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مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر  کاربرد اسیدهاي آمینه و با تاثیر محلول پاشی 

بابونهصفات موروفولوژیک و عملکرد گل 

  

محمدرضا حاج سیدهادي


  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، گروه زراعت و اصالح نباتات، رودهن، ایران، 

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، گروه زراعت و اصالح نباتات، رودهن، ایرانتقی درزي، محمد

  یک دانشگاه تهران غالمحسین ریاضی، دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی بیوشیمی و بیوفیز

زهره قندهاري علویجه، کارشناس زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده
  

در  1389بهار سه تکرار در  با آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هاي کامل تصادفیاین       

دقیقه شرقی و عرض  19درجه و  51ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی البرز در منطقه کرج با طول جغرافیایی

تیمارهاي آزمایش شامل محلولپاشی اسید آمینه در سه . دقیقه شمالی انجام گرفت 48درجه و  35جغرافیایی 

ورمی کاربرد مرحله گلدهی کامل و+ مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل و مرحله قبل از گلدهی

ورمی کمپوست و نتایج نشان داد . بودتن در هکتار 20و 15، 10، 5صفر، سطحپنج کمپوست در 

تعداد روز تا غنچه دهی و . محلولپاشی اسیدهاي آمینه تاثیر معنی داري بر صفات مورد بررسی داشته اند

گلدهی تحت تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی قرار نگرفتند ولی کاربرد ورمی کمپوست باعث ایجاد 

مقدار ورمی کمپوست تعداد روز تا غنچه دهی و تفاوت معنی داري در این صفات گردید و با افزایش 

کیلوگرم  7/3335به میزان سانتی متر، عملکرد گل تازه 8/41به میزان بیشترین ارتفاع . گلدهی کاهش یافت

تن ورمی کمپوست در هکتار  20کیلوگرم در هکتار با کاربرد  8/653معادل در هکتار و گل خشک در هکتار 

مرحله گلدهی کامل نیز باعث بیشترین عملکرد گل + در مرحله قبل از گلدهی تیمار محلولپاشی. بدست آمد

تن ورمی کمپوست و دوبار  15نتایج اثرات متقابل نشان دهنده آن بود که کاربرد توام . تازه و خشک گردید

  . محلولپاشی بهترین نتیجه را از نظر عملکرد گل تازه و خشک داشته است

بابونه، ورمی کمپوست، اسید آمینه، عملکرد:واژه هاي کلیدي   

                                               


hhadi@riau.ac.ir  :مسئولنویسنده  E-mail:  

  2/3/90: تاریخ پذیرش مقاله                              22/9/89: تاریخ دریافت مقاله

    

  یافته هاي نوین کشاورزي                                                                                                                 

1389زمستان  -2شماره - پنجمسال                                                                                                                            
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1389زمستان ، 2، شمارهپنجمرزي، سال یافته هاي نوین کشاو 148

  مقدمه 

پذیر نبودن تولید مصنوعی بعضی از مواد مؤثره  آگاهی از عوارض سوءجانبی داروهاي شیمیایی، امکان    

در صنایع داروسازي و اهمیت مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی موجب 

آنها به خصوص در کشورهاي اروپایی شده است و در حال حاضر حدود افزایش کشت، تولید و مصرف 

داروهاي مورد استفاده در جوامع انسانی داراي منشأ گیاهی بوده و مساعی جهانی صنایع دارویی (یک سوم 

بر این متمرکز است که ساخت صنعتی اقالم مربوط به دو سوم  بقیه داروها نیز تدریجاً منسوج و به منابع 

ترین گیاهان دارویی در اروپا، خاورمیانه، شمال و جنوب  یکی از پرمصرف). 1(اهی متکی گرددعالم گی

آفریقا، استرالیا و آمریکاي شمالی، بابونه است که عمدتاً به منظور استفاده از اسانس آبی رنگ آن که در 

بابونه ). 31(ردد گ شود، کشت می هاي غذایی بکار برده می صنایع داروسازي، عطرسازي و تهیه چاشنی

سانتی متر  65سانتی متر تا  20ارتفاع گیاه از ). 20و 1(باشد  گیاهی از تیره کاسنی و تیره فرعی رادیه می

سانتی متر  1-2هایی به قطر  متغیر بوده و ساقه آن داراي انشعاباتی است که هر یک از آنها به کاپیتول

اي به رنگ زرد دیده  هاي لوله به رنگ سفید و گل اي هاي زبانه در هر کاپیتول، گل. گردد منتهی می

اي که در حاشیه کاپیتول قرار دارند پس از شکفتن کامل حالت خمیده به سمت  هاي زبانه گل. شوند می

ماده ). 19و 3(بخشند  کنند به نحوي که از نظر کلی ظاهر چتر باز یا نیمه باز به کاپیتول می پایین پیدا می

شود که  اي ساخته و ذخیره می هاي لوله باشد که در قسمت تحتانی گلچه وع اسانس میمؤثره این گیاه از ن

ها متفاوت بوده و به ژنوتیپ و شرایط اکولوژیکی محل رویش، مدیریت تولید و  میزان آن در گل

ها تأثیر بسیار زیادي بر  تاریخ برداشت گل). 38و  24، 22، 1،20(فرآیندهاي پس از برداشت بستگی دارد 

، به حداکثر عملکرد گل خشک و اسانسو براي دستیابی ) 38و  37(روي عملکرد گل و کیفیت آن دارد 

ها، بهترین زمان برداشت بابونه  ها باید در مرحله به خصوصی برداشت گردند که مرحله دوم نموي گل گل

نس در برداشت در حالی که در بررسی دیگر، این نتیجه حاصل شد که عملکرد اسا) 39و  36(باشد  می

  ).46(باشد  ها بیشتر از برداشت دوم می اول گل

. کاربرد کودهاي شیمیایی به لحاظ صدمات زیست محیطی یکی از بحرانهاي کشاورزي به شمار می رود

بدین منظور در کشاورزي پایدار و ارگانیک هدف اصلی بکارگیري کودهاي زیستی در افزایش کمی و 

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در سالمت جامعه، بکارگیري ). 11(کیفی محصوالت کشاورزي است 

کودهاي زیستی به دلیل سالمت محصول و تجمع کمتر مواد شیمیایی در اندامهاي گیاهی از اهمیت 

کودهاي زیستی به مجموعه مواد نگهدارنده با تعداد زیادي از یک یا چند . زیادي برخوردار است

و یا فرآورده هاي متابولیک آنها که بیشتر به منظور تامین عناصر غذایی مورد  ارگانیسم مفید خاکزي.میکر

یکی ). 4(نیاز گیاه و ایجاد شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب خاك براي رشد و نمو آن اطالق می گردد 

از کودهاي زیستی مفید در اکوسیستم هاي پایدار، ورمی کمپوست می باشد  که حاصل یک فرآیند نیمه 
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). 26(انجام می گیرد Eisenia foetidaازي است که توسط گونه اي از کرم حلقوي قرمز با نام علمی هو

. مرتبه نیتروژن، فسفر و پتاسیم بیشتري می باشد 11تا  5ماده دفع شده توسط کرم خاکی، داراي

تنظیم شده، سرشار از مواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب pHورمیکومپوست ماده آلی با 

). 48و  44، 16(براي گیاه، داراي انواع ویتامین ها، هورمون هاي محرك رشد و آنزیم هاي مختلف است 

     مطالعات نشان داده است که کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست وکودهاي زیستی می تواند در نظام کشت 

مطالعات متعددي به تاثیر مثبت ورمیکومپوست در . )30(باعث افزایش عملکرد دانه شود ) لگوم -برنج (

افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی و دارویی پرداخته اند که از آن جمله می توان به تاثیر 

 ، افزایش عملکرد)14و  7(مطلوب ورمیکومپوست بر عملکرد بیولوژیک، کمیت و کیفیت اسانس ریحان 

، درمنه )35(، سورگوم علوفه اي )29(، یوالف علوفه اي )42(، افزایش عملکرد ذرت علوفه اي )8(بابونه 

  .اشاره کرد) 45(و جو ) 43(

اسیدهاي آمینه با تاثیر بر افزایش مقاومت به تنش هاي محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه تاثیر 

