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 چکیده
در زمان در  (اسپلیت پالت) خردشده ایه كرت صورتبه صحرایيتأثیر كودهای آلي و شیمیایي، آزمایشي  و ارزیابي بررسي منظوربه

( در graveolens Pelargonium) مار و سه تکرار روی گیاه دارویي شمعداني معطرهای كامل تصادفي با هفت تیقالب طرح بلوک

كود و  كاربردمنطقۀ فهلیان، شهرستان نورآباد ممسني، از توابع استان فارس، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد )بدون 

 120همراه كمپوست بهتن ورمي 8نیتروژن،  كیلوگرم 160همراه كمپوست به تن ورمي 4كیلوگرم نیتروژن،  200كمپوست(،  ورمي

تن  20كیلوگرم نیتروژن و  40همراه كمپوست بهتن ورمي 16كیلوگرم نیتروژن،  80همراه كمپوست بهتن ورمي 12كیلوگرم نیتروژن، 

کرد سرشاخه، درصد شامل ارتفاع بوته، شمار شاخۀ جانبي، عملکرد زیستي، عمل صفات مورد ارزیابي كمپوست در هکتار بودند. ورمي

شاخص برداشت  جز بهبرداشت و كود برای همۀ صفات  تأثیراسانس، عملکرد اسانس و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد، 

 ،ها نشان داددار بود. مقایسۀ میانگیندار بود. اثر متقابل برداشت و كود تنها بر صفات عملکرد زیستي و عملکرد اسانس معني معني

 یشافزا به منجر كمپوست ورمي دبرركا ،مایشآز برداشتدو  طي از نظر همۀ صفات نسبت به برداشت اول برتری داشت و برداشت دوم

تن در هکتار  16 يتلفیق رتیمااز آن  سپو كمپوست تن در هکتار ورمي 20تیمار شد. شاهد به نسبتصفات مورد بررسي 

  رد نظر داشتند.مو تصفا یشافزرا در ا ثیرأت بیشترین نیتروژن كیلوگرم در هکتار 40 همراهكمپوست به ورمي

 

 عنصرها )نیتروژن، فسفر و پتاسیم(. كودهای آلي، ،شمعداني معطر اوره، برداشت، کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
In order to study the effect of organic and chemical fertilizers, a field experiment was carried out by using of split 

plot based on randomized complete block design with seven treatment and three replications on geranium 

(Pelargonium graveolens), in Fahlian, Nourabad, Fars province territory. Treatments concluded control (no fertilizer 

and vermicompost), pure nitrogen (200 kgh-1), vermicompost 4 th-1 with 160 kgh-1 nitrogen, vermicompost 8 th-1 with 

120 kgh-1 nitrogen, vermicompost 12 th-1 with 80 kgh-1 nitrogen, vermicompost 16 th-1 with 40 kgh-1 nitrogen and 

pure vermicompost (20 tonh-1). Traits assessed include: plant height, number of lateral branches, biologic yield, 

branches yield, essential oil percentage, essential oil yield and harvest time. Results indicated significant effect of 

fertilizer treatments and harvesting time on all traits except harvest time. The intraction of harvesting time and 

fertilizer was only significant on biological yield and essential oil yield. The mean comparision showed that all traits 

were higher in the secend harvest compared to the first one. In two harvests organic fertilizer leading to increase 

studied traits compared to the control treatment. Application of 20 th-1 vermicompst and after that, treatment of 16 th-

1 vermicompost with 40 kgh-1 nitrogen had the highest effect in increasing studied traits. 
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 مقدمه

های یمیایی در زمینامروزه کاربرد سموم و کودهای ش

بر  ی افزایش یافته است که افزونفراوانطور زراعی به

 ستیز طیمحی بر ریناپذ جبران تأثیرهای اضافی،  هزینه

و سالمتی انسان دارند و آلودگی خاک و آب ناشی از 

مواد شیمیایی، باعث ایجاد مسائل جدی در این زمینه 

ائم (. استفادة دMirzaei et al., 2009شده است )

گیاهان از ذخایر غذایی خاک بدون جایگزینی مناسب 

عنصرهای غذایی میزان باعث کاهش توان تولیدی و 

(. در نتیجه (Parvaresh et al., 2003خاک شده است 

برای رهایی از این مشکالت و مدیریت حاصلخیزی 

خاک، پیشرفت به سمت کشاورزی ارگانیک توصیه 

کودهای آلی  بردکارشود و بدین ترتیب نیاز به می

 ,.Mirzaei et alکند )برای تغذیۀ گیاه افزایش پیدا می

های افزایش مادة آلی خاک، (. یکی از روش2009

امروزه فرآیند  .استکمپوست استفاده از کودهای ورمی

های خاکی تولید کمپوست با استفاده از کرم

عنوان کمپوست، بهکننده برای تهیۀ ورمی کمپوست

ان و یک فرآیند حامی طبیعت برای بهیک فناوری آس

دست آوردن کودهای آلی از مواد زائد بسیار مورد 

 (.Claudio et al., 2009توجه قرار گرفته است )
 در ییدارو نگیاها رةبادر هشد منجاا های بررسی

