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بررسی اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد دانه، درصد اسانس و عملکرد اسانس 

 (Foeniculum Vulgare Millگیاه دارویی رازیانه )

 

  2، نوشین اصولی 1کاظم طالشی 

 کشاورزی؛واحد خرم آباد؛دانشگاه آزاد اسلامی؛ خرم آباد؛ ایرانگروه استادیار : 2و 1

 

 

 چکیده

کاربرد کودهای بيولوژیك، از جمله راهبردهای تغذیه گياه برای نيل به اهداف کشاورزی اکولوژیك 

است.  به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد، درصد اسانس و عملکرد اسانس 

در قالب طرح  1314آزمایشی در سال زراعی  .(Foeniculum Vulgare Mill)رازیانه گياه دارویی 

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم 

 (،C) 1(،ازتوباکتربارورB) 2+ بيوفسفربارور1(، ازتوباکتربارورAشاهد )آباد اجرا شد. تيمارهای آزمایش شامل:  

+ 1ازتوباکتربارور (،Eتن در هکتار( )2ورمی کمپوست )+  2+ بيوفسفربارور1ازتوباکتربارور (D) 2بيوفسفربارور

+ ورمی کمپوست  2+ بيوفسفربارور1( و ازتوباکتربارورFتن در هکتار( )4+ ورمی کمپوست ) 2بيوفسفربارور

که در صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بين تيمارهای  دنشان دا( بودند. نتایج G)تن در هکتار( 6)

اعمال شده و تيمار شاهد وجود داشت. مصرف کودهای زیستی و کودهای زیستی بهمراه سطوح مختلف 

ورمی کمپوست باعث افزایش عملکرد دانه، و تا حدودی افزایش درصد اسانس دانه و عملکرد اسانس دانه 

تن در هکتار ورمی کمپوست بيشترین عملکرد دانه  6ودهای زیستی بهمراه شده است. به طوریکه تيمار ک

بيشترین  2بيوفسفربارورکيلوگرم در هکتار( و تيمار  63/13کيلوگرم در هکتار( و عملکرد اسانس ) 22/018)

درصد( را داشته است. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از  82/2درصد اسانس )

ودهای زیستی بهمراه ورمی کمپوست می تواند نقش موثری در افزایش کارایی توليد در گياه را زیانه داشته ک

  باشد.

 

 گياه دارویی  ،ورمی کمپوست، عملکرد اسانس ،عملکرد، درصد اسانس ،کودهای زیستی کلمات کلیدی:

 رازیانه

 

 

  مقدمه -1

از نهاده هایی که جنبه های اکولوژیکی سيستم را بهبود بخشند برای داشتن یك سيستم کشاورزی پایدار، استفاده 

برای بهبود خصوصيات فيزیکی شيميایی خاك می توا ن از مواد . ]11[ و مخاطرات محيطی را کاهش دهند ضروری است

آلی مثل کمپوست و ورمی کمپوست و ميکروارگانيسم های بهبود دهنده رشد گياه استفاده نمود. در بسياری موارد کاربرد 

ای دهد. برکودهای شيميایی باعث آلودگی های محيطی و صدمات اکولوژیکی می شود که خود هزینه توليد را افزایش می 

کاهش این مخاطرات باید از منابع و نهاده هایی استفاده کرد که علاوه بر تأمين نيازهای فعلی گياه باعث پایداری سيستم 
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بنابراین استفاده از کودهای زیستی و انتخاب بهترین گونه ميکروارگانيسم  . ]1[های کشاورزی در دراز مدت نيز منجر شود

ت به اقليم منطقه داشته باشد می تواند در پایداری سيستم کشاورزی مفيد واقع شود. ورمی که بيشترین سازگاری را نسب

کمپوست حاصل یك فرایند نيمه هوازی است که طی تجزیه مشترك مواد آلی توسط کرم زباله یا کرم خاکی وميکروارگانيسم 

یتامين ها بوده و به عنوان یك آفت کش ورمی کمپوست غنی از هورمون های رشد و و . ]2و2[ های خاکزی توليد می شود

ورمی کمپوست از طرفی ظرفيت نگهداری رطوبت موجود در خاك را نيز افزایش می دهد و . ]0[ قوی زیستی مطرح است

از طرفی ورمی کمپوست باعث بهبود ساختمان فيزیکی خاك و بهبود رشد . ]7[از آبشویی عناصر غذایی جلوگيری می کند

استفاده ازکمپوست یکی دیگر از راه های تأمين حاصلخيزی خا ك می باشد. کمپوست ها موادی . ]6[ریشه گياه می شود

رازیانه با نام . ]12[هستند که طی فرایند تجزیه مواد آلی توسط ميکروارگانيسم ها در حضور اکسيژن ساخته می شوند

