیشترین
عملكرد گل خشك در بابونه آلماني رقم گورال 8را به دنبال
داشت .گاردزی 4و همكاران ( )2000در پژوهش خود بر روی
یك گونه گیاه فضای سبز شهری با مصرف ورميکمپوست
افزایش قابلتوجه ارتفاع را گزارش کردند .محبوب خمامي
( )1801در بررسي اثر نوع و مقدار ورميکمپوست در بستر
کشت گلداني بر رشد فیكوس بنجامین ابلق اظهار نمود که
ورميکمپوست به مقدار  21درصد بهطور معنيداری وزنتر و
خشك ساقه و برگ را نسبت به شاهد افزایش داد .تحقیقات
نشان داد که استفاده از ورميکمپوست در سبزیجات نشاءیي
موجب افزایش رشد این گیاهان شد (باچمن و متزگر.)2008 ،5
زالر )2007( 5گزارش داد که استفاده از ورميکمپوست موجب
بهبود معنيدار عملكرد بیولوژیك ارقام گوجهفرنگي ،نسبت به
تیمار شاهد گردید .یك روش تازه برای تولید گیاهان دارویي
استفاده از همزیستي میكوریزی است .این همكاری بین
قارچهای میكوریزی و گیاهان دارویي مي تواند منجر به رشد
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دنایي گردید (بهادری و همكاران .)1892 ،بیشتر تحقیقات در
خصوص قارچهای میكوریزی از مناطق گرمسیر گزارش شده
است و تحقیقات اندکي در خصوص کاربرد این قارچها در
مناطق نیمهخشك و خشك در دسترس است (راویو. )2010 ،1
در این پژوهش اثر سطوح مختلف کود ورميکمپوست و
هم چنین یك گونه قارچ میكوریز آربسكوالر بر آویشن باغي
موردبررسي قرار گرفت .ارزیابي تغییرات جذب مواد درشت
مغذی ،ترکیبات فیتوشیمیایي گیاه و عملكرد اندام هوایي و
اسانس در آویشن باغي در اثر کاربرد کودهای زیستي بهعنوان
جایگزیني برای کودهای شیمیایي از مهمترین اهداف این
پروژهی تحقیقاتي بود.

شامل  5عدد خط  4متری با فاصله  51سانتيمتر و فاصله بین
بوتهها در هر ردیف  81سانتيمتر بود .فاصله بین دو کرت 1
متر و فاصله بین دو تكرار نیز  2متر درنظر گرفته شد.
ویژگيهای موردمطالعه شامل :وزن خشك اندام رویشي،
عملكرد وزن خشك در هكتار ،درصد اسانس و عملكرد اسانس
در هكتار ،ترکیبات فنلي و فالونوئیدی برگ و همچنین
اندازهگیری میزان عناصر  NPKدر اندامهای رویشي بود .باتوجه
به فواصل بوتهها در مترمربع ،تعداد بوتهها در هكتار محاسبه
گردید .با احتساب  55551بوته در هر هكتار از آویشن باغي و
پس از محاسبه وزن تك بوته و ارزیابي درصد عطرمایه ،عملكرد
اندام خشك و همچنین عملكرد اسانس در هكتار محاسبه
گردید .برای اندازهگیری غلظت عناصر غذایي نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم در نمونههای گیاهي پس از خشك شدن در آون و پودر
شدن ،عصاره (به روش هضم توسط اسید سولفوریك ،اسید
سالیسیلیك ،آب اکسیژنه و سلنیم) تهیه و برای ارزیابي میزان
عناصر ،استفاده شد .بدینترتیب درصد نیتروژن کل به روش
تیتراسیون بعد از تقطیر توسط دستگاه کجلدال ،درصد فسفر
کل به روش نورسنجي با معرف مولیبدات -وانادات و با دستگاه
اسپكتروفتومتر و میزان پتاسیم کل به روش نشر شعلهای و
توسط دستگاه فلیم فتومتر مورداندازهگیری قرار گرفتند (امامي،
 .)1815در انتهای فصل رشد سال سوم پس از کاشت ،نسبت
به برداشت نهایي از مزرعه تحقیقاتي اقدام شد ،عملیات
برداشت نهایي در مرحله  11درصد گلدهي انجام شد .هنگام
برداشت دو خط از طرفین حذف و از هر طرف کرت نیز یك
متر بهعنوان حاشیه در نظر گرفته شد .محصول تر هر کرت
توزین گردید .سپس نمونههایي از آن در داخل آون در دمای
 11درجه سانتيگراد به مدت  40ساعت قرار گرفت .باقيمانده
ا جزای محصول نیز در سایه و در جریان باد خشك شدند.
بهمنظور استخراج اسانس ابتدا نسبت به تعیین درصد رطوبت
موجود در هر نمونه اقدام شد و سپس  111گرم از گیاه خشك
شده ،آسیاب گردید و بهمدت  2ساعت با استفاده از روش
تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر ،اسانسگیری شد و سپس
درصد آن تعیین گردید (سفیدکن و عسگری .)1804 ،فالونوئید
برگي به روش اسپكتروفتومتری با استفاده از روش کریزك 2و
همكاران ( )1998اندازهگیری شد .بدینمنظور  1/1گرم از بافت
برگ در هاون چیني به همراه  11میليلیتر اتانول اسیدی
(الكل اتیلیك و اسید استیك گالسیال به نسبت حجمي ()1:99
سائیده شده و پس از سانتریفیوژ ،عصاره بهدستآمده بهمدت
ده دقیقه در حمام آب گرم با دمای  01درجه سانتيگراد قرار