 که ستآن ا یگویا عیو زرا طبیعی های بومزیست

 با سازگاری لیلد به ارپاید ورزیکشا منظااز  دهستفاا

 بهترین ل،محصو کیفیت صالتو ا طبیعی یطاشر

آورد و می همافر نگیاها ینا تولید ایبررا  یطاشر

 شودمی تولید یطیاشر چنیندر  همؤثر دةما بیشینه

Darzi et al., 2006))در  جهانی دیکررو لیلد همین. به

 ارپاید یکشاورز یها نظام سمت به ییدارو نگیاها تولید

 نمیا یناست. در ا هاآن مدیریتی هایروش یریکارگ و به

 بهای را هیژو هجایگا سانسو دارای ا معطر ییدارو نگیاها

توان به از جمله این گیاهان میند. ا داده صختصاا دخو

شمعدانی معطر  د.کر رهشااگیاه دارویی شمعدانی معطر 

Pelargonium graveoalens L.))  یکی از گیاهان دارویی

دانی بوده که به دلیل اسانس متعلق به تیرة شمع

 ارزشمند آن بویی تند و شبیه عطر رز دارد و با نام 

Rose-Scent Geranium های مشهور است. اسانس برگ

ای، در این گیاه با سه جنبۀ کاربردی طبی، عطری و ادویه

سازی، آرایشی و بهداشتی  صنایع داروسازی، عطر و ادکلن

 ای دارد  دهو صنایع غذایی کاربرد بسیار گستر

(Lis-balchin, 2002; Mosta, 2006). 
 مانند لیآ یهادکو دبرراـک تأثیر ینۀدرزم تحقیقات

ست. ا یشافزا هـبرو  خیرا هایسال در میکمپوستور

کود  کاربردتحقیقی در گیاه شمعدانی،  در نتایج

کمپوست و کودهای آلی منجر به  زیستی و ورمی

ایسه با نمونۀ افزایش وزن خشک و فسفر گیاه در مق

 در تحقیقی (.Chand et al., 2011) شاهد شده است

های رشدی  کمپوست بر شاخصکاربرد ورمی تأثیر

کمپوست در تن ورمی 5 ، کاربردریحان نشان داد

 پژوهشگرانهکتار باعث افزایش عملکرد زیستی شد. 

 تنها نه خاک به کمپوستورمی افزودن، داشتند اظهار

 افزایش را گیاه نیاز مورد یغذای عنصرهای دسترسی

 خاک، زیستی و فیزیکی شرایط بهبود با بلکه است داده

باعث  ریشه، رشد برای یک بستر مناسب ایجاد ضمن

 در و خشک مادة تولید و هوایی های اندام رشد افزایش

است  آورده فراهم نیز را اسانس بهبود عملکرد نهایت

(Anwar et al., 2005.) خص شد مش دیگر در تحقیقی

کمپوست در کشت رازیانه باعث افزایش ورمی تأثیرکه 

جذب عنصرهای غذایی و نورساخت )فتوسنتز( در این 

(. در مورد گیاه Darzi et al., 2008شود )گیاه می

کمپوست، باعث افزایش دارویی بابونه نیز کاربرد ورمی

های رشدی به دنبال افزایش جذب عنصرهای شاخص

 (.Azizi et al., 2008شود )میغذایی در این گیاه 

تلفیقی  مدیریت ای به ساماندهیامروزه توجه ویژه

تغذیۀ گیاهی معطوف شده است که در آن، منابع آلی 

کودهای  بهینۀ کاربردبه همراه  (بیولوژیکزیستی )و 

شیمیایی مورد نظر بوده و منجر به بهبود و حفظ 

، ظرفیت زیستیهای حاصلخیزی، ساختمان، فعالیت

تبادل کاتیونی و ظرفیت نگهداری رطوبت خاک 

های  بررسی (.Baranauskiene et al., 2003) شود می

منابع گوناگون کودی و  تأثیر ةشده دربار انجام

های مختلف کودی که در بیشتر مواقع همچنین نسبت

شده به  درصد کود شیمیایی توصیه 50و  100کاربرد 

ودی از جمله تنهایی یا در ترکیب با دیگر منابع ک

زیستی به کار  هایدامی، کمپوست و کود هایکود

های  اند که در اغلب موارد، ویژگیاند، نشان دادهرفته
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کیفی همانند درصد اسانس، لعاب )موسیالژ(، سبزینۀ 