گلوتامیک اسید می تواند به عنوان عامل . اقع می شوندبر فتوسنتز بر رشد و عملکرد گیاهان موثر و

همچنین . هاي محافظ روزنه بر باز و یسته شدن روزنه ها تاثیر گذار باشداسموتیک سیتوپالسم در سلول

مطالعات نشان ).13(آرجنین سنتز هورمون هاي گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزایش می دهد 

ینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت هاي فیزیولوژیک، رشد و نمو گیاه داده اند که اسیدهاي آم

یکی از کودهاي طبیعی بر اساس اسیدهاي آمینه گیاهی، فسنوترن می باشد که ). 23(موثر واقع می شوند 

فسفر با % 6اسید آمینه آزاد، حاوي الیگوپپتیدهاي فعال زیستی و  19زیست محرکی بیولوژیک حاوي 

لیت جذب باال می باش که باعث افزایش شبکه ریشه اي، اندام هاي ذخیره ساز و توسعه مرحله قاب

هدف اصلی ).2(گلدهی و ارتقاء کیفی مرحله زایشی و مقاوم سازي گیاه به تنش هاي محیطی می گردد 

  . پاشی فسنوترن بر عملکرد بابونه می باشداین تحقیق بررسی تاثیر ورمیکومپوست و محلول

  مواد و روش ها

در موسسه تحقیقات گیاهان دارویی البرز وابسته به موسسه تحقیقات  1389این تحقیق در بهار سال     

دقیقه شرقی و عرض  19درجه و  51ها و مراتع کشور در منطقه کرج واقع در با طول جغرافیایی جنگل

و  متر  1321از سطح دریا   ایشمحل آزمارتفاع  .دقیقه شمالی انجام گرفت 48درجه و  35جغرافیایی 

  . متر می باشدمیلی 230متوسط بارندگی منطقه 

ابعاد . تکرار اجرا گردید 3هاي کامل تصادفی با  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك

متر و فاصله بین بوته هاي روي سانتی 30کاشت با فاصله  ردیف10متر و شامل  3×4هاي آزمایشی کرت

ها نیز نیم متر فاصله در نظر گرفته  متر و در بین کرت 2بین تکرارها . متر بودندسانتی 5ط کاشت خطو
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متر از دو انتهاي کرت به عنوان حاشیه در نظر  5/0کناري و  ردیفبه منظور اثرات حاشیه اي، دو . شد

خاك از برداري به نمونهقبل از کشت نسبت . گرفته شدند و در نمونه گیري ها مورد استفاده قرار نگرفتند

اقدام و جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، نمونه ها به  يمترسانتی30عمق صفر تا

 3/7آن pHآزمایشگاه مؤسسه تحقیقات خاك و آب منتقل گردید که بر اساس آن بافت خاك لومی و 

نتایج تجزیه ورمی کمپوست . نتایج آزمون خاك در جدول شماره یک قابل مشاهده است. تعیین گردید

  .ارائه شده است 2مورد استفاده نیز در جدول شماره 

  نتایج آزمون خاك محل آزمایش: 1جدول 

  بافت

  رس

(%)

  سیلت

(%)  

  شن

(%)  

فسفر قابل جذب 

(ppm)

پتاسیم قابل 

(ppm)جذب 

  ازت کل

(%)

SP  

(%)  
pH

  08/063/2436/7  4/178  4/14    44  40  16  لومی

  

  1ادامه جدول

مواد خنثی 

  (%)شونده 

  کربن آلی

(%)  

هدایت الکتریکی 

)dc/m(
  

  آهن

(ppm)

  روي

(ppm)

  مس

(ppm)

  منگنز

(ppm)

  بر

(ppm)

1/1079/0  33/172/7  5/0  34/1  72/17  464/0  

  

  نتایج آزمون ورمی کمپوست مورد استفاده: 2جدول 

  منگنز

(ppm)

  روي

(ppm)

  آهن

(ppm)

رطوبت

(%)

  ماده آلی

(%)

  آلیکربن 

(%)  

  فسفر  

(%)

پتاسیم 

(%)

  ازت کل

(%)

هدایت 

الکتریکی 

pH

25 -15  40 -27  50 -36  25  657/3761/0  1419/3  92/41/17  

  

قبل از گلدهی، مرحله (فسنوترن در سه سطح با ترکیب اسید آمینه تیمارهاي آزمایش شامل محلولپاشی 

و  15، 10، 5صفر، (سطح  5ورمیکومپوست در کاربرد و ) گلدهی کامل+ گلدهی کامل،  قبل از گلدهی 

گیاه در نظر ) شروع عنچه دهی(مرحله فبل از گلدهی، زمان آغاز رشد زایشی . می باشد) تن در هکتار 20

بذر بابونه از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي استان اصفهان تهیه شد و به منظور کاشت، بذرها . گرفته شد

به منظور جلوگیري از شستشوي بذر . هولت قابل پخش در کرتها باشندبا خاك اره مخلوط گردید تا با س

  . ها، آبیاري به کمک مه پاش انجام شد ولی پس از رشد بوته ها، آبیاري نشتی اجرا گردید

قبل از کاشت نسبت به پخش . انجام گرفت 1389فروردین ماه  23عملیات کاشت بذر بابونه در تاریخ 

بذر . اساس نقشه طرح اقدام و سپس با شن کش با خاك مخلوط شد ها برورمی کومپوست در کرت

. صورت کامال سطحی کشت شدند و بالفاصله آبیاري انجام شده هاي مخلوط شده با خاك اره با دست ب
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 5هاي بابونه، نسبت به تنک آنها اقدام شد تا در نهایت  فاصله بین بوته  پس از اطمینان از استقرار بوته

  .صورت دستی وجین شدنده هاي هرز ب در طول آزمایش علف. دمتر باشسانتی

و نیم متر از باال و پائین کرت به عنوان حاشیه در نظر ردیف کاشت از هر طرف 2براي نمونه گیري، 

میانی براي نمونه گیري ها  ردیف6بر این اساس از . گرفته شد و در نمونه گیري ها لحاظ نگردید

براي تعیین ارتفاع، در زمان گلدهی، ارتفاع بوته ها از کف زمین تا باالترین نقطه رویشی . استفاده شد

قطر گل ها به کمک کولیس و در زمانی که گلچه هاي زبانه اي کامال باز و افقی بودند، . اندازه گیري شد

ها به روش گل. تال موسسه تحقیقات البرز اندازه گیري شدوزن گل تازه با ترازوي دیجی. محاسبه گردید

به منظور انجام ). 8(ساعت خشک شدند  120درجه سانتی گراد و در سایه به مدت  25طبیعی و در دماي 

استفاده EXCELو SAS ،MSTAT-Cآنالیز هاي آماري و رسم نمودارهاي مربوطه از برنامه هاي 

  .تیمارها نیز آزمون چند دامنه اي دانکن بکار برده شدبراي مقایسه میانگین . گردید

  

نتایج و بحث 

بر  معنی دارينشان داد سطوح مختلف ورمی کمپوست داراي تاثیر ) 3جدول(نتایج تجزیه واریانس     

تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی بابونه بود ولی سطوح محلول پاشی اسید هاي امینه فسنوترن تاثیر 

  . ر زمان شروع غنچه دهی و گلدهی نداشتندمعنی داري ب

همانطور که در . کاربرد ورمی کمپوست باعث کاهش معنی داري بر تعداد روز تا غنچه دهی گردید

مشاهده است کاربرد ورمی کمپوست تاثیري منفی بر تعداد روز تا غنچه دهی داشته است و  قابل 1شکل

تن در  20با مصرف . زمان کاهش یافته است همگام با افزایش ورمی کمپوست به صورت خطی این

که این مقدار در روز وارد مرحله غنچه دهی شدند در حالی 6/34هکتار ورمی کمپوست بوته ها پس از 

  . روز بود 3/48تیمار عدم مصرف ورمی کمپوست 

داد روز در تعداد روز تا گلدهی نیز روند مشابهی را در اثر کاربرد ورمی کمپوست نشان داد و بیشترین تع

 9/40(تن ورمی کمپوست در هکتار  20و کمترین مقدار در اثر کاربرد ) روز 8/54(اثر تیمار عدم مصرف 

به دست آمد که این موضوع به دلیل افزایش دماي خاك و تسریع در زمان سبز شدن و سرعت رشد ) روز

ادند با افزایش درصد حجمی نیز در مطالعه خود نشان د) 1387(عزیزي و همکاران . بوته ها بوده است

افزایش درصد حجمی ورمی . ورمی کمپوست در گلدان ها، تعداد روز تا گلدهی کاهش معنی داري یافت

  .روز گردید 10باعث کاهش تعداد روز تا گلدهی به میزان % 15کمپوست از صفر تا 
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1389زمستان ، 2، شمارهپنجمرزي، سال یافته هاي نوین کشاو

بابونه) راست(و گلدهی ) چپ(تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر تعداد روز تا غنچه دهی 

سطوح مختلف ورمی کمپوست داراي تاثیر بسیار معنی داري در سطح یک درصد بر ارتفاع بابونه بوده اند 

ربرد ورمی کا. رن نیز همین روند را نشان دادند

قابل مشاهده است روند  2همانطور که در شکل 

تغییرات ارتفاع در اثر مصرف ورمی کمپوست از تابعی خطی تبعیت می کند و همگام با افزایش ورمی 

و ) متر سانتی 8/41( اعبیشترین ارتف. 

