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بر کیفیت و کمیت اسانس ترخونو پیت ماساثر ورمی کمپوست

*1محبوبه پورقدیر

واحد علوم و تحقیقات دانشجوي دکتراي رشته علوم باغبانی گرایش فیزولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و نوشابه اي دانشگاه آزاد اسالمی -1
تهران

ma.pourghadir@gmail.comنویسنده مسئول: *

چکیده 

کمپوست بر کیفیت و کمیت اسانس گیاه دارویی ماس و ورمیبا هدف بررسی اثر سطوح مختلف دو نوع کود بیولوژیک پیت
این آزمایش به صورت گلدانی و در سه انجام شد.92–93درسال زراعی ترخون، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کامالًتصادفی 

مقایسهکمپوست صورت پذیرفت. درصد وزنی ورمی30و 15ماس و سه سطح صفر، یپیتدرصد وزن30و 15سطح صفر، 
خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی شامل قطر برخیاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.ها توسط آزمون چند دامنهمیانگین

برگ، میزان اسانس و میزان 10برگ، وزن خشک 10بوته، وزن تر شاخه، طول ریشه، وزن تر بوته، وزن خشکساقه، طول 
گیري شده ماس بر کلیه صفات اندازهنشان داد که پیتنتایج ترخون مورد ارزیابی واقع شدند. استراگول موجود در اسانس

کمپوست در بیشتر ورمیبه شاهد گردید. همچنین کود بیولوژیکدار این صفات نسبت تاثیرمثبت داشته و باعث افزایش معنی
) %17/78) و حداکثر میزان استراگول در اسانس (%3/2صفات این اثر مثبت را از خود نشان داد. حداکثر میزان اسانس بدست آمده(

ماس حاصل شد.کمپوست و باالترین میزان پیتمیزان ورمیهاي کشت حاوي باالتریندر محیط
Artemisia  dracunculusگان کلیدي:واژ L.،کمپوستورمیماس،اسانس، استراگول، پیت.

مقدمه 
Artemisia dracunculus)گیاه دارویی ترخون با نام علمی  L.) متعلق به خانوادهAsteraceae 34،گیاهی است که در ایران

منشاء ).1376امید بیگی، (صورت زراعی استنداشته و به گونه علفی و چند ساله دارد. این گونه بصورت خودرو در ایران وجود
باشد. امروزه در اغلب نواحی جهان میاصلی این گیاه روسیه مرکزي و جنوبی، سیبري، آسیاي مرکزي و شمال غرب آمریکا

زرگري، –1379روید (زمان،. معموال در نواحی مرطوب و در سواحل رودخانه مییافته و لذا پراکندگی جهانی داردپرورش 
-هاي خیلی سرد و بخصوص خاكدهد. زمستان). ترخون براي رشد آب و هواي گرم و خشک و آفتاب کامل را ترجیح می1375

). اسانس ترخون مایعی سیال، محلول در روغن و غیر 1383هاي سنگین ممکن است به ریشه گیاه لطمه بزند(یزدانی و همکاران، 
- باشد و بیشتر شامل متیل چاویکول و مونوترپنمی956/0تا 912/0وزنمخصوص آن حدود محلول در گلیسیرین به رنگ زرد و 

هاي خرداد و تیر ).تغییرات اسانس در ترخون بیشتردر ماه1386پازوکی و همکاران، –1377باشد (مومنی و همکاران هاي متعددمی
آور بودن، مقوي توان به اشتهارمانی متعدد ترخون میاز میان خواص د(Olszewska-Kaczynska I, et al, 1996).گیردصورت می

ها هاي بزرگ، اسانس ازافزایش بیش از اندازه قطر زخممعده، ضد نفخ، مدر وضدقارچ بودن آن اشاره کرد. در مورد زخم
باشد و در در موفقیت کشت گیاهان می). مدیریت مصرف کود یک عامل مهم1386خو و همکاران، نماید. (باباییجلوگیري می

هاي تواند اثرات مطلوبی بر شاخصهاي بیولوژیک سازگار با طبیعت ومناسب براي رشد و نمو گیاهان میاین بین شناسایی کود
).1375باشد(آستارایی و همکاران، کمی و کیفی محصول داشته

هاي مختلف حیوانی در نتیجه فعالیت گروههاي گیاهی و بستر آلی است که حاصل از تغییر و تبدیل انواع پسماندکمپوست یک
کمپوست نوعی کمپوست تولید شده ).ورمی1380شود (خاوازي و همکاران، ریزجانداران بوده و یک کود بیولوژیک محسوب می
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آید. عناصر ها بوجود میآلی ضمن عبور از دستگاه گوارش کرمباشد که در نتیجه هضم بقایايهاي خاکی میبه کمک کرم
گیاه کامال قابل تند که براي نیترات، فسفر تبادلی، پتاسیم و منیزیم محلول اغلب به شکلی هسکمپوست مانندی در ورمیغذای