)کلروفیل( برگ، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روغن دانه در 

تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی و زیستی و ارگانیک 

 ,Maki Zadehاند )های کوددهی بودهاز دیگر روش بیشتر

در نتایج تحقیقی، پژوهشگران تأثیر انواع کودهای  (.1391

های اصلی و فرعی  آلی و زیستی در افزایش شمار شاخه

دار گزارش کردند، آنان دلیل  گیاه دارویی رازیانه را معنی

این موضوع را به فراهمی بیشتر عنصرهای غذایی برای 

 ر نتیجۀ کاربرد کودهای آلی و زیستی نسبت دادندگیاه د

(Moradi, 2009.) 

 کاربرداز  ناشی های یآلودگ شگستر به توجه با

 کاربرد زیست، یطمحروی  ها آن ثرو ا شیمیایی یها دهنها

 نگیاها ییاغذ یهازنیا تأمین برای یستیو ز لیآ یهادکو

 دبررکا ثرا مایشآز یندر ا ا،لذ .ستا وریضر یمرا

 و یشدر یها شاخص برخی بر شیمیاییو  لیآ یهادکو

در شمعدانی معطر  ییدارو هگیا یشیرو های امندا دعملکر

 .شد بررسی شتدابر یخرتادو  طی

 

 هامواد و روش

در منطقۀ نورآباد  92-93عی زرا لسا در تحقیق ینا

 ꞌ31 °51ممسنی از توابع استان فارس با طول شمالی 

متر  920از سطح دریا  و ارتفاع ꞌ7 °30و عرض شرقی 

ی با هفت تیمار کامل تصادفهای صورت طرح بلوکبه

تیمارهای  در سه تکرار و دو برداشت انجام شد.

کود و  کاربردآزمایش شامل شاهد )بدون 

تن  4کیلوگرم نیتروژن،  200کمپوست(،  ورمی

تن  8کیلوگرم نیتروژن،  160همراه کمپوست به ورمی

تن  12کیلوگرم نیتروژن،  120 همراهکمپوست بهورمی

تن  16کیلوگرم نیتروژن،  80همراه کمپوست بهورمی

تن  20کیلوگرم نیتروژن و  40همراه کمپوست بهورمی

 ایجرا محل مینز کمپوست در هکتار بودند. ورمی

 کخا ةنمون د.بو یشآ پیش عیزرا لسا در طرح

 مایشآز محل اجرایمین ز از فیدتصا رتصو به

به  خواص فیزیکوشیمیایی تعیین رایب وشت دابر

آورده  1که نتایج آن در جدول  آزمایشگاه منتقل شد

 ییاغذ هایعنصر انمیز همچنینشده است. 

(. 1)جدول تعیین شد نیز دهستفاا ردمو میکمپوستور

کمپوست مورد استفاده در آزمایش  مقادیر سطوح ورمی

خاک  هایویژگیبر پایۀ نیاز کودی شمعدانی معطر و 

منظور اجرای طرح، عملیات تهیۀ زمین  عیین شد. بهت

سازی و عملیات آماده 1393ماه  هفتۀ آخر فروردین

آهن و  بستر خاک با استفاده از وسایل مکانیزه )گاو

های آزمایشی در ابعاد رتدیسک( صورت گرفت. ک

ها و فاصلۀ هر پشته و فاصلۀ پشته 5متر و دارای  3×4

ها تر بود. فاصلۀ بین بلوکم سانتی 50گیاه روی ردیف 

ها یک ردیف نکاشت در نظر متر و فاصلۀ کرت 1

 مینز به کاشت از کمپوست پیش ورمیگرفته شد. 

 50شد.  طمخلو مترسانتی 15 عمق تا کخا با و ضافها

درصد کود اوره پیش از کاشت و بقیه پس از برداشت 

اول و آغاز رشد دوبارة گیاه داده شد. در تاریخ 

ها در خزانه شد. اقدام به کشت قلمه 15/9/92

 دریما نگیاها از ختایکنو طورکلی  بهعلفی  های قلمه

و در شدند  کاشته ماسه بستر در درنگ بی وشده  گرفته

 20ها حدود دار که ارتفاع آنهای ریشهقلمه 2/2/93

ها در متر بود به زمین اصلی منتقل شد. قلمه سانتی

 تند. متری قرار گرفسانتی 15عمق 

ماه و پیش از گلدهی در  6برداشت اول پس از 

و برداشت دوم نیز پیش از گلدهی  15/8/1393تاریخ 

شامل  آغاز شد. صفات مورد ارزیابی 20/3/94در 

ارتفاع بوته، شمار شاخۀ جانبی، عملکرد زیستی، 

عملکرد سرشاخه، درصد اسانس، عملکرد اسانس و 

ی عملکرد در برای تعیین اجزا شاخص برداشت بودند.