تن در هکتار و عدم مصرف ورمی  20

در تحقیق خود به تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر 

ص بیولوژیک خاك مانند افزایش بیوماس میکروبی و عرضه 

پایدار عناصر غذایی پر مصرف و نیز وجود تنظیم کننده هاي رشد گیاهی می تواند موجب بهبود رشد و 

  نتایج تجزیه واریانس برخی صفات بابونه تحت تاثیر ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهاي آمینه

  می باشند % 1و  % 5

میانگین مربعات

عملکرد گل 

خشک

عملکرد گل تازه بوته 

8000/687 53/17900 2442/0

4578/114049 ** 19/2968845 ** 7426/1033

4051/18665 ** 29/485834 ** 5562/65

7046/1759 * 22/45799 * 5987/9

6571/1685 49/43864 4104/9

84/17 84/16 52/6

یافته هاي نوین کشاو

تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر تعداد روز تا غنچه دهی  –1

سطوح مختلف ورمی کمپوست داراي تاثیر بسیار معنی داري در سطح یک درصد بر ارتفاع بابونه بوده اند 

رن نیز همین روند را نشان دادندمینه فسنوتآسطوح محلول پاشی اسید هاي 

همانطور که در شکل . کمپوست باعث افزایش ارتفاع بوته هاي بابونه گردید

تغییرات ارتفاع در اثر مصرف ورمی کمپوست از تابعی خطی تبعیت می کند و همگام با افزایش ورمی 

. کمپوست ارتفاع بوته ها نیز به صورت خطی افزایش یافته است

20به ترتیب با مصرف ) سانتی متر 3/25(کمترین ارتفاع بوته ها 

در تحقیق خود به تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر ) 1387(عزیزي و همکاران . کمپوست حاصل شده است

  .ارتفاع بابونه اشاره کردند

ص بیولوژیک خاك مانند افزایش بیوماس میکروبی و عرضه مصرف ورمی کمپوست از طریق بهبود خوا

پایدار عناصر غذایی پر مصرف و نیز وجود تنظیم کننده هاي رشد گیاهی می تواند موجب بهبود رشد و 

  ).16(عملکرد گردد 

نتایج تجزیه واریانس برخی صفات بابونه تحت تاثیر ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهاي آمینه: 

5به ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح آماري 

میانگین مربعات

ي
د
زا

آ
 
ه
ج

ر
د

منبع تغییر

 ارتفاع

تعداد روز

تا گلدهی

تعداد روز

تا غنچه دهی

7556/1 2000/4 2

7426** 0778/338 * 2000/252 * 4

5562** 3556/15 6667/11 2

4111/8 9167/3 8 پاشیمحلول

3038/2 6760/2 28

74/9 98/7 (%)

152

1شکل

  

سطوح مختلف ورمی کمپوست داراي تاثیر بسیار معنی داري در سطح یک درصد بر ارتفاع بابونه بوده اند 

سطوح محلول پاشی اسید هاي ). 3جدول(

کمپوست باعث افزایش ارتفاع بوته هاي بابونه گردید

تغییرات ارتفاع در اثر مصرف ورمی کمپوست از تابعی خطی تبعیت می کند و همگام با افزایش ورمی 

کمپوست ارتفاع بوته ها نیز به صورت خطی افزایش یافته است

کمترین ارتفاع بوته ها 

کمپوست حاصل شده است

ارتفاع بابونه اشاره کردند

مصرف ورمی کمپوست از طریق بهبود خوا

پایدار عناصر غذایی پر مصرف و نیز وجود تنظیم کننده هاي رشد گیاهی می تواند موجب بهبود رشد و 

عملکرد گردد 

: 3جدول

ns ،* و**  :
 

به ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح آماري 

  

منبع تغییر

تکرار

ورمی کمپوست

محلول پاشی

محلول× ورمی کمپوست 

خطا

(%)ضریب تغییرات 
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نیز بیانگر آن بود که مصرف سطوح مختلف ورمی کمپوست موجب 

رمی نیز مبین آن بود که استعمال و) 1987

کمپوست از طریق تاثیر بر تحریک رشد ریشه، باعث افزایش رشد گیاه دارویی مریم گلی گردیده است 

ورمی کمپوست از طریق ازدیاد جذب آب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی پر مصرف و کم 

، 5(ی شود مصرف بر میزان فتوسنتز و تولید بیوماس موثر واقع گردیده و باعث افزایش ارتفاع بوته ها م

در مطالعه اي بر روي گیاه سیر، مشخص گردید استفاده از ورمی کمپوست موجب بهبود 

چشمگیر در ارتفاع بوته شد و این تاثیر به قابلیت تحریک کنندگی فعالیت میکروب هاي مفید خاك 

تحقیق نتایج  ).17(توسط ورمی کمپوست و توانایی آن در افزایش جذب عناصر غذایی نسبت داده شد 

در بین سطوح  .مطابقت داردارتفاع بابونه 

زمانی حاصل شد که محلولپاشی در دو 

در بین دو سطح دیگر محلول پاشی تفاوت 

معنی داري وجود نداشته و در یک گروه آماري قرار دارند به عبارتی محلول پاشی در زمان قبل از 

  ).2شکل (ه فسنوترن در زمان گلدهی نداشته است 

  تاثیر محلول پاشی اسید آمینه بر ارتفاع بوته

اسیدهاي آمینه با تاثیر بر افزایش مقاومت به تنش هاي محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه تاثیر 

اسید می تواند به عنوان عامل گلوتامیک 

همچنین . هاي محافظ روزنه بر باز و یسته شدن روزنه ها تاثیر گذار باشد

اسیدهاي آمینه ).13(آرجنین سنتز هورمون هاي گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزایش می دهد 

).12(تولید پروتئین گیاهی و کلروفیل می باشند 

مطالعات نشان داده اند که اسیدهاي آمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت هاي فیزیولوژیک، 

       1389زمستان ، 2، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

نیز بیانگر آن بود که مصرف سطوح مختلف ورمی کمپوست موجب ) 1383(گزارش عزیزي و همکاران 

1987(گزارش کیل و همکاران . بهبود رشد و نمو گیاه ریحان گردید

کمپوست از طریق تاثیر بر تحریک رشد ریشه، باعث افزایش رشد گیاه دارویی مریم گلی گردیده است 

ورمی کمپوست از طریق ازدیاد جذب آب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی پر مصرف و کم 

مصرف بر میزان فتوسنتز و تولید بیوماس موثر واقع گردیده و باعث افزایش ارتفاع بوته ها م

در مطالعه اي بر روي گیاه سیر، مشخص گردید استفاده از ورمی کمپوست موجب بهبود 

چشمگیر در ارتفاع بوته شد و این تاثیر به قابلیت تحریک کنندگی فعالیت میکروب هاي مفید خاك 

توسط ورمی کمپوست و توانایی آن در افزایش جذب عناصر غذایی نسبت داده شد 

ارتفاع بابونه  ايبر) 1387(عزیزي و همکاران بررسی هاي حاضر با نتایج 

زمانی حاصل شد که محلولپاشی در دو  سانتی متر 7/38با مختلف محلولپاشی، بیشترین ارتفاع بوته 