1. Raviv

2. Krizek

مواد و روشها
آزمایش در قالب طرح آماری بلوكهای کامل تصادفي و با چهار
تیمار شامل .1( :تلقیح میكوریزی با قارچ Glomus
 .2 ،intraradicesکود ورميکمپوست ( 5تن در هكتار) .8 ،کود
ورميکمپوست ( 11تن در هكتار) و  .4تیمار شاهد) در سه
تكرار بر روی گیاه آویشن باغي  Thymus vulgarisانجام شد.
تیمار تلقیح میكوریزایي با قارچ  ،Glomus intraradicesبا
کاربرد مخلوطي از سه منبع اصلي یعني اسپور ،قطعات ریشهای
آلوده به قارچ و هیفهای متعلق به این قارچها (تهیه شده از
مؤسسه تحقیقات آب و خاك کشور) ،در دو مرحله یعني کشت
بذر در گلخانه (ابتدای بهمنماه سال  )1800و بهصورت مخلوط
با بذر و هنگام انتقال نشاء به زمین اصلي (ابتدای فرودین
 )1800با ریختن  4گرم از ترکیب فوق در پای ریشه انجام شد.
در زمین اصلي تیمارهای مربوط به سطوح مختلف کود
ورميکمپوست دامي با خاك هر کرت بهخوبي مخلوط شدند.
نشاءها در ابتدای فروردین 1800به مزرعه اصلي در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي سمنان منتقل شد .ایستگاه
مذکور واقع در کیلومتر  1جاده سمنان  -دامغان به طول
جغرافیایي ˝ 58˚ 20́ 55و عرض جغرافیایي˝ 81˚ 81و ارتفاع
 1191متر از سطح دریا ،میانگین متوسط حداقل درجه حرارت
ساالنه  12/9و میانگین متوسط حداکثر درجه حرارت ساالنه
 28/1درجه سانتيگراد ،بافت خاك آن لومي شني ،طبقه آب و
هوایي براساس روش دو مارتون اصالح شده ،خشك و سرد و
میانگین بارندگي  85ساله  149/2میليمتر است .قبل از کشت
نشاءها در زمین اصلي ،آزمایش خاك و ورميکمپوست
مورداستفاده انجام شد (جداول  1و  .)2پس از کشت نشاءها در
زمین اصلي بالفاصله آبیاری صورت گرفت .هر کرت آزمایشي
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درصد معنيدار شد .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که
بیشترین درصد اسانس با  2/41و  2/85درصد بهترتیب مربوط
به کاربرد ده تن در هكتار ورميکمپوست و تلقیح میكوریزی
بود که نسبت به تیمار شاهد (با  1/50درصد) بهترتیب  55و
 40درصد افزایش معنيدار نشان دادند (جدول  .)5طبق نتایج
بهدست آمده از جدول همبستگي (جدول  ،)1درصد اسانس با
درصد نیتروژن برگ همبستگي مثبت معنيدار و با فالونوئید
همبستگي منفي معنيدار داشت.