طور تصادفی از هر کرت هنگام برداشت، ده بوته به

انتخاب و صفات ارتفاع بوته و شمار شاخه در بوته، 

صورت قطع همۀ روش برداشت به .گیری شدنداندازه

متری سطح خاک سانتی 15های هوایی در ارتفاع اندام

در زمان برداشت عملکرد پیکرة رویشی تر بوته و  بود.

 کردن خشکپیکرة رویشی خشک گیاه پس از پس از آن 

گیری شد،  پیکر رویشی تر گیاه به روش وزنی اندازه

شده در سایه به روش  گیری از گیاهان خشکاسانس

گرم مادة خشک  50گیر با تقطیر توسط دستگاه اسانس

مدت سه ساعت انجام شد و درصد اسانس نیز پس از به

 آب، وندـب سدیم تسولفازدایی آب آن توسط رطوبت

 .(Kapoor et al., 2004شد ) ییزدا رطوبت

ری ماآافزار  نرم از ،هاداده وتحلیل یهتجز برای

(SAS )برداشت هر نتایج یانسوار تجزیۀ ایبر و 
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رت طرح صوبه نیز دو برداشت نتایج شد. دهستفاا

 یسۀمقا ایبر همچنین. شد سیربر اسپیلیت در زمان،

 لحتماا سطح در LSD  نموآز از نیز هارتیما میانگین

  شد. دهستفادرصد ا5

 

 و بحث نتایج
 ارتفاع بوته

 ها نشان داد، تأثیر تیمارها و نتایج تجزیۀ واریانس داده

درصد بر ارتفاع بوتۀ  1 در سطح احتمال برداشت

دار بود ولی اثر متقابل کود و شمعدانی معطر معنی

اع ارتف (.2دار نبود )جدولبرداشت بر ارتفاع بوته معنی

 20بوته در تیمار کاربرد خالص کودهای آلی )تیمار 

کمپوست در هکتار( بیشتر از تیمارهای تن ورمی

 200تلفیقی و تیمارهای تلفیقی بیشتر از تیمار 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود و کمترین میزان نیز در 

(. 3تیمار شاهد )بدون کاربرد کود( مشاهده شد )جدول

وست در هکتار بیشترین میزان کمپ تن ورمی 20 رتیما

 73/3درصد بیشتر از تیمار شاهد و  34/29و در حدود 

همراه  کمپوست به تن ورمی 16درصد بیشتر از تیمار 

(. 3کیلوگرم نیتروژن در هکتار را داشت )جدول 40

دار شد و میزان تأثیر برداشت بر ارتفاع بوته نیز معنی

اول بود  این صفت در برداشت دوم بیشتر از برداشت

کودهای  شد،پژوهشی مشاهده نتایج در (. 3)جدول

و این  هآلی و زیستی ارتفاع گیاه ریحان را افزایش داد

افزایش ارتفاع با عملکرد تر و خشک از نظر آماری 

در  گیاه ارتفاع افزایش. داشت مثبتی و دارمعنی رابطۀ

تواند ناشی از و زیستی می آلی کودهای کاربرد نتیجۀ

اختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب بهبود س

 Tahamiد )خاک و تأمین عنصرهای غذایی باش

Zarandi, 2010). 
کمپوست بر افزایش ارتفاع  ورمی تأثیردرزمینۀ 

 از احتمال دارد ناشی امر این ،داشت اظهار بایدبوته، 

 و نیتروژن یژه فسفرو به غذایی، عنصرهای جذب افزایش

 افزایش رشد نتیجه در و ورساختن بهبود بر آن تأثیر و

ارتفاع کمتر گیاهان در نخستین برداشت باشد.  بوته

تواند به دلیل آزادسازی کمتر و تدریجی عنصرهای می

غذایی توسط کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی 

و تأثیر تدریجی بر رشد گیاه در برداشت دوم باشد. در 

گسترش  رشد وبرداشت اول بیشتر انرژی گیاه صرف 

شود ولی در برداشت ای و استقرار گیاه میریشه شبکۀ

یافته و گیاه استقرار پیدا  رشدای ریشه شبکۀدوم 

کرده و بیشتر انرژی خود را صرف افزایش ارتفاع و 

 Rezvani)کند تولید شاخ و برگ بیشتر می

Moghadam et al., 2014.) 