در بین دو سطح دیگر محلول پاشی تفاوت . مرحله گلدهی کامل انجام گردید+ مرحله قبل از گلدهی 

معنی داري وجود نداشته و در یک گروه آماري قرار دارند به عبارتی محلول پاشی در زمان قبل از 

ه فسنوترن در زمان گلدهی نداشته است گلدهی از نظر ارتفاع بوته تفاوتی با مصرف اسیدآمین

تاثیر محلول پاشی اسید آمینه بر ارتفاع بوته - 2شکل

اسیدهاي آمینه با تاثیر بر افزایش مقاومت به تنش هاي محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه تاثیر 

گلوتامیک . بر فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان موثر واقع می شوند

هاي محافظ روزنه بر باز و یسته شدن روزنه ها تاثیر گذار باشد اسموتیک سیتوپالسم در سلول

آرجنین سنتز هورمون هاي گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزایش می دهد 

تولید پروتئین گیاهی و کلروفیل می باشند  به عنوان منبعی از نیتروژن یک ترکیب اساسی در

مطالعات نشان داده اند که اسیدهاي آمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت هاي فیزیولوژیک، 

  ).23(بر روي رشد و نمو گیاه موثر واقع می شوند 

یافته هاي نوین کشاورزي، سال 

گزارش عزیزي و همکاران 

بهبود رشد و نمو گیاه ریحان گردید

کمپوست از طریق تاثیر بر تحریک رشد ریشه، باعث افزایش رشد گیاه دارویی مریم گلی گردیده است 

ورمی کمپوست از طریق ازدیاد جذب آب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی پر مصرف و کم ). 33(

مصرف بر میزان فتوسنتز و تولید بیوماس موثر واقع گردیده و باعث افزایش ارتفاع بوته ها م

در مطالعه اي بر روي گیاه سیر، مشخص گردید استفاده از ورمی کمپوست موجب بهبود  ).27و  25

چشمگیر در ارتفاع بوته شد و این تاثیر به قابلیت تحریک کنندگی فعالیت میکروب هاي مفید خاك 

توسط ورمی کمپوست و توانایی آن در افزایش جذب عناصر غذایی نسبت داده شد 

حاضر با نتایج 

مختلف محلولپاشی، بیشترین ارتفاع بوته 

مرحله قبل از گلدهی 

معنی داري وجود نداشته و در یک گروه آماري قرار دارند به عبارتی محلول پاشی در زمان قبل از 

گلدهی از نظر ارتفاع بوته تفاوتی با مصرف اسیدآمین

اسیدهاي آمینه با تاثیر بر افزایش مقاومت به تنش هاي محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه تاثیر 

بر فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان موثر واقع می شوند

اسموتیک سیتوپالسم در سلول

آرجنین سنتز هورمون هاي گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزایش می دهد 

به عنوان منبعی از نیتروژن یک ترکیب اساسی در

مطالعات نشان داده اند که اسیدهاي آمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت هاي فیزیولوژیک، 

بر روي رشد و نمو گیاه موثر واقع می شوند 
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و محلول پاشی  نشان داد سطوح مختلف ورمی کمپوست

در بین سطوح ورمی کمپوست، . تاثیر بسیار معنی داري بر عملکرد گل تر و خشک بابونه داشته اند

روند . تن گل تر در هکتار در سطحی برتر قرار داشته است

تبعیت  2بوده و تابعی درجه طی تغییرات عملکرد گل تر نسبت به مقادیر ورمی کمپوست رابطه اي غیر خ

گل تازه بیشتري در هکتار در % 12/

این افزایش عملکرد در مقایسه با تیمار عدم مصرف ورمی 

توضیح را از روند تغییرات عملکرد گل بابونه در اثر کاربرد ورمی کمپوست ارائه 

بر اساس این تابع حداکثر عملکرد گل تازه 

  ).6(و گل خشک در جایی به دست می آید که مشتق تابع برابر صفر باشد 

b + 2cx=0
x=-b/2c

   7/32تن و  29/30اساس حداکثر عملکرد گل تازه و گل خشک در هکتار به ترتیب با مصرف  

  ) راستسمت (و عملکرد خشک گل

در ) کیلوگرم در هکتار 09/2868(بیشترین عملکرد گل تر 

در بین دو سطح دیگر . دست آمدهدر زمان گلدهی ب

محلول پاشی نیز، محلول پاشی در قبل از گلدهی در سطحی باالتر در مقایسه با محلول پاشی در مرحله 

کاربرد توام اسیدهاي آمینه در دو مرحله باعث افزایش عملکرد گل تازه 

، سیب )21(افزایش عملکرد در اثر کاربرد اسیدهاي آمینه در گیاه سیر 

در گزارشی دیگر محلول پاشی اسیدهاي 

یافته هاي نوین کشاو

نشان داد سطوح مختلف ورمی کمپوست) 2جدول(همان طور که نتایج تجزیه واریانس 

تاثیر بسیار معنی داري بر عملکرد گل تر و خشک بابونه داشته اند

تن گل تر در هکتار در سطحی برتر قرار داشته است 7/3335تن در هکتار با تولید 

تغییرات عملکرد گل تر نسبت به مقادیر ورمی کمپوست رابطه اي غیر خ

/2تن ورمی کمپوست در هکتار باعث تولید  20کاربرد 

این افزایش عملکرد در مقایسه با تیمار عدم مصرف ورمی . تن ورمی کمپوست شد 15مقایسه با کاربرد 

  ).2شکل(رسیده است %  2/85

توضیح را از روند تغییرات عملکرد گل بابونه در اثر کاربرد ورمی کمپوست ارائه بهترین  

بر اساس این تابع حداکثر عملکرد گل تازه . درصد تغییرات عملکرد را توجیه می نماید 99کرده است و 

و گل خشک در جایی به دست می آید که مشتق تابع برابر صفر باشد 

اساس حداکثر عملکرد گل تازه و گل خشک در هکتار به ترتیب با مصرف  

  . تن ورمی کمپوست در هکتار به دست می آید

و عملکرد خشک گل) چپسمت (تاثیر مقادیر ورمی کمپوست بر عملکرد تازه  - 3شکل 

بیشترین عملکرد گل تر مقایسه میانگین تیمارها نیز گویاي آن است که 

در زمان گلدهی ب+ اثر کاربرد فسنوترن در دو مرحله قبل از گلدهی 

محلول پاشی نیز، محلول پاشی در قبل از گلدهی در سطحی باالتر در مقایسه با محلول پاشی در مرحله 

کاربرد توام اسیدهاي آمینه در دو مرحله باعث افزایش عملکرد گل تازه . ستگلدهی کامل قرار گرفته ا

افزایش عملکرد در اثر کاربرد اسیدهاي آمینه در گیاه سیر ). 5شکل (گردید %  

در گزارشی دیگر محلول پاشی اسیدهاي .گزارش شده است) 12(و فلفل شیرین ) 34(، خیار 

154

همان طور که نتایج تجزیه واریانس 

تاثیر بسیار معنی داري بر عملکرد گل تر و خشک بابونه داشته اند

تن در هکتار با تولید  20کاربرد 

تغییرات عملکرد گل تر نسبت به مقادیر ورمی کمپوست رابطه اي غیر خ

کاربرد . کندمی 

مقایسه با کاربرد 

2کمپوست به 

 2تابع درجه 

کرده است و 

و گل خشک در جایی به دست می آید که مشتق تابع برابر صفر باشد 

  

اساس حداکثر عملکرد گل تازه و گل خشک در هکتار به ترتیب با مصرف  بر این 

تن ورمی کمپوست در هکتار به دست می آید

شکل 

  

مقایسه میانگین تیمارها نیز گویاي آن است که 

اثر کاربرد فسنوترن در دو مرحله قبل از گلدهی 

محلول پاشی نیز، محلول پاشی در قبل از گلدهی در سطحی باالتر در مقایسه با محلول پاشی در مرحله 

گلدهی کامل قرار گرفته ا

 1/9به میزان 

، خیار )18(زمینی 
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ه باعث افزایش جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف گردید و باعث افزایش رشد و 

  