آن نواحی مدیترانه و جنوب اروپا  ( گياهی است علفی چند ساله که منشاءFoeniculum Vulgare Mill. Lعلمی)

گزارش شده است. تمام پيکر گياه حاوی اسانس است. مقدار اسانس در قسمتهای مختلف متفاوت می باشد. مقدار متوسط 

درصد  6تا  2درصد است در حالی که مقدار آن تنها در ميوه به  7/8تا  6/8درصد و در ریشه  2/1تا  1اسانس ميوه و برگها 

اسانس رازیانه  درصد( نيز وجود دارد. 10تا  12درصد( و چربی ) 28تا  10ميوه ترکيبات دیگری نظير پروتئين ) می رسد. در

» ، «فنکون»، «آنتول»از بيش از سی ترکيبات ترپنی یا ترپنویيدی تشکيل شدده است. مهمترین این ترکيبات عبارتند از 

در تحقيق اثر کود زیستی فسفر و نيتروژن بر روی  ]4[همکاران کرمی و  .]1[می باشند« متيل کاویکول»و « استراگول 

( تحت تنش کمبود آب انجام دادند نتيجه گرفتند .Borago officinalis Lصفات کمی و کيفی گياه دارویی گاوزبان )

سرشاخه گلدار، عملکرد  فرعی، ساقه های که تيمارهای کود زیستی و تنش خشکی اثر معنی داری بر روی ارتفاع گياه، تعداد

 درصد و عملکرد اسانس و موسيلاژ گاوزبان داشتند.

 

 

 مواد و روشها -2

رازیانه   به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه دارویی

(Coriandrum sativum L. تحقيقی در سال زراعی )اسلامی واحد  در مزرعه تحقيقات کشاورزی دانشگاه آزاد 1313

متر از سطح دریا،  1126دقيقه شمالی ،ارتفاع  33درجه و21دقيقه شرقی، عرض  10درجه و 40خرم آباد با طول جغرافيایی 

درجه سانتيگراد انجام گرفت. این 87/17ميليمتر، با اقليم معتدله ودمای متوسط ساليانه  2/471متوسط بارندگی ساليانه 

(، Aشاهد ) کرت اجرا شد. تيمارها شامل: 21تيمار و در  7تکرار و  3مل تصادفی با تحقيق بصورت طرح بلوك های کا

ورمی +  2+ بيوفسفربارور1ازتوباکتربارور (D) 2بيوفسفربارور (،C) 1(،ازتوباکتربارورB) 2+ بيوفسفربارور1ازتوباکتربارور

+ 1( و ازتوباکتربارورFتن در هکتار( )4وست )+ ورمی کمپ 2+ بيوفسفربارور1ازتوباکتربارور (،Eتن در هکتار( )2کمپوست )

زمين محل انجام آزمایش در چند سال زراعی قبل به صورت  ( بودند.G)تن در هکتار( 6+ ورمی کمپوست ) 2بيوفسفربارور

آیش بود. به منظورتعيين مشخصات فيزیکی وشيميایی خاك محل آزمایش قبل از شروع آزمایش و اعمال تيمارها، از خاك 

سانتيمتری مزرعه نمونه گيری به عمل آمد نتایج  8-38برای تعيين ویژگی های فيزیکی وشيميایی خاك از عمق  مزرعه

 ( نشان داده شده است.1-2خاك مزرعه آزمایش در )جدول 
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 خصوصيات فيزیکو شيميایی خاك مزرعه مورد استفاده در آزمایش -1-2جدول 

 عمق

(cm) 

(PH) EC 
(ds/m) 

 نيتروژن

(ppm) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسيم

(ppm) 

کربن 

 آلی

% 

 رس

% 

 شن

% 

بافت 

 خاك

 لومی 08/23 00/26 47/2 222 0 82/8 81/2 74/7 8-38

 

سانتيمتر مخلوط گردید.  12ورمی کمپوست بر اساس ميزان هر کرت قبل از کاشت به زمين اضافه و با خاك تا عمق 

سانتی متر از یکدیگر ایجاد شده کشت  28ردیف کاشت به فاصله  6 متر مربع ایجاد شد. در هر کرت 4×3کرتهایی به ابعاد 

سانتی متر و  12گردید. توده بذر از مرکز تحقيقات گياهان دارویی اصفهان تهيه گردید. بذرها به فاصته ردیف های کشت 

د از آن هم بطور کشت گردید. بعد از کشت بلافاصله آبياری گریده و بع 1314فروردین  18سانتی متر، در  3-2در عمق 

بوته بطور تصادفی انتخاب و صفات و ویژگی  2روز آبياری بصورت نشتی صورت ميگرفت. قبل از برداشت تعداد  7منظم هر 