  
 ت و خاک محل آزمایشکمپوس. مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورمی1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of vermicompost and soil 
 Texture pH 

EC 

(ds.m-1) 

Potasium 

(%) 

Phosphorus 

(%) 

Nitrogen 

(%) 

Organic carbon 

(%) 

Vermicompost - 7.1 5.3 1.3 1.4 1.0 12.1 
Soil Silty clay 7.6 0.9 1 0.9 0.07 0.7 

 
 . تجزیۀ واریانس تأثیر برداشت و سطوح متفاوت ترکیب کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد شمعدانی معطر2ل جدو

Table 2. Analysis of variance of the effect of harvest time and combining different levels of fertilizer on yield and 

yield components of geranium 

Mean Squar 
df S.O.V Essential  

oil yield 
Oil  

content 
Harvest  

index 
Biologic 

yield 
Shoot 

yield 
Number of  

lateral branches 
Plant  

height 
21.549* 0.0086* 3.597ns 401522.63* 49544.93ns 0.042ns 6.360ns 2 Blocks 

256.746** 0.0638** 1.694ns 8860841.97** 1145328.73** 20.180** 243.602** 
6 Fertilizer 

28.677 0.0117 2.123 960344.57 97492.54 1.539 21.365 12 Erorr a 
996.987** 0.4884** 0.326ns 9679974.67** 1266494.28** 92.026** 1345.722** 1 Harvest time 
13.910* 0.0014ns 0.358ns 3433640.22* 45613.32 ns 0.621ns 3.038ns 6 Fertilizer ×  harvest time 
0.836ns 0.0016ns 4.301ns 438303.91* 3746.57ns 0.407ns 12.303ns 2 Harvest time ×  blocks 
3.874 0.0013 2.094 99683.73 25940.98 0.8425 9.506 12 Erorr b 
7.97 4.76 4.21 3.42 5.07 7.45 3.99  C.V% 

ns* ،** ، :درصد. 1درصد و  5ار در سطوح احتمال ددار و معنیبه ترتیب غیر معنی 

ns, **, *: means no significant and significant at 5% and 1% levels of probability, respectively. 
 

 

 



 559 1396 پاییز، 3 ة، شمار48 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 
 

 جانبی ۀشمار شاخ

از جدول تجزیۀ واریانس  آمده دست بههای  داده

(، نشانگر آن بود که تأثیر تیمارها و برداشت در 2)جدول

دار شد، اما درصد بر شمار شاخه معنی 1مال سطح احت

دار نشد. بر  اثر متقابل کود و برداشت بر این صفت معنی

(، بیشترین 3ها )جدول های مقایسۀ میانگین پایۀ داده

تن در هکتار  20شمار شاخه در بوته مربوط به تیمار 

درصدی نسبت به تیمار  48/58کمپوست با افزایش ورمی

تن در هکتار  16نسبت به تیمار درصدی  95/5شاهد و 

کیلوگرم کود نیتروژنه در  40همراه  کمپوست بهورمی

 و غذایی عنصرهای بهتر جذب با کودهای آلیهکتار بود. 

 رشد و نورساخت میزان افزایش نتیجه در و تغذیۀ مناسب

بوتۀ گیاه  در شاخه شمار بهبود باعث نهایت گیاه، در

 Darzi et با نتایج هنتیج این .است شده شمعدانی معطر

al. (2006) ،همخوانی دارد. آنان  در مورد گیاه رازیانه

کمپوست  تن در هکتار ورمی 10گزارش کردند، کاربرد 

 مقایسه درشود.  سبب افزایش شمار شاخه در بوته می

 ةشاخ شمار بیشترین دوم برداشت دو تاریخ برداشت، بین

 رسد یم ظرنبهداد.  صختصاا دخو به را بوته در جانبی

 دوم برداشت در بوته در جانبی ةشاخ شمار دنبو بیشتر

 صلیا ةساق یکتنها  اول برداشت در که باشد لیلاین دبه 

 یها شاخه اول چین شتدابر از پس لیو شتهدا دجوو

 هگیا اول شتدابر با یگرد رتعبابه .شد تشکیل جانبی

 یبیشتر جانبی یها شاخه و دهکر شدر به ره آغازبادو

 .(Rezvani Moghadam et al., 2014کند ) یم یدتول

 