  در هکتار) راست(و عملکرد گل خشک 

عبارتی بیشترین عملکرد گل خشک به 

تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد و در بین سطوح محلول پاشی، 

باعث بیشترین ) مرحله گلدهی کامل

افزایش عملکرد بابونه در اثر کاربرد  به

در بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر روي 

حجمی گلدان ها، % 15بابونه گزارش نمودند که با افزایش درصد کاربرد ورمیکومپوست از صفر تا 

باعث افزایش عملکرد  در هکتار تن ورمی کمپوست

آنها اظهار داشتند افزودن ورمی کمپوست به خاك نه تنها فراهمی عناصر غذایی 

بستر مورد نیاز گیاه را افزایش داده است بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و حیاتی خاك، ضمت ایجاد یک 

مناسب براي رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندام هاي هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود 

در تحقیق دیگري نیز به تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر 

تن در هکتار  10تا عملکرد دانه جو نیز با افزایش مصرف ورمی کمپوست 

نیز مبین افزایش قابل توجه عملکرد 

همچنین در پژوهشی که بر روي گیاه نخود انجام شد، مشاهده گردید 

کرد دانه در مقایسه با شاهد کمپوست در واحد سطح، باعث افزایش چشمگیر عمل

 .گزارش شده است) 15(و توت فرنگی 

واسطه همین ه و ب) 40و 8(کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش شاخص هاي رشدي بابونه می شود 

ضر نیز با افزایش کاربرد ورمی موضوع باعث افزایش رشد و عملکرد بابونه می گردد که در مطالعه حا

       1389زمستان ، 2، شمارهپنجمیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

ه باعث افزایش جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف گردید و باعث افزایش رشد و 

  ).23(عملکرد کدو شد 

و عملکرد گل خشک ) چپ(تاثیر محلول پاشی اسید آمینه بر عملکرد گل تازه  - 4شکل 

به . روند تغییرات عملکرد خشک نیز مشابه عملکرد تر گل می باشد

تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد و در بین سطوح محلول پاشی،  20بابونه نیز در اثر مصرف

مرحله گلدهی کامل+ مرحله قبل از گلدهی ( مصرف اسیدهاي آمینه در دو مرحله

به )2005(سانچز گوین و همکاران نتایج . عملکرد گل خشک گردید

در بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر روي ) 1387(عزیزي و همکاران ). 47(کودهاي بیولوژیک اشاره دارد

بابونه گزارش نمودند که با افزایش درصد کاربرد ورمیکومپوست از صفر تا 

  .عملکرد گل خشک افزایش یافته است

تن ورمی کمپوستپنج  مشاهده نمودند مصرف) 2005(ان انوار و همکار

آنها اظهار داشتند افزودن ورمی کمپوست به خاك نه تنها فراهمی عناصر غذایی . بیولوژیک ریحان گردید

مورد نیاز گیاه را افزایش داده است بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و حیاتی خاك، ضمت ایجاد یک 

مناسب براي رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندام هاي هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود 

در تحقیق دیگري نیز به تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر ). 14(عملکرد اسانس را نیز فراهم آورده است 

عملکرد دانه جو نیز با افزایش مصرف ورمی کمپوست ). 41(ریحان اشاره شده است 

نیز مبین افزایش قابل توجه عملکرد ) 2006(مطالعات آرگوئلو و همکاران ). 45(افزایش نشان داد 

همچنین در پژوهشی که بر روي گیاه نخود انجام شد، مشاهده گردید . محصول در گیاه دارویی سیر بود

کمپوست در واحد سطح، باعث افزایش چشمگیر عمل یتن ورم 

و توت فرنگی ) 42(، ذرت ) 48(نتایج مشابهی بر روي پیاز ). 

کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش شاخص هاي رشدي بابونه می شود 

موضوع باعث افزایش رشد و عملکرد بابونه می گردد که در مطالعه حا

یافته هاي نوین کشاورزي، سال 

ه باعث افزایش جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف گردید و باعث افزایش رشد و آمین

عملکرد کدو شد 

شکل 

  

روند تغییرات عملکرد خشک نیز مشابه عملکرد تر گل می باشد

بابونه نیز در اثر مصرف

مصرف اسیدهاي آمینه در دو مرحله

عملکرد گل خشک گردید

کودهاي بیولوژیک اشاره دارد

بابونه گزارش نمودند که با افزایش درصد کاربرد ورمیکومپوست از صفر تا 

عملکرد گل خشک افزایش یافته است

انوار و همکار

بیولوژیک ریحان گردید

مورد نیاز گیاه را افزایش داده است بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و حیاتی خاك، ضمت ایجاد یک 

مناسب براي رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندام هاي هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود 

عملکرد اسانس را نیز فراهم آورده است 

ریحان اشاره شده است 

افزایش نشان داد 

محصول در گیاه دارویی سیر بود

 3که مصرف 

). 28(گردید 

کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش شاخص هاي رشدي بابونه می شود 

موضوع باعث افزایش رشد و عملکرد بابونه می گردد که در مطالعه حا
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نیز در ) 1388(فالحی و کوچکی . کمپوست عملکرد گل تازه و خشک در هکتار افزایش یافته است

بررسی خود بر روي بابونه اشاره نمودند کاربرد کودهاي بیولوژیک نیتروکسین و باکتري هاي حل کننده 

  . فسفات باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی گردید

نشان دهنده تفاوت معنی دار در بین سطوح مختلف اثرات متقابل ورمی ) 2جدول(نتایج تجزیه واریانس 

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد در بین سطوح . کمپوست و محلول پاشی اسیدهاي آمینه می باشد

ل تازه در هکتار مختلف اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلولپاشی اسیدهاي آمینه، بیشترین عملکرد گ

این تیمار با . تن ورمی کمپوست و محلولپاشی در مرحله گلدهی حاصل شده است 20در اثر کاربرد 

تفاوت ) مرحله گلدهی کامل+ مرحله قبل از گلدهی (تن ورمی کمپوست و دوبار محلولپاشی  15مصرف 

شک نیز همین روند مشاهده در مورد عملکرد گل خ. معنی داري نداشته و در یک گروه آماري قرار دارند

  .گردید

  سپاسگزاري

دهن به دلیل تامین اعتبار الزم براي وبدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ر

از آقاي دکتر بهلول عباس زاده محقق بخش گیاهان . اجراي این طرح پژوهشی تشکر و قدردانی می گردد

  .براي همکاري هاي صمیمانه در اجراي طرح تشکر می شوددارویی موسسه تحقیقات البرز 
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تاثیر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و کاربرد مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر  صفات موروفولوژیک و عملکرد گل بابونه
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غلامحسین ریاضی، دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران 
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چکیده

      این آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار 1389 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی البرز در منطقه کرج با طول جغرافیایی51 درجه و 19 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه شمالی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی اسید آمینه در سه مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل و مرحله قبل از گلدهی+ مرحله گلدهی کامل وکاربرد ورمی کمپوست در پنج سطح صفر، 5، 10، 15 و20 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد ورمی کمپوست و محلولپاشی اسیدهای آمینه تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته اند. تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی تحت تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی قرار نگرفتند ولی کاربرد ورمی کمپوست باعث ایجاد تفاوت معنی داری در این صفات گردید و با افزایش مقدار ورمی کمپوست تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی کاهش یافت. بیشترین ارتفاع به میزان 8/41 سانتی متر، عملکرد گل تازه به میزان 7/3335 کیلوگرم در هکتار و گل خشک در هکتار معادل 8/653 کیلوگرم در هکتار با کاربرد 20 تن ورمی کمپوست در هکتار بدست آمد. تیمار محلولپاشی در مرحله قبل از گلدهی+ مرحله گلدهی کامل نیز باعث بیشترین عملکرد گل تازه و خشک گردید. نتایج اثرات متقابل نشان دهنده آن بود که کاربرد توام 15 تن ورمی کمپوست و دوبار محلولپاشی بهترین نتیجه را از نظر عملکرد گل تازه و خشک داشته است.   