گرفت .سپس شدت جذب در طولموج  881نانومتر با دستگاه
اسپكتروفتومتر قرائت شد .برای اندازهگیری ترکیبات فنلي نیز
 1/1گرم از برگ تازه گیاه را در  5میليلیتر اتانل  95درصد
سائیده و بهمدت  24-12ساعت در تاریكي نگهداری شد .سپس
به  1میليلیتر محلول فوقاني 1 ،میليلیتر اتانول  95درصد
اضافه گردید و با آب مقطر دو بار تقطیر ،حجم محلول به 5
میليلیتر رسانده شد ،سپس  1/5میليلیتر معرف فولین 51
درصد و  1میليلیتر کربنات کلسیم  5درصد به آن اضافه
گردید .مخلوط حاصل بهمدت  1ساعت در تاریكي نگهداری شد
و سپس درصد جذب هر نمونه در طولموج  125نانومتر قرائت
شد (سینگلتون و راسي .)1965 ، 1بهمنظور تهیه منحني
استاندارد ،ابتدا غلظتهای  11 ،0 ،5 ،4 ،2 ،1 ،1/5میليگرم بر
میليلیتر گالیك اسید تهیه شد .سپس  1میليلیتر از هرکدام از
غلظتهای ذکرشده را در یك لوله آزمایش ریخته و سایر
مراحل طبق نمونههای مجهول انجام شد و درصد جذب هر
نمونه در طولموج  125نانومتر با استفاده از اسپكتروفتومتر
قرائت گردید .منحني جذب برحسب غلظت رسم شد:
رابطه ( Y=1/1112 X + 1/1411 :)1در این رابطه :Y ،جذب و
 :Xغلظت ترکیبات فنلي ( )mg.ml-1بود .در انتها ترکیبات فنلي
برحسب میليگرم بر گرم وزنتر محاسبه شد .تجزیهوتحلیل
اطالعات براساس نرمافزار  MSTATCو مقایسه میانگینها با
آزمون چنددامنهای دانكن در سطح آماری پنج درصد و آزمون
همبستگي پیرسون با نرمافزار  SPSSانجام شد.

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )8اثر
کودهای زیستي بر میزان ترکیبات فنلي برگ آویشن باغي
معنيدار نشد.

نتایج

فالونوئید برگ

عملکرد خشک اندام هوایی

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )8اثر
کودهای زیستي بر فالونوئید برگ آویشن باغي در سطح پنج
درصد معنيدار شد .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که
بیشترین فالونوئید با  1/00و( 1/05جذب در  881نانومتر)
بهترتیب مربوط به تیمار شاهد و کاربرد پنج تن در هكتار
ورميکمپوست بود که نسبت به تیمارهای دیگر افزایش نشان
دادند (جدول  .)5طبق نتایج بهدست آمده از جدول همبستگي
(جدول  ،)1فالونوئید با اسانس همبستگي منفي معنيدار
داشت.

عملکرد اسانس
طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )8اثر
کودهای زیستي بر عملكرد اسانس آویشن باغي در سطح پنج
درصد معنيدار شد .مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که
بیشترین عملكرد اسانس با  55/12و  58/01کیلوگرم در هكتار
بهترتیب مربوط به کاربرد ده تن در هكتار ورميکمپوست و
تلقیح میكوریزی بود که نسبت به تیمار شاهد (با 21/81
کیلوگرم در هكتار) بهترتیب منجر به  155و  152درصد
افزایش معنيدار شد (جدول .)5
ترکیبات فنلی