 عملکرد زیستی

عملکرد زیستی  بر برداشت دی وکو یهارتیما دبررکا

دار  درصد معنی 1شمعدانی معطر در سطح احتمال 

برهمکنش برداشت و کود نیز بر این . (2شد )جدول

دار بود. نتایج درصد معنی 5صفت در سطح احتمال 

دهد، بیشترین  نشان می (1مقایسۀ میانگین )شکل

در کیلوگرم در هکتار(  7/11366زیستی ) دعملکر

 در برداشت دوممیکمپوست ورتن در هکتار  20 رتیما

 توده )بیوماس( زیستبود و کمترین میزان عملکرد 

در  کیلوگرم در هکتار( 7100اهد )ـشمربوط به تیمار 

(. در هر دو برداشت 1به دست آمد )شکل برداشت اول

در تیمار کاربرد خالص  توده ، عملکرد زیستآزمایش

در هکتار(  کمپوست ورمیتن  20کودهای آلی )تیمار 

بیشتر از تیمارهای تلفیقی و تیمارهای تلفیقی بیشتر از 

(. از 1کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود )شکل 200تیمار 

تودة شمعدانی معطر در این  نظر تأثیر بر عملکرد زیست

 یشازفا اب تمیکمپوسور که رسد یم رنظهـبآزمایش 

 یشافزو ا کخادر  دموجو تـطوبر اریدنگه تـظرفی

 یطاشر دیجاا باعث هگیا سستردر د وژننیتر انمیز

 صددر یشافزا باعث دخو که ه،شد شدر ایبرتر  مناسب

توده  برگ و در نهایت افزایش عملکرد زیست واقه س

 تۀیافاین نتیجه با  (.Salehi et al., 2011) شود می

Tahami Zarandi (2010)  که تأثیر کودهای شیمیایی و

. ریحان بررسی کرد همخوانی دارد های ویژگیآلی را بر 

 رازیانه روی شده انجام پژوهش نتایج با آزمایش نتیجۀ این

بیانگر  نتایج(. Kocheki et al., 2008) داشت همخوانی

 زیستیدو سال آزمایش، کاربرد کودهای  ، درآن بود

به افزایش ارتفاع و قطر بوته، وزن تر و خشک بوته منجر 

و عملکرد اسانس نسبت به شاهد شدند و وزن تر و 

های هوایی در مقایسه با سال اول مقادیر  خشک اندام

 .بیشتری داشتند

 

 عملکرد سرشاخه

( گویای 2بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس )جدول

دار بودن تأثیر تیمارهای مختلف کودی و برداشت معنی

درصد  1بر صفت عملکرد سرشاخه در سطح احتمال 

دار . اما اثر متقابل برداشت و کود بر این صفت معنیاست

دهد، باالترین  نیست. نتایج مقایسۀ میانگین نشان می

کیلوگرم در هکتار( مربوط به  2/3822عملکرد سرشاخه )

کمپوست و کمترین میزان  ر ورمیتن در هکتا 20تیمار 

 1/2461عملکرد سرشاخه مربوط به تیمار شاهد )

کیلوگرم در هکتار( بود. در بین تیمارهای تلفیقی با 

کمپوست عملکرد سرشاخه افزایش  افزایش سطوح ورمی

یافت. تأثیر برداشت بر عملکرد سرشاخه در سطح احتمال 

برداشت دار بود و برداشت دوم نسبت به درصد معنی 1

 سرشاخه عملکرد یشازـفا(. 3اول برتری داشت )جدول

در  هاگی بیشتر گرایش لیلدبه تواند یدوم م برداشتدر 

د. باش تربیش یفرع یاهشاخه تولیدو  داریچینبر نتیجۀ

تیمار خالص کود شیمیایی نسبت به تیمار خالص کود 

آلی و تیمارهای تلفیقی آلی و شیمیایی تأثیر کمتری بر 
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د سرشاخۀ شمعدانی معطر داشته است. عملکر

ی تلفیقی را ناشی ها نظامپژوهشگران افزایش عملکرد در 

از همخوانی بیشتر بین نیتروژن قابل دسترس خاک با 

 Vazques etدانند )ی تلفیقی میها نظامنیازهای گیاه در 

al., 2000 در این رابطه در یک آزمایش شش ساله با .)

تن و  15کود دامی به میزان  بار کاربرد هر دو سال یک

کیلوگرم در هکتار کود  300و  150کاربرد هر ساله 

شیمیایی کامل، مشاهده شد که کود دامی باعث افزایش 

که کود  یدرحالشد،  درصد16عملکرد گندم به میزان 

 Chataافزایش داد ) درصد8-9گندم را  عملکردشیمیایی 

et al., 2002.) 