    واژه هاي کلیدی: بابونه، ورمی کمپوست، اسید آمینه، عملکرد


مقدمه 

    آگاهی از عوارض سوءجانبی داروهای شیمیایی، امکانپذیر نبودن تولید مصنوعی بعضی از مواد مؤثره در صنایع داروسازی و اهمیت مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی موجب افزایش کشت، تولید و مصرف آنها به خصوص در کشورهای اروپایی شده است و در حال حاضر حدود یک سوم (داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی دارای منشأ گیاهی بوده و مساعی جهانی صنایع دارویی بر این متمرکز است که ساخت صنعتی اقلام مربوط به دو سوم  بقیه داروها نیز تدریجاً منسوج و به منابع عالم گیاهی متکی گردد (1). یکی از پرمصرفترین گیاهان دارویی در اروپا، خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا، استرالیا و آمریکای شمالی، بابونه است که عمدتاً به منظور استفاده از اسانس آبی رنگ آن که در صنایع داروسازی، عطرسازی و تهیه چاشنیهای غذایی بکار برده میشود، کشت میگردد (31). بابونه گیاهی از تیره کاسنی و تیره فرعی رادیه میباشد (1 و20). ارتفاع گیاه از 20 سانتی متر تا 65 سانتی متر متغیر بوده و ساقه آن دارای انشعاباتی است که هر یک از آنها به کاپیتولهایی به قطر 2-1 سانتی متر منتهی میگردد. در هر کاپیتول، گلهای زبانهای به رنگ سفید و گلهای لولهای به رنگ زرد دیده میشوند. گلهای زبانهای که در حاشیه کاپیتول قرار دارند پس از شکفتن کامل حالت خمیده به سمت پایین پیدا میکنند به نحوی که از نظر کلی ظاهر چتر باز یا نیمه باز به کاپیتول میبخشند (3 و19). ماده مؤثره این گیاه از نوع اسانس میباشد که در قسمت تحتانی گلچههای لولهای ساخته و ذخیره میشود که میزان آن در گلها متفاوت بوده و به ژنوتیپ و شرایط اکولوژیکی محل رویش، مدیریت تولید و فرآیندهای پس از برداشت بستگی دارد (1،20، 22، 24 و 38). تاریخ برداشت گلها تأثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد گل و کیفیت آن دارد (37 و 38) و برای دستیابی به حداکثر عملکرد گل خشک و اسانس، گلها باید در مرحله به خصوصی برداشت گردند که مرحله دوم نموی گلها، بهترین زمان برداشت بابونه میباشد (36 و 39) در حالی که در بررسی دیگر، این نتیجه حاصل شد که عملکرد اسانس در برداشت اول گلها بیشتر از برداشت دوم میباشد (46).

کاربرد کودهای شیمیایی به لحاظ صدمات زیست محیطی یکی از بحرانهای کشاورزی به شمار می رود. بدین منظور در کشاورزی پایدار و ارگانیک هدف اصلی بکارگیری کودهای زیستی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی است (11). با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در سلامت جامعه، بکارگیری کودهای زیستی به دلیل سلامت محصول و تجمع کمتر مواد شیمیایی در اندامهای گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. كودهاي زيستي به مجموعه مواد نگهدارنده با تعداد زيادي از يك يا چند میکر.ارگانیسم مفيد خاكزي و يا فرآورده هاي متابوليك آنها كه بيشتر به منظور تامين عناصر غذايي مورد نياز گياه و ايجاد شرايط فيزيكي و شيميايي مناسب خاك براي رشد و نمو آن اطلاق مي گردد (4). یکی از کودهای زیستی مفید در اکوسیستم های پایدار، ورمی کمپوست می باشد  که حاصل یک فرآیند نیمه هوازی است که توسط گونه ای از کرم حلقوی قرمز با نام علمی Eisenia foetida انجام می گیرد (26). ماده دفع شده توسط کرم خاکی، دارای5 تا 11 مرتبه نیتروژن، فسفر و پتاسیم بیشتری می باشد. ورمیکومپوست ماده آلی با pH تنظیم شده، سرشار از مواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب برای گیاه، دارای انواع ویتامین ها، هورمون های محرک رشد و آنزیم های مختلف است (16، 44 و 48). مطالعات نشان داده است که کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست وکودهای زیستی می تواند در نظام کشت      (برنج - لگوم) باعث افزایش عملکرد دانه شود (30). مطالعات متعددی به تاثیر مثبت ورمیکومپوست در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی و دارویی پرداخته اند که از آن جمله می توان به تاثیر مطلوب ورمیکومپوست بر عملکرد بیولوژیک، کمیت و کیفیت اسانس ریحان (7 و 14)، افزایش عملکرد بابونه (8)، افزایش عملکرد ذرت علوفه ای (42)، یولاف علوفه ای (29)، سورگوم علوفه ای (35)، درمنه (43) و جو (45) اشاره کرد.

اسیدهای آمینه با تاثیر بر افزایش مقاومت به تنش های محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه تاثیر بر فتوسنتز بر رشد و عملکرد گیاهان موثر واقع می شوند. گلوتامیک اسید می تواند به عنوان عامل اسموتیک سیتوپلاسم در سلولهای محافظ روزنه بر باز و یسته شدن روزنه ها تاثیر گذار باشد. همچنین آرجنین سنتز هورمون های گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزایش می دهد (13). مطالعات نشان داده اند که اسیدهای آمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت های فیزیولوژیک، رشد و نمو گیاه موثر واقع می شوند (23). یکی از کودهای طبیعی بر اساس اسیدهای آمینه گیاهی، فسنوترن می باشد که زیست محرکی بیولوژیک حاوی 19 اسید آمینه آزاد، حاوی الیگوپپتیدهای فعال زیستی و 6% فسفر با قابلیت جذب بالا می باش که باعث افزایش شبکه ریشه ای، اندام های ذخیره ساز و توسعه مرحله گلدهی و ارتقاء کیفی مرحله زایشی و مقاوم سازی گیاه به تنش های محیطی می گردد (2). هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ورمیکومپوست و محلولپاشی فسنوترن بر عملکرد بابونه می باشد. 



مواد و روش ها

    اين تحقیق در بهار سال 1389 در موسسه تحقیقات گیاهان دارویی البرز وابسته به موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در منطقه کرج واقع در با طول جغرافیایی 51 درجه و 19 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه شمالی انجام گرفت. ارتفاع محل آزمایش  از سطح دریا 1321 متر و  متوسط بارندگی منطقه 230 میلیمتر می باشد. 

آزمايش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با 3 تكرار اجرا گرديد. ابعاد كرتهاي آزمايشي4×3 متر و شامل 10 ردیف كاشت با فاصله 30 سانتيمتر و فاصله بین بوته های روی خطوط کاشت 5 سانتیمتر بودند. بين تكرارها 2 متر و در بين كرتها نيز نیم متر فاصله در نظر گرفته شد. به منظور اثرات حاشيه اي، دو ردیف كناري و 5/0 متر از دو انتهای كرت به عنوان حاشيه در نظر گرفته شدند و در نمونه گيري ها مورد استفاده قرار نگرفتند. قبل از كشت نسبت به نمونه برداری خاك از عمق صفر تا30 سانتيمتری اقدام و جهت تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، نمونه ها به آزمايشگاه مؤسسه تحقيقات خاك و آب منتقل گرديد که بر اساس آن بافت خاک لومی و pH آن 3/7 تعیین گردید. نتایج آزمون خاک در جدول شماره یک قابل مشاهده است. نتایج تجزیه ورمی کمپوست مورد استفاده نیز در جدول شماره 2 ارائه شده است.