) به بررسی تاثیرات کودهاي بیولوژیکی در به بارآوردن بذر، حجم 2012درزي (). 1390باشند(جهانی و همکاران، میاستفاده
جم بارآوردن بذر، حهدف اصلی این مطالعه تاثیرات کودهاي بیولوژیکی در بهپرداخت.انیسوناسانس بذر ومحصول اسانس گیاه

حجم اسانس در بذر و اسانس، دهنده این بود که باالترین محصول بذر،نتایج حاصل نشاناسانس بذر و محصول اسانس بوده است.
روي تاثیرات چشمگیري بربیولوژیکی فسفاتکمپوست به دست آمده بود.کودورمیتن در هکتار 10بعد از به کار بردن 

محصول بذر، حجم اسانس در بذر و اسانس با دوبار استفاده از کود بیولوژیکی فسفاتیک هاي ذکر شده نشان داد. باالترینویژگی
بهخوکیکودکمپوستافزودن ورمیبادادندکهنشانهاییآزمایشهمکاران با انجامواتیه.(Darzi, M.T. 2012)آمد به دست

فرنگیزنی گوجهبر جوانهکمپوستورمیتاثیرویافتافزایشدو گیاهایندرجوانهرشدفرنگیگوجهوبسترهاي گل جعفري
کمپوست و یورماثر بسترهاي کشت آلیاین تحقیق با هدف بررسی.(Atiyeh, R. M, et al., 2000)جعفري بود گلازبیشتر

تعیین بهترین بستر کاشت به منظور دستیابی به باالترین میزان کیفیت و وبر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی ترخونماستیپ
طراحی و انجام شد.ترخونداروییکمیت اسانس گیاه

مواد و روش ها
کیفیت و کمیت بر ماسو پیتکمپوسته منظور بررسی تاثیرسطوح مختلف ورمیب92–93در سال زراعی آزمایشاین

Artemisia dracunculus)اسانس گیاه دارویی ترخون  L.)تکرار و به 4درقالب طرح کامال تصادفی در آزمایش فاکتوریل
تیمارهاي مورد استفادهانجام گرفت.تهران واقع در خیابان سهروردي7شهرداري منطقه در گلخانه تونلیصورت کشت گلدانی 

ماس و . پیتدرصد وزنی30و 15صفر، شامل: ماسسه سطح پیتو درصد وزنی30و 15صفر، شامل کمپوستسه سطح ورمی
%  میزان 100ها به عنوان مبناي اي تهیه شد. با احتساب مقدار خاك گلدانبندي و محصول کارخانهکمپوست به صورت بستهورمی

ها قرار داده شد. این کار چهار بار تکرار شد و غچه در گلدانماس به همراه خاك باکمپوست و پیتدرصد از ورمی30و15، 0
ها در بسترهاي آماده کاشت نشاءپس از ها با برچسب توضیحات در چهار نقطه متفاوت در سطح گلخانه قرار داده شدند. گلدان

کلونجر به صورت جداگانههاي هوایی پس از خشک کردن، توسط دستگاه اندامشده آبیاري به صورت روزانه انجام گرفت.
تیره (به دور از ايشیشهدر ظروف. اسانسها گیري شدها اندازهترکیبات اسانسمیزانGCدستگاهگیري شدند و سپس توسطاسانس

Varian)مدلGC(گراد قرار گرفته و در زمان مناسب به دستگاه گاز کروماتوگرافی سانتیدرجه5دماينور) و در یخچال در

CP3800استمیکرومتر25/0الیهضخامتومیکرومتر320داخلیقطرمتر،60طولبهستونیاین دستگاه داراي.تزریق گردید .
مدتبه درجه230درستوننگهداريودقیقههردردرجه3تدریجی افزایشباگرادسانتیدرجه230تا50نیزدماییهايبرنامه

در نهایت به . استشدهتنظیمگرادسانتیدرجه270درآندمايوبودهFIDنوعازGCدستگاه استفادهمورددتکتور. دقیقه10
وشدآنالیز SPSSافزار نرمهاي حاصل با استفاده ازکلیه دادهگردد.میزان استراگول در اسانس تعیین میNormalizationروش 

انجامدانکنايدامنهچندآزمونازاستفادهبا% 1سطحدرهادادهمیانگینمقایسهودهشدادهنمایشExcelافزارنرمبانتایج
پذیرفت.