 

 درصد اسانس

آمده از تجزیۀ واریانس از نظر درصد  ستد های به داده

اسانس، نشانگر آن بود که تأثیر تیمارها و تاریخ 

درصد بر درصد اسانس  1برداشت در سطح احتمال 

دار شد. ولی اثر متقابل برداشت و کود بر درصد معنی

(. مقایسۀ 2دار نشد )جدولاسانس سرشاخه معنی

ن سطوح دهندة آن بود که میامیانگین تیمارها نشان

داری وجود کمپوست اختالف معنیمختلف ورمی

تن  20که درصد اسانس در تیمار  یطور بهداشت 

درصدی بیشتر از تیمار  1/49بیشترین میزان )حدود 

در رابطه با افزایش درصد (. 3شاهد( را داشت )جدول

تن  20اسانس و عملکرد اسانس در تیمار 

یزان رسد با افزایش منظر میکمپوست، به ورمی

کمپوست به خاک نه تنها فراهمی عنصرهای  ورمی

 نیتروژن و فسفر افزایش یژهو غذایی مورد نیاز گیاه به

 

کمپوست با بلکه ورمی (Arancon et al., 2004) یافت

خاک،  زیستییندهای آبهبود شرایط فیزیکی و فر

ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه، باعث 

و درصد  سرشاخهعملکرد خشک،  ةافزایش تولید ماد

که در نهایت بهبود عملکرد اسانس را نیز  شداسانس 

آمده از این تحقیق  دست فراهم کرده است. نتایج به

مبنی بر افزایش درصد اسانس در راستای افزایش 

 کمپوست با نتایج محققان دیگر روی بابونهمیزان ورمی

(Salehi et al., 2011)، ( ریحانAzizi et al., 2007) و 

این  در .همخوانی دارد (Darzi et al., 2008) رازیانه

 در شمعدانی معطریی دارو هگیا سانسا صددر هشوپژ

 از بیشتردرصد  18/33حدود  برداشت در میندو

 صددر یشافزا هک رسد یم نظربه .دبو برداشت نخستین

 یپیر برداشت، میندو در محیط یماد یشافزا از ناشی

 قابتر یشافزا و هگیا یشیرو حجم یشافزا نیز و هگیا

 دیجاا باعث نتیجه در که دهبو گیاهی درون و ینـب

 بیشتر تولید نتیجهدر  و هگیاای بر رـنامساعدت یطاشر

 در هگیا فاعید عامل یک انعنوبه ثانویه یمتابولیتها

 بابونه روی تحقیقی نتایج .ستا هشد نامناسب یطاشر

 هگیا سانسا دعملکر و صددر بیشترین داد، ننشا نیز

 . در(Ebadi et al., 2010)مد آ ستدبه دوم برداشت در

 بیشترین ،شد ارشگز یشنآو هگیاروی  یـتحقیق نتایج

 ستد هـب رمچها تشدابر یخرات در هگیا سانسا صددر

 نتایج پژوهش .(Naghdi Badi et al., 2002) مدآ

Zarandi Tahami (2010)  روی ریحان بیانگر آن بود

س در تیمارهای کود آلی نسبت به که درصد اسان

 .شاهد افزایش یافت
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Figure 1. Intraction of harvest and fertilizer on biological yield of geranium 
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 عملکرد اسانس

 متقابل ثرا و برداشت بارهای دی،کو یهارتیما دبررکا

دار شد عملکرد اسانس شمعدانی معطر معنی بر ها آن

دار عملکرد سرشاخه با توجه به تفاوت معنی. (2)جدول

در تیمارهای مختلف و ثبات نسبی درصد اسانس، 

عملکرد اسانس نیز روندی همسان با عملکرد سرشاخه 

داشت. بیشترین میزان عملکرد اسانس گیاه شمعدانی 

تن  20لوگرم در هکتار( مربوط به تیمار کی 75/40معطر )

کمپوست و در برداشت دوم بود و کمترین  در هکتار ورمی

کیلوگرم در هکتار( مربوط به  45/12میزان این صفت )