جدول 1: نتایج آزمون خاک محل آزمایش

		بافت

		رس

(%)

		سیلت

(%)

		شن

(%)

		فسفر قابل جذب (ppm)

		پتاسيم قابل جذب (ppm)

		ازت كل

(%)

		SP

(%)

		pH



		لومی

		16

		40

		44

			4/14

		4/178

		08/0

		63/24

		36/7







ادامه جدول1

		مواد خنثي شونده (%)

		كربن آلي

(%)

		هدايت الكتريكي (dc/m)

		آهن

(ppm)

		روی

(ppm)

		مس

(ppm)

		منگنز

(ppm)

		بر

(ppm)



		1/10

		79/0

		33/1

		72/7

		5/0

		34/1

		72/17

		464/0







جدول 2: نتایج آزمون ورمی کمپوست مورد استفاده

		منگنز

(ppm)

		روی

(ppm)

		آهن

(ppm)

		رطوبت

(%)

		ماده آلي

(%)

		كربن آلي

(%)

		فسفر  

 (%)

		پتاسيم (%)

		ازت كل

(%)

		هدايت الكتريكي 

		pH



		25-15

		40-27

		50-36

		25

		65

		7/37

		61/0	14

		19/3

		92/4

		1/1

		7







تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی با ترکیب اسید آمینه فسنوترن در سه سطح (قبل از گلدهی، مرحله گلدهی کامل،  قبل از گلدهی + گلدهی کامل) و کاربرد ورمیکومپوست در 5 سطح (صفر، 5، 10، 15 و 20 تن در هکتار) می باشد. مرحله فبل از گلدهی، زمان آغاز رشد زایشی (شروع عنچه دهی) گیاه در نظر گرفته شد. بذر بابونه از مرکز تحقيقات جهاد کشاورزی استان اصفهان تهيه شد و به منظور کاشت، بذرها با خاک اره مخلوط گردید تا با سهولت قابل پخش در کرتها باشند. به منظور جلوگیری از شستشوی بذر ها، آبیاری به کمک مه پاش انجام شد ولی پس از رشد بوته ها، آبیاری نشتی اجرا گردید. 

عمليات كاشت بذر بابونه در تاريخ 23 فروردین ماه 1389 انجام گرفت. قبل از كاشت نسبت به پخش ورمی کومپوست در کرت ها بر اساس نقشه طرح اقدام و سپس با شن کش با خاک مخلوط شد. بذر های مخلوط شده با خاک اره با دست به صورت کاملا سطحی کشت شدند و بلافاصله آبیاری انجام شد. پس از اطمينان از استقرار بوتههای بابونه، نسبت به تنك آنها اقدام شد تا در نهايت  فاصله بین بوته 5 سانتی متر باشد. در طول آزمايش علفهاي هرز به صورت دستي وجين شدند. 

برای نمونه گیری، 2 ردیف کاشت از هر طرف و نیم متر از بالا و پائین کرت به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و در نمونه گیری ها لحاظ نگردید. بر این اساس از 6 ردیف میانی برای نمونه گیری ها استفاده شد. برای تعیین ارتفاع، در زمان گلدهی، ارتفاع بوته ها از کف زمین تا بالاترین نقطه رویشی اندازه گیری شد. قطر گل ها به کمک کولیس و در زمانی که گلچه های زبانه ای کاملا باز و افقی بودند، محاسبه گردید. وزن گل تازه با ترازوی دیجیتال موسسه تحقیقات البرز اندازه گیری شد. گل ها به روش طبیعی و در دمای 25 درجه سانتی گراد و در سایه به مدت 120 ساعت خشک شدند (8). به منظور انجام آناليز هاي آماري و رسم نمودارهاي مربوطه از برنامه هاي SAS، MSTAT-C و EXCEL استفاده گرديد. براي مقايسه ميانگين تيمارها نيز آزمون چند دامنه اي دانكن بكار برده شد.



نتایج و بحث 

     نتایج تجزیه واریانس (جدول3) نشان داد سطوح مختلف ورمی کمپوست دارای تاثیر معنی داری بر تعداد روز تا غنچه دهی و گلدهی بابونه بود ولی سطوح محلول پاشی اسید های امینه فسنوترن تاثیر معنی داری بر زمان شروع غنچه دهی و گلدهی نداشتند. 

کاربرد ورمی کمپوست باعث کاهش معنی داری بر تعداد روز تا غنچه دهی گردید. همانطور که در شکل1 قابل مشاهده است کاربرد ورمی کمپوست تاثیری منفی بر تعداد روز تا غنچه دهی داشته است و همگام با افزایش ورمی کمپوست به صورت خطی این زمان کاهش یافته است. با مصرف 20 تن در هکتار ورمی کمپوست بوته ها پس از 6/34 روز وارد مرحله غنچه دهی شدند در حالی که این مقدار در تیمار عدم مصرف ورمی کمپوست 3/48 روز بود. 

تعداد روز تا گلدهی نیز روند مشابهی را در اثر کاربرد ورمی کمپوست نشان داد و بیشترین تعداد روز در اثر تیمار عدم مصرف (8/54 روز) و کمترین مقدار در اثر کاربرد 20 تن ورمی کمپوست در هکتار (9/40 روز) به دست آمد که این موضوع به دلیل افزایش دمای خاک و تسریع در زمان سبز شدن و سرعت رشد بوته ها بوده است. عزیزی و همکاران (1387) نیز در مطالعه خود نشان دادند با افزایش درصد حجمی ورمی کمپوست در گلدان ها، تعداد روز تا گلدهی کاهش معنی داری یافت. افزایش درصد حجمی ورمی کمپوست از صفر تا 15 % باعث کاهش تعداد روز تا گلدهی به میزان 10 روز گردید.

 

شکل1– تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر تعداد روز تا غنچه دهی (چپ) و گلدهی (راست) بابونه



سطوح مختلف ورمی کمپوست دارای تاثیر بسیار معنی داری در سطح یک درصد بر ارتفاع بابونه بوده اند (جدول3). سطوح محلول پاشی اسید های آمینه فسنوترن نیز همین روند را نشان دادند. کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش ارتفاع بوته های بابونه گردید. همانطور که در شکل 2 قابل مشاهده است روند تغییرات ارتفاع در اثر مصرف ورمی کمپوست از تابعی خطی تبعیت می کند و همگام با افزایش ورمی کمپوست ارتفاع بوته ها نیز به صورت خطی افزایش یافته است. بیشترین ارتفاع (8/41 سانتی متر) و کمترین ارتفاع بوته ها (3/25 سانتی متر) به ترتیب با مصرف 20 تن در هکتار و عدم مصرف ورمی کمپوست حاصل شده است. عزیزی و همکاران (1387) در تحقیق خود به تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر ارتفاع بابونه اشاره کردند.

مصرف ورمی کمپوست از طریق بهبود خواص بیولوژیک خاک مانند افزایش بیوماس میکروبی و عرضه پایدار عناصر غذایی پر مصرف و نیز وجود تنظیم کننده های رشد گیاهی می تواند موجب بهبود رشد و عملکرد گردد (16).

جدول3: نتایج تجزیه واریانس برخی صفات بابونه تحت تاثیر ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهای آمینه

		میانگین مربعات

		درجه آزادی

		منبع تغییر



		عملکرد گل خشک

		عملکرد گل تازه

		ارتفاع بوته

		تعداد روز

تا گلدهی

		تعداد روز

تا غنچه دهی

		

		



		8000/687

		53/17900

		2442/0

		7556/1

		2000/4

		2

		تکرار



		4578/114049**

		19/2968845**

		7426/1033**

		0778/338*

		2000/252*

		4

		ورمی کمپوست



		4051/18665**

		29/485834**

		5562/65**

		3556/15

		6667/11

		2

		محلول پاشی



		7046/1759*

		22/45799*

		5987/9

		4111/8

		9167/3

		8

		ورمی کمپوست × محلولپاشی



		6571/1685

		49/43864

		4104/9

		3038/2

		6760/2

		28

		خطا



		84/17 

		84/16

		52/6

		74/9

		98/7

		ضریب تغییرات (%)





ns، * و** :  به ترتیب بيانگر عدم تفاوت معنی دار، تفاوت معني دار در سطح آماری 5 % و 1 % مي باشند



گزارش عزیزی و همکاران (1383) نیز بیانگر آن بود که مصرف سطوح مختلف ورمی کمپوست موجب بهبود رشد و نمو گیاه ریحان گردید. گزارش کیل و همکاران (1987) نیز مبین آن بود که استعمال ورمی کمپوست از طریق تاثیر بر تحریک رشد ریشه، باعث افزایش رشد گیاه دارویی مریم گلی گردیده است (33). ورمی کمپوست از طریق ازدیاد جذب آب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف بر میزان فتوسنتز و تولید بیوماس موثر واقع گردیده و باعث افزایش ارتفاع بوته ها می شود (5، 25 و 27). در مطالعه ای بر روی گیاه سیر، مشخص گردید استفاده از ورمی کمپوست موجب بهبود چشمگیر در ارتفاع بوته شد و این تاثیر به قابلیت تحریک کنندگی فعالیت میکروب های مفید خاک توسط ورمی کمپوست و توانایی آن در افزایش جذب عناصر غذایی نسبت داده شد (17). نتایج تحقیق حاضر با نتایج بررسی های عزیزی و همکاران (1387) برای ارتفاع بابونه مطابقت دارد. در بین سطوح مختلف محلولپاشی، بیشترین ارتفاع بوته با 7/38 سانتی متر زمانی حاصل شد که محلولپاشی در دو مرحله قبل از گلدهی + مرحله گلدهی کامل انجام گردید. در بین دو سطح دیگر محلول پاشی تفاوت معنی داری وجود نداشته و در یک گروه آماری قرار دارند به عبارتی محلول پاشی در زمان قبل از گلدهی از نظر ارتفاع بوته تفاوتی با مصرف اسیدآمینه فسنوترن در زمان گلدهی نداشته است (شکل 2).