نتایج و بحث
گیري شامل صفات مورد اندازهاکثرمورد استفاده در این آزمایش بر ماس و مصرف توأمان آن با پیتکمپوست کود ورمی

، میزان وزن تر ده برگ، و )1(شکلتر بوته، میزان وزن خشک بوتهمیزان قطر ساقه، میزان طول شاخه، میزان طول ریشه، میزان وزن 
ت. همچنین نتایج این شاهد گردیده اسدار این صفات نسبت به تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش معنیمیزان وزن خشک ده برگ 
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س گیاه دارویی ترخون ماس بر کیفیت و کمیت اسانکمپوست و پیتدهنده آن است که بسترهاي کشت آلی ورمیآزمایش نشان
ماس کمپوست و باالترین میزان پیتهاي کشت حاوي باالترین میزان ورمیموثر بودند و حداکثر کیفیت و کمیت اسانس در محیط

حاصل شد.

ماس بر وزن خشک بوته ترخونکمپوست و پیتمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف ورمی- 1شکل

توان به دلیل ) در تیمارهاي ورمی کمپوست را میغیرهافزایش اجزاي عملکرد ( تعداد برگ، تعداد ریشه، طول ریشه، ارتفاع و 
آب،نگهداريظرفیتکمپوست از طریق افزایشورمی.عناصر غذایی نسبت داد که رشد گیاه را تسریع نموده استفراهمی بیشتر

رشد این گیاه داشته براثر مثبتیتواندمیدارد،بذرزنیبر جوانهکه اثر اصالحیگیاهیهايهورمونتولیدوتامین عناصرغذایی
کمپوست بدلیل تغییر شرایط فیزیکی، شیمیایی نتایج سایر تحقیقات نشان داده است که اثرهاي مطلوب کاربرد ورمیباشد.

Atiyeh)فزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك استاوPhوخصوصیات میکروبی و بیولوژیکی بستر کشت و همچنین تنظیم 

et al., 2000a) .بر میزان اسانس و کمپوستماس و ورمیهمچنین در این تحقیق مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف پیت
% 30اسانس گیاه دارویی ترخون در دهنده آن است که باالترین میزانگیري شده در ترخون نشاناندازه)3و2(شکل استراگول

داري با سایر تیمارها دارد و باالترین میزان استراگول در معنیباشد که اختالفمی% 2,30وزنی با اندازه % 30ماس و وزنی پیت
در د. داري با سایر تیمارهادارباشد که اختالف معنیدرصد می1750/78وزنی با اندازه % 30کمپوست % وزنی وورمی30ماسپیت

ل با و کمترین میزان استراگو30کمپوست ورمی%30ماسگیري شده مربوط به تیمارهاي پیتواقع بیشترین میزان استراگول اندازه
. بودماسکمپوست و پیتدرصد مربوط به شاهد یعنی تیمار بدون ورمی15/61اندازه 

ماس بر درصد اسانس ترخونکمپوست و پیتمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف ورمی- 2کلش

ماس بر درصد اسانس ترخونکمپوست و پیتمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف ورمی- 3کلش
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کودهاي بیولوژیک بااستفاده ازبهبود کیفیت و کمیت اسانس گیاهان دارویی راهاي افراد دیگر که با یافتهاین تحقیقنتایج 
و کمپوستتوان اظهار نمود کاربرد ورمیمینتایج این تحقیقبا توجه به.اند مطابقت داردگزارش کردهماسپیتکمپوست و ورمی

انیک براي این گیاه از این گتوان در راستاي کشت ارمطلوب بوده و میدارویی ترخونگیاهبراي وزنی% 30تا سطح ماسپیت
استفاده نمود.بیولوژیک کودهايسطح 
منابع 
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Effect of peat moss and vermicompost medium on the quality and quantity of Artemisia
dracunculus L
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Abstract

The production of medical plants in order to use them in medical industry is inevitable. On the
other hand, with the consideration of modern cultivation in utilizing organic and clean products, the
production of medical plants is an assured way to develop medical industry. In order to work toward
this goal, the factorial experiment based on a completely stochastic plan has been performed to
analyze the impacts of different levels of two biologic fertilizers, peat moss and vermicompost on the
quality and quantity of essence of Tarragon in seven municipality of Tehran. This experiment has been
done in vases in three levels of 0, 15 and 30 percent of peat moss weight and 0, 15 and 30 percent of
vermicompost weight. The comparison of averages in the level of five percent probability has been
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performed by Duncan’s multiple range tests. Some morpho-physiological characteristic incorporating
stem diameter, branch length, wet weight of bush, dry weight of bush, wet weight of ten leaves, dry
weight of ten leaves and the level of essence and Estragole existing in the essence of Tarragon have
been analyzed. It has been concluded that peat moss affects on measured characteristics positively and
increases these characteristics relative to testifier meaningfully. Similarly, it has been concluded that
the biologic fertilizer vermicompost has positive effects on mentioned characteristics. The maximum
level of essence and the maximum level of Estragoleexisting in essence have been obtained in the
mediums containing the maximum level of peat moss and vermicompost fertilizers.

Keywords: Artemisiadracunculus L., Vermicompost, Peat moss, Essence, Stragol.
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