(. از نظر افزایش 2تیمار شاهد در برداشت اول بود )شکل

توان بیان کرد،  عملکرد اسانس در برداشت دوم می

پس از برداشت اول و  استقرار کامل گیاه دلیل به

کمپوست با  آزادسازی بیشتر عنصرهای غذایی ورمی

گذشت زمان، گیاه شمعدانی معطر با جذب این 

عنصرهای غذایی شاخ و برگ بیشتری تولید کرده و 

عملکرد سرشاخه و به دنبال آن عملکرد اسانس نیز 

 درمنه دارویی گیاه که روی بررسییابد. در  افزایش می

(Artemisia pallens) داد، کاربرد  نشان نتایج شد، انجام

 در اسانس عملکردفراوان  موجب بهبود کمپوست ورمی

 گیاه این در اسانس عملکرد بهبود که شاهد شد با مقایسه

 مصرف از ناشی خشک مادة از افزایش ناشی

در نتایج تحقیقی  (.Pandy, 2005بود ) کمپوست ورمی

ب کود آلی گزارش شد، ترکی P. graveolenseروی 

کمپوست و کود شیمیایی باعث افزایش عملکرد  ورمی

 ,Singh ) شودمحصول و عملکرد باالی اسانس می

گزارش  Ram et al. (2003)طور همسان  به(. 2011

عنوان کود آلی باالترین  کردند، کاربرد کاه و کلش برنج به

  نشان داد. P. graveolenseعملکرد اسانس را در گیاه 

 

 اشتشاخص برد

یچیک از تیمارها شاخص برداشت اختالف هدر 

 این نتیجه را با دیگر تیمارها نشان نداد که داری معنی

کمپوست و نیتروژن بر شاخص  گویای نبود تأثیر ورمی

برداشت و اثر متقابل برداشت و  تأثیربرداشت است. 

 .(2دار نبود )جدولکود نیز بر شاخص برداشت معنی
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 برداشت و کود بر عملکرد اسانس شمعدانی معطر . اثر متقابل2 شکل

Figure 2. Intraction of harvest index and fertilizer on essential oil yield of geranium 

 
 . مقایسۀ میانگین تأثیر برداشت و سطوح متفاوت ترکیب کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد شمعدانی معطر3 جدول

Table 3. Mean comparision effect of harvest time and combining different levels of fertilizer on yield and yield 
components of geranium 

Oil content 
(%) 

Essential oil yield 
(kg ha-1) 

Number of lateral 
branches 

Plant height 
(cm) Factors 

    Harvest 

0.65b 
3001.6b 

10.83b 
71.70b 

First harvest 
0.87a 3348.9a 13.79a 83.02a Second harvest 

    Fertilizer 
0.96d 2461.1d 9.32e 66.64d Control 
0.68cd 2980.6c 11.32d 74.23c nitrogen 200 kg.h-1 
0.72bcd 2987.8c 11.42d 75.03c vermicompost 4 t.h-1 with 160 kg.h-1 nitrogen 
0.75bc 3169.4bc 12.23cd 77.38bc vermicompost 8 t.h-1 with 120 kg.h-1 nitrogen 
0.81abc 3261.1bc 13.18bc 78.95bc vermicompost 12 t.h-1 with 80 kg.h-1 nitrogen 
0.86ab 3544.4ab 13.94ab 83.09ab vermicompost 16 t.h-1 with 40 kg.h-1 nitrogen 
0.90a 3822.2a 14.77a 86.19a vermicompost 20 ton.h-1 

 داری ندارد.درصد اختالف معنی5در سطح احتمال  LSDهای دارای حرف مشترک بر پایۀ آزمون در هر ستون میانگین

Averages with same letters on every column are not significantly different at 5% level of probability by LSD Test. 
 



 ... بر نیتروژنه کود همراه به کمپوستورمی مختلف مقادیر تأثیراران: و همک پوررستم 562

 
 

 گیری کلینتیجه

 تأثیرن پژوهش نشان داد، نوع کود مصرفی و نتایج ای

برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی 

داری داشت و اثر متقابل شمعدانی معطر تأثیر معنی

کود و برداشت تنها بر صفات عملکرد اسانس و عملکرد 

 19/86بیشترین میزان ارتفاع ) دار بود.زیستی معنی

عدد(، درصد 77/14متر(، شمار شاخه در بوته )سانتی

 2/3822درصد(، عملکرد سرشاخه )90/0اسانس )

کمپوست در  تن ورمی 20در تیمار  کیلوگرم در هکتار(

هکتار مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد 

 کیلوگرم در هکتار( و عملکرد 7/11366) توده زیست

 

تن  20کیلوگرم در هکتار( در تیمار  75/40اسانس )

برداشت دوم مشاهده شد.  کمپوست در هکتار و ورمی

کیلوگرم در  1/2461کمترین میزان عملکرد سرشاخه )

هکتار( در تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین عملکرد 

کیلوگرم در هکتار( در تیمار شاهد  45/12اسانس )

آمد.  به دست)بدون کاربرد کود( در برداشت اول 

داری بین اختالف معنی ،همچنین نتایج نشان داد

تن  16کمپوست و تیمار تلفیقی تن ورمی 20 تیمار

کیلوگرم نیتروژن روی  40 همراهکمپوست به ورمی

اسانس  میزانصفات کلیدی عملکرد سرشاخه و 

 .شمعدانی معطر وجود ندارد
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