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )8اثر
کودهای زیستي بر عملكرد خشك اندام هوایي در آویشن باغي
در سطح یك درصد معنيدار شد .مقایسه میانگین تیمارها
نشان داد که بیشترین عملكرد خشك اندام هوایي با
 2204 ،2011/41و ( 2245/51کیلوگرم در هكتار) بهترتیب
مربوط به کاربرد ده تن در هكتار ورميکمپوست ،تلقیح
میكوریزی و پنج تن در هكتار ورميکمپوست بود که نسبت به
تیمار شاهد (با  1581/49کیلوگرم در هكتار) بهترتیب 49 ،01
و  45درصد افزایش معنيدار نشان دادند (جدول .)5

جذب نیتروژن در هکتار
درصد اسانس

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )4اثر
کودهای زیستي بر جذب نیتروژن در هكتار توسط گیاه آویشن
باغي در سطح یك درصد معنيدار شد .مقایسه میانگین تیمارها
نشان داد که بیشترین میزان نیتروژن با 11/11کیلوگرم در

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )8اثر
کودهای زیستي بر درصد اسانس آویشن باغي در سطح یك
1. Singleton and Rossi
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همبستگي (جدول  )1میزان نیتروژن برگ با درصد اسانس و
وزن خشك گیاه همبستگي مثبت معنيدار نشان داد.

هكتار مربوط به کاربرد ده تن در هكتار ورميکمپوست بود که
نسبت به تیمار شاهد با  8/41کیلوگرم در هكتار افزایش
چشمگیری را نشان داد (جدول  .)5طبق نتایج حاصل از جدول

جدول  :1خصوصیات فیزیكي و شیمیایي خاك مزرعه
Table 1: Physical and chemical properties of the soil in filed
عمق
Deep

هدایت الكتریكي
(دسيزیمنس بر
متر)
)EC (dS.m-1

0-30

7.7

5.21

)O.C (%

Total Nitrogen
)(%

Available
)Phosphorus (ppm

Available
)Potassium (ppm

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

0.36

0.03

4.21

154.4

10

24

66

درصد
ماده آلي

T.N.V
)(%

PH

درصد نیتروژن
کل

فسفر قابل دسترس
(پيپيام)

پتاسیم قابل
دسترس (پيپيام)

درصد
رس

درصد
الی

درصد
شن

17.87

جدول  :2خصوصیات فیزیكي و شیمیایي ورميکمپوست دامي مورداستفاده
Table 2: Physical and chemical properties of the vermicompost

ورميکمپوست
Vermicompost

هدایت الكتریكي
(دسيزیمنس بر متر)

pH

)EC (dS.m-1

نمونه

2.13

7.5

فسفر قابل دسترس
(درصد)

پتاسیم قابل
دسترس (درصد)

)O.C (%

Total Nitrogen
)(%

Available
)Phosphorus (%

Available
(Potassium )%

19.4

1

1.07

0.9

درصد
ماده آلي

درصد نیتروژن
کل

نسبت
کربن
به
نیتروژن

درصد رطوبت
(Humidity )%

C/N
43

19.4

Sample

جذب فسفر در هکتار

جذب پتاسیم در هکتار

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )4اثر
کودهای زیستي بر جذب فسفر در هكتار توسط آویشن باغي
معنيدار نشد .اما مقایسه میانگین تیمارها براساس آزمون چند
دامنهای دانكن نشان داد که بیشترین میزان فسفر بهترتیب با
 1/11و  1/14کیلوگرم در هكتار ،مربوط به کاربرد ده تن در
هكتار ورميکمپوست و سپس کاربرد قارچ میكوریز آربسكوالر
بود که نسبت به تیمار شاهد (با 1/15کیلوگرم در هكتار)
بهترتیب  44و  81درصد افزایش معنيدار داشتند (جدول .)5

طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول  )4اثر
کودهای زیستي بر جذب پتاسیم در هكتار توسط آویشن باغي
معنيدار نشد .بیشترین میزان جذب پتاسیم بهترتیب با
 28/41و  22/19کیلوگرم در هكتار مربوط به کاربرد ده تن در
هكتار ورميکمپوست و همچنین کاربرد قارچ میكوریز
آربسكوالر بود که نسبت به تیمار شاهد (با  14/91کیلوگرم در
هكتار) افزایش نشان داد ،هرچند این افزایش از نظر آماری
معنيدار نشد (جدول .)5