شکل2- تاثیر محلول پاشی اسید آمینه بر ارتفاع بوته



اسیدهای آمینه با تاثیر بر افزایش مقاومت به تنش های محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه تاثیر بر فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان موثر واقع می شوند. گلوتامیک اسید می تواند به عنوان عامل اسموتیک سیتوپلاسم در سلول های محافظ روزنه بر باز و یسته شدن روزنه ها تاثیر گذار باشد. همچنین آرجنین سنتز هورمون های گیاهی مرتبط با گلدهی و میوه دهی را افزایش می دهد (13). اسیدهای آمینه به عنوان منبعی از نیتروژن یک ترکیب اساسی در تولید پروتئین گیاهی و کلروفیل می باشند (12). مطالعات نشان داده اند که اسیدهای آمینه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت های فیزیولوژیک، بر روی رشد و نمو گیاه موثر واقع می شوند (23).

همان طور که نتایج تجزیه واریانس (جدول2) نشان داد سطوح مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی تاثیر بسیار معنی داری بر عملکرد گل تر و خشک بابونه داشته اند. در بین سطوح ورمی کمپوست، کاربرد 20 تن در هکتار با تولید 7/3335 تن گل تر در هکتار در سطحی برتر قرار داشته است. روند تغییرات عملکرد گل تر نسبت به مقادیر ورمی کمپوست رابطه ای غیر خطی بوده و تابعی درجه 2 تبعیت می کند. کاربرد 20 تن ورمی کمپوست در هکتار باعث تولید 2/12% گل تازه بیشتری در هکتار در مقایسه با کاربرد 15 تن ورمی کمپوست شد. این افزایش عملکرد در مقایسه با تیمار عدم مصرف ورمی کمپوست به 2/85 % رسیده است (شکل2).

تابع درجه 2 بهترین توضیح را از روند تغییرات عملکرد گل بابونه در اثر کاربرد ورمی کمپوست ارائه کرده است و 99 درصد تغییرات عملکرد را توجیه می نماید. بر اساس این تابع حداکثر عملکرد گل تازه و گل خشک در جایی به دست می آید که مشتق تابع برابر صفر باشد (6).

b + 2cx=0

x=-b/2c



بر این اساس حداکثر عملکرد گل تازه و گل خشک در هکتار به ترتیب با مصرف  29/30 تن و 7/32   تن ورمی کمپوست در هکتار به دست می آید. 

شکل 3 - تاثیر مقادیر ورمی کمپوست بر عملکرد تازه (سمت چپ) و عملکرد خشک گل(سمت راست) 



مقایسه میانگین تیمارها نیز گویای آن است که بیشترین عملکرد گل تر (09/2868 کیلوگرم در هکتار) در اثر کاربرد فسنوترن در دو مرحله قبل از گلدهی + در زمان گلدهی بهدست آمد. در بین دو سطح دیگر محلول پاشی نیز، محلول پاشی در قبل از گلدهی در سطحی بالاتر در مقایسه با محلول پاشی در مرحله گلدهی کامل قرار گرفته است. کاربرد توام اسیدهای آمینه در دو مرحله باعث افزایش عملکرد گل تازه به میزان 1/9 % گردید (شکل 5). افزایش عملکرد در اثر کاربرد اسیدهای آمینه در گیاه سیر (21)، سیب زمینی (18)، خیار (34) و فلفل شیرین (12) گزارش شده است. در گزارشی دیگر محلول پاشی اسیدهای آمینه باعث افزایش جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف گردید و باعث افزایش رشد و عملکرد کدو شد (23).



شکل 4 - تاثیر محلول پاشی اسید آمینه بر عملکرد گل تازه (چپ) و عملکرد گل خشک (راست) در هکتار



روند تغییرات عملکرد خشک نیز مشابه عملکرد تر گل می باشد. به عبارتی بیشترین عملکرد گل خشک بابونه نیز در اثر مصرف20 تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد و در بین سطوح محلول پاشی، مصرف اسیدهای آمینه در دو مرحله (مرحله قبل از گلدهی + مرحله گلدهی کامل) باعث بیشترین عملکرد گل خشک گردید. نتایج سانچز گوین و همکاران (2005) به افزایش عملکرد بابونه در اثر کاربرد کودهای بیولوژیک اشاره دارد(47). عزیزی و همکاران (1387) در بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر روی بابونه گزارش نمودند که با افزایش درصد کاربرد ورمیکومپوست از صفر تا 15% حجمی گلدان ها، عملکرد گل خشک افزایش یافته است.

انوار و همکاران (2005) مشاهده نمودند مصرف پنج تن ورمی کمپوست در هکتار باعث افزایش عملکرد بیولوژیک ریحان گردید. آنها اظهار داشتند افزودن ورمی کمپوست به خاک نه تنها فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش داده است بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و حیاتی خاک، ضمت ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه، موجبات افزایش رشد اندام های هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود عملکرد اسانس را نیز فراهم آورده است (14). در تحقیق دیگری نیز به تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر ریحان اشاره شده است (41). عملکرد دانه جو نیز با افزایش مصرف ورمی کمپوست تا 10 تن در هکتار افزایش نشان داد (45). مطالعات آرگوئلو و همکاران (2006) نیز مبین افزایش قابل توجه عملکرد محصول در گیاه دارویی سیر بود. همچنین در پژوهشی که بر روی گیاه نخود انجام شد، مشاهده گردید که مصرف 3 تن ورمی کمپوست در واحد سطح، باعث افزایش چشمگیر عملکرد دانه در مقایسه با شاهد گردید (28). نتایج مشابهی بر روی پیاز (48) ، ذرت (42) و توت فرنگی (15) گزارش شده است. کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش شاخص های رشدی بابونه می شود (8 و40) و به واسطه همین موضوع باعث افزایش رشد و عملکرد بابونه می گردد که در مطالعه حاضر نیز با افزایش کاربرد ورمی کمپوست عملکرد گل تازه و خشک در هکتار افزایش یافته است. فلاحی و کوچکی (1388) نیز در بررسی خود بر روی بابونه اشاره نمودند کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروکسین و باکتری های حل کننده فسفات باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی گردید. 

نتایج تجزیه واریانس (جدول2) نشان دهنده تفاوت معنی دار در بین سطوح مختلف اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلول پاشی اسیدهای آمینه می باشد. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد در بین سطوح مختلف اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلولپاشی اسیدهای آمینه، بیشترین عملکرد گل تازه در هکتار در اثر کاربرد 20 تن ورمی کمپوست و محلولپاشی در مرحله گلدهی حاصل شده است. این تیمار با مصرف 15 تن ورمی کمپوست و دوبار محلولپاشی (مرحله قبل از گلدهی + مرحله گلدهی کامل) تفاوت معنی داری نداشته و در یک گروه آماری قرار دارند. در مورد عملکرد گل خشک نیز همین روند مشاهده گردید.

سپاسگزاری

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به دلیل تامین اعتبار لازم برای اجرای این طرح پژوهشی تشکر و قدردانی می گردد. از آقای دکتر بهلول عباس زاده محقق بخش گیاهان دارویی موسسه تحقیقات البرز برای همکاری های صمیمانه در اجرای طرح تشکر می شود.
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