جدول  :8تجزیه واریانس اثر کودهای زیستي بر تعدادی از ویژگيها در گیاه آویشن باغي ()Thymus vulgaris
Table 3: ANOVA results for some characters of Thymus vulgaris plants exposed to different bio-fertilizer
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

Source of variation

df

تكرار

2

Mean of squares

عملكرد خشك

درصد اسانس

عملكرد اسانس

ترکیبات فنلي

فالونوئید

Dry herb yield

Essential oil content

Essential oil yield

Phenolic
compounds

Flavonoid

31838.54ns

0.003ns

257.30ns

1.109ns

0.007ns

Replication

کود زیستي

3

**910208.51

**1.77

*1177.14

2.917ns

*0.023

Bio-fertilizers

خطا

6

66748.65

0.031

282.27

0.711

Error

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم معنيداری و معنيداری در سطح پنج و یك درصد است
: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively٭٭  and٭ ns,
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0.004

ارزیابی کارآیی ورمیکمپوست و قارچ میکوریز آربسکوالر...

جدول  :4تجزیه واریانس اثر کودهای زیستي بر تعدادی از عناصر برگي در گیاه آویشن باغي ()Thymus vulgaris
Table 4: ANOVA results for some nutrient contents of Thymus vulgaris plants exposed to different bio-fertilizer
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
Mean of squares
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
df
Source of variation
تكرار

2

N

P

K

0.695

0.050

7.01

Replication

کود زیستي

**46.60

3

62.64ns

0.069ns

Bio-fertilizers

خطا

2.85

6

20.78

0.017

Error

 nsو ** :بهترتیب عدم معنيداری و معنيداری در سطح یك درصد معنيدار است
: Non-significant and significant at 1% probability level, respectively٭٭ ns and

جدول  :5مقایسه میانگین کودهای زیستي بر تعدادی از ویژگيها در گیاه آویشن باغي ()Thymus vulgaris
Table 5: Effect of bio-fertilizer treatments on mean of some measured traits of Thymus vulgaris plants
ترکیبات فنلي
عملكرد اسانس
فالونوئید ( 881نانومتر
عملكرد خشك
صفات
(میليگرم در گرم وزن
(کیلوگرم در
درصد اسانس
جذب)
هكتار)
در
(کیلوگرم
Essential oil
تازه)
هكتار)
Flavonoid (330nm
Dry herb yield
)content (%
تیمار
Phenolic
compounds
Essential
oil
)absorbance
)(kg.ha-1
)Yield (kg.ha-1

)(mg.gfw-1

G. intraradices

2284.08b

2.35a

53.81a

b

)Vermicompost (5t.ha-1
)Vermicompost (10t.ha-1
Control

2245.51b
2877.47a
1531.49c

b

ab

a

28.26
56.72a
20.31b

1.54
2.47a
1.58b

c

21.02

0.70

ab

0.86
0.75bc
0.88a

23.12
23.06a
22.67ab

حروف مشابه در هر ستون ،بیانگر عدم وجود اختالف معنيدار در سطح  5درصد براساس آزمون دانكن ميباشد
Means in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Test

جدول  :5مقایسه میانگین کودهای زیستي بر تعدادی از مواد معدني در گیاه آویشن باغي ()Thymus vulgaris
Table 6. Effect of bio-fertilizer treatments on mean of some nutrient contents of Thymus vulgaris plants
صفات
پتاسیم (کیلوگرم در هكتار)
فسفر (کیلوگرم در هكتار)
نیتروژن (کیلوگرم در هكتار)
-1
-1
-1
تیمار
) K (kg.ha
) P (kg.ha
) N (kg.ha
G. intraradices

6.13b

1.04a

22.19a

)Vermicompost (5t.ha-1

3.21b

0.88ab

14.9a

)Vermicompost (10t.ha-1

11.70a

1.10a

23.40a

Control

3.47b

0.76b

14.97a

حروف مشابه در هر ستون ،بیانگر عدم وجود اختالف معنيدار در سطح  5درصد براساس آزمون دانكن ميباشد
Means in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Test

در این پژوهش ،در گونه  T. vulgarisحداکثر عملكرد خشك
اندام هوایي و همچنین عملكرد اسانس در اثر کاربرد ده تن در
هكتار ورميکمپوست ایجاد شد بهطوریکه این تیمار عملكرد
خشك اندام هوایي را  01درصد و عملكرد اسانس را به بیش از
دو و نیم برابر نسبت به گیاهان شاهد افزایش داد .افزایش
چشمگیر جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگي نیز در اثر تیمار
مذکور مشاهده گردید .سابلر 1و همكاران ( )1988گزارش کردند
که کود ورميکمپوست افزون بر خصوصیات برتر فیزیكي و

شیمیایي نسبت به کودهای آلي دیگر ،بهدلیل داشتن مواد
محرك رشد گیاهي ،ازجمله شماری از ویتامینها ،آنزیمها و
فاکتورهای رشدی که ناشي از ترشحات میكروفلور روده کرم به
عالوه ترشحات جلدی کرم ميباشد ،از برتری ویژهای برخودار
است .از آنجایيکه رشد و نمو گیاه شدیداً وابسته به پارامترهای
حاصلخیزی خاك ميباشد (چاندا 2و همكاران ،)2011 ،بهبود
خصوصیات فیزیكي ،شیمیایي و زیستي بستر کشت بهوسیله
ورميکمپوست دلیل افزایش رشد گیاهان است .در این پژوهش
با افزودن ده تن در هكتار ورميکمپوست به خاك بهنظر

1. Subler

2. Chanda

بحث
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کاربرد دو گونه قارچ میكوریز آربوسكوالر از جنس گلوموس با
سه توده محلي  Artemisia annuaافزایش عملكرد تر و خشك
و مواد معدني پیكر رویشي مشاهده شد .خائوساد و همكاران
( )2006نیز با کاربرد قارچ میكوریز آربوسكوالر و ایجاد
همزیستي در گیاه  Origanum vulgareسبب افزایش چشمگیر
غلظت فسفر در برگ گیاه تیمار شده در مقایسه با شاهد شدند.
در این پژوهش ،افزایش جذب فسفر در تیمار با قارچ میكوریز
ميتواند بهدلیل ویژگيهای این قارچها در تحریك تراوش اسید
فسفاتازها ،اگزاالتها و یون پروتون (گیری 9و همكاران)2003 ،
از ریشه گیاه آویشن باغي باشد .این مواد سبب آزاد شدن
یونهای فسفر غیرقابل حل از منابع آن شده و سپس توسط
میسیلیوم قارچهای میكوریز گرفته شده به گیاه انتقال ميیابد.
گزارشهای متعددی علت افزایش میزان اسانس در گیاهان
تیمار شده با قارچهای میكوریزی را فراهم کردن مطلوب عناصر
معدني پرنیاز و کمنیاز برای گیاه مانند ( Mn ،Mg ،NPKو )Zn
با ایجاد تعادل در اسیدیتهی خاك عنوان کردند (اردوخاني و
همكاران2011 ،11؛ اسمیت و رید .)1997 ،11از سوی دیگر
شماری از یافتههای تحقیقاتي نشان داد که استفاده از
ریزجانداراني مانند قارچهای میكوریزا موجب القا سیستمیك
مقاومت در گیاه میزبان شده و در نتیجه مسیرهای تولید
مولكولهایي که نقش ترارساني عالئم دفاعي در گیاه را دارند،
مانند مسیر تولید اسانسها تحریك ميشوند (جرالد 12و
همكاران2007 ،؛ لي 18و همكاران.)2003 ،

ميرسد با تأمین تدریجي عناصر غذایي موردنیاز گیاه و
همچنین با بهبود شرایط فیزیكي و فرایندهای حیاتي خاك،
محیط مناسب برای رشد ریشه ایجاد شد و در پي آن افزایش
رشد اندام هوایي و تولید ماده خشك بیشتر در گیاه آویشن
باغي مشاهده گردید .نتایج پژوهش حاضر از نظر افزایش
عملكرد اندام هوایي و میزان اسانس ،با نتایج سایر محققین
ازجمله لتچامو )1993( 1و ال دسوکي  2و همكاران ( )2001که
کاربرد ورميکمپوست را روی سه ژنوتیپ بابونه و رازیانه
شیرین ،ال ماسری و داهاب )2001( 8در شمعداني ،خلیل4
( )2002درگل جعفری آزمایش کردند ،همخواني دارد .عالوهبر
عناصر غذایي و مواد آلي ،ورميکمپوست دارای مقادیر زیادی
مواد هیومیكي ميباشد ،که این مواد از طریق بهبود زیست
فراهمي عناصر غذایي خاص ،بهویژه آهن و روی (چ ن 5و
همكاران )2004 ،و اثر مستقیم بر متابولسیم گیاهي (ناردی 5و
همكاران .)2002 ،باعث افزایش رشد و عملكرد گیاه ميگردد
(تارتورا .)2010 ،1در این پژوهش همبستگي مثبت بین درصد
جذب برگي نیتروژن و درصد اسانس در گیاه آویشن باغي
مشاهده شد .این افزایش عملكرد بهدلیل وجود مقادیر باالتر
نیتروژن در دسترس ميباشد که برای تولید پروتئینهای
ساختاری ضروری هستند ،اسانسها نیز ترکیبهای ترپنوئیدی
بوده که واحدهای سازنده آنها نیاز مبرم به  NADPHدارند،
لذا حضور عنصر نیتروژن برای تشكیل ترکیبهای اخیر ضروری
است (لومیس و کورتیو .)1972 ، 0کاربرد قارچ میكوریز
 G. intraradicesنیز عملكرد خشك اندام هوایي آویشن باغي
را  49درصد و عملكرد اسانس را به دو و نیم برابر و جذب فسفر
برگي را هم  85درصد نسبت به گیاهان شاهد افزایش داد و در
بهبود جذب نیتروژن و پتاسیم نیز کارآیي نشان داد .شماری از
پژوهشهای انجام شده افزایش غلظت فسفر در اثر کاربرد
قارچهای میكوریزی را گزارش کردند .مانند :اصالني و همكاران
( )1891که در بررسي اثر دو گونه قارچ آربسكوالر میكوریزا G.
 intraradicesو  G. mosseaeبر میزان جذب فسفر در گیاه
ریحان اظهار نمودند ،گیاهان تلقیح شده با این قارچها در
مقایسه با گیاهان شاهد از رشد ،عملكرد و میزان فسفر بیشتری
هم در شرایط تنش خشكي و هم در شرایط بدون تنش
برخوردار بودند .کاپور و همكاران ( )2007گزارش کردند با
1. Letchamo
2. El-Desuki
3. El-Masry and Dahab
4. Khalil
5. Chen
6. Nardi
7. Tartoura
8. Loomis and Corteau

9. Giri
10. Ordookhani
11. Smith and Read
12. Gerold
13. Li
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جدول  :1همبستگي تعدادی از ویژگيهای گیاه آویشن باغي ( )Thymus vulgarisدر شرایط زراعي
Table 7: Pearson Correlation (2-tailed) between measured parameters on Thymus vulgaris plants
گیاه خشك

1

Dry herb

نیتروژن

*

1

0.618

N

فسفر

-0.444

پتاسیم

-0.238

P
K

محتویات اسانس

0.427

0.1880.162
**

0.853

Oil content

ترکیبات فنلي
Phenolic
compounds

فالونوئید
Flavonoid

1
1

0.479

-0.012

0.378

1

0.070

0.067

-0.010

-0.319

-0.378

1

-0.522

-0.497

0.012

-0.360

*-0.651

0.405

گیاه خشك

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

محتویات اسانس

Dry herb

N

P

K

Oil content

ترکیبات فنلي
Phenolic
compounds

1

فالونوئید
Flavonoid

* و ** بهترتیب در سطح پنج و یك درصد معنيدار است
: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively٭٭  and٭

بیوسنتز اسانس و صرف مواد حاصل از فتوسنتز در این فرایند،
علت کاهش تولید فالونوئید بوده است.

در این پژوهش افزایش عملكرد اندام هوایي در اثر کاربرد قارچ
 G. intraradicesميتواند در اثر بهبود جذب عناصر غذایي
باشد ،احتماالً دلیل افزایش اسانس نیز افزون بر اثر غیرمستقیم
میكوریز در بهبود جذب عناصر موردنیاز گیاه ،ميتواند به علت
تحریك سیستم دفاعي و در پي آن تولید اسانس بیشتر در گیاه
باشد .در این پژوهش دو تیمار برتر یعني کاربرد ده تن در
هكتار ورميکمپوست و همچنین تیمار با قارچ میكوریزا
درحاليکه سبب افزایش درصد و عملكرد اسانس شدند،
فالونوئید برگي را کاهش دادند .مطالعات نشان دادهاند،
فرایندهایي که تولید متابولیتهای ثانویه را تنظیم ميکنند
وابسته به شبكهی گستردهای از ترارساني عالئم درون و برون
سلولي هستند ،این عالئم در واقع مولكولهایي هستند که
ميتوانند اثرات انگیزشي و یا کاهندگي بر تولید گروههای
مختلف متابولیتهای اولیه و ثانویه داشته باشند (یوان و
همكاران .)2002 ،1در این پژوهش افزایش اسانس در اثر کاربرد
تعدادی از تیمارها سبب کاهش تولید فالونوئید در انـدام هوایي
گـیاه آویشـن باغـي شد ،بهنظر ميرسد فعالیت بیشتر در مسیر

نتیجهگیری
باتوجه به اهمیت گیاهان دارویي در سالمت جامعه ،بهکارگیری
کودهای زیستي بهدلیل سالمت محصول و تجمع کمتر مواد
شیمیایي در اندامهای گیاهي از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این پژوهش کارآیي کاربرد کودهای زیستي گوناگون بر
آویشن باغي ( )T. vulgarisدر اکوسیستم زراعي منطقه خشك
شهرستان سمنان بررسي شد .کاربرد سطوح مناسب
ورميکمپوست و همچنین استفاده از قارچ میكوریز آربسكوالر
مناسب ،توانست موجب بهبود رشد و افزایش عملكرد اندام
هوایي و اسانس در گیاه آویشن باغي شده ،هزینههای زیست
محیطي مربوط به کاربرد کودهای شیمیایي را کاسته ،شرایط را
برای حرکت بهسوی تولید محصول سالم جهت صنایع دارویي و
غذایي کشور فراهم آورد.
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Evaluation of Vermicompost and Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus intraradices)
Efficiency on Essential Oil and Dry Herb Yield of Thymus vulgaris in the Field
Conditions
Bahadori1*, F. and Ghorbanian2, D.
Abstract
In order to study on the effects of vermicompost and arbuscular mycorrhizal fungi (Glomus intraradices) on the
morphological and biochemical factors of Thymus vulgaris an experiment was carried out on randomized complete
block design with three replications. This experiment was done during growing season of 2008 to 2010 at Semnan
Agricultural and Natural Resources research station. Treatments were included: the mycorrhizal inoculums (Glomus
intraradices), 5 and 10ton.ha-1 of vermicompost and control treatment. Results showed that the vermicompost
(10ton.ha-1) applications enhanced dry herb yield by 87% and stimulated essential oil yield by 166% in T. vulgaris
plants with respect to controls. The uptake of N concentration significantly increased in 10ton.ha-1 vermicompost
applications. The Mycorrhizal inoculation increased dry herb yield by 49%, enhanced essential oil yield by 149% and
increased P uptake by 36% in T. vulgaris plants with respect to controls. Our findings confirm that applied the
appropriate biofertilizer, can produce the highest quality thymus plants that should be able to show higher quantitative
and qualitative production in organic systems compare to control plants.
Keywords: Biofertilizer, Nutrient uptake, Essential oil, Sustainable agriculture
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