هایی از جمله: عملکرد دانه، درصد اسانس و عملکرد اسانس مورد بررسی قرار گرفت. برای تعيين عملکرد نهایی در هر کرت 

متر مربع باقيمانده  6ابتدا ونيم متر از انتهای کرت بعنوان اثر حاشيه ای حذف شد و در سطح  دو ردیف کناری و نيم متراز

گرم از دانه توليد شده در هر کرت بصورت تصادفی انتخاب و توسط دستگاه کلونجر  28عملکرد دانه اندازه گيری شد. مقدار 

استفاده شد.  Excelو رسم نمودار از   Mstatز نرم افزار برای تجزیه آماری داده های آزمایش ا. اسانس آن اندازه گيری شد

 درصد انجام شد. 2مقایسه ميانگين ها با آزمون دانکن در صطح احتمال 

 

 

 نتایج و بحث -3

 

 عملکرد دانه -3-1

نتایج  حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که  تيمارهای مختلف کودهای زیستی بهمراه سطوح مختلف ورمی 

(. مقایسه ميانگين داده ها نشان می دهد که 2-2معنی داری گردیده است )جدول  ٪1بر عملکرد دانه در سطح کمپوست، 

تيمارهای مختلف کودهای زیستی و کودهای زیستی بهمراه سطوح مختلف ورمی کمپوست تفاوت قابل توجهی وجود   بين

کيلوگرم در هکتار( در  32/018تن در هکتار ) 6مپوست دارد. به طوریکه عملکرد دانه در تيمار کود زیستی بهمراه ورمی ک

درصد بيشتر بوده  2/36کيلوگرم در هکتار( در حدود  24/213مقایسه با عدم مصرف هيچ کود زیستی و ورمی کمپوست )

(. می توان استنباط کرد که هم زیستی ميکوریزایی از طریق تغذیه مناسب و افزایش بيوماس گياه رازیانه، 1-3است )نمودار 

موجبات افزایش سطح برگ و همچنين افزایش جذب مواد فتوسنتزی و افزایش عملکرد رازیاته را فراهم کرده است. تأثير 

ارزیابی می شو د.  به عبارت دیگر مصرف مقادیر مناسب  ورمی کمپوست نيز بر می زان افزایش عملکرد در رازیانه مثبت

ورمی کمپوست از طریق بهبود فعاليت های ميکروبی خاك و توليد تنظيم کننده های رشد گياه توسط این موجودات و نيز 

ده یفراهمی جذب بيشتر عناصر غذایی، سبب افزایش می زان فتوسنتز و ماده خشك گياهی و افزایش عملکرد رازیانه گرد
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 Foeniculumکه به بررسی کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد رازیانه ) 3نتایج تحقيق درزی و همکاران است. 

Vulgare Mill. L( نتيجه گرفتند که بيشترین ارتفاع بوته )چتر(، وزن هزار  31سانتی متر(، تعدادچتر در بوته ) 6/182

کيلوگرم در هکتار( در تلقيح با  1847وگرم در هکتار و عملکرد دانه )کيل 3170گرم(، عملکرد بيولوژیکی ) 23/3دانه )

 ميکوریزا حاصل شد.

 

 درصد اسانس و عملکرد اسانس -3-2

نتایج  حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که  تيمارهای مختلف کودهای زیستی بهمراه سطوح مختلف ورمی 

(. مقایسه ميانگين داده ها 2-2معنی داری گردیده است )جدول  ٪1کمپوست، بر درصد اسانس دانه عملکرد دانه در سطح 

تيمارهای مختلف کودهای زیستی و کودهای زیستی بهمراه سطوح مختلف ورمی کمپوست تفاوت   نشان می دهد که بين

درصد ( دارای بيشترین  82/1) 2-قابل توجهی وجود دارد. به طوریکه درصد اسانس دانه  در تيمار کود زیستی بيوفسفربارور

+ 1رصد اسانس دانه، تيمار ازتوباکتربارورد 10/1با  1-و تيمار های مصرف ازتوباکتربارور aدرصد اسانس و در گروه 

)نمودار  قرار گرفته اند cدرصد با کمترین درصد اسانس همه در گروه  13/1درصد و تيمار شاهد نيز با  12/1با  2بيوفسفربارور

 عملکرد اسانس نيز تحت تأثير تيمارهای اعمال شده قرار گرفت و استفاده از کودهای زیستی و ورمی کمپوست  .(3-2

بطوریکه بيشترین عملکرد اسانس مربوط به تيمار کودهای  .افزایش معنی داری را در عملکرد اسانس نسبت به شاهد نشان داد

کيلوگرم در هکتار( و کمترین  63/13تن در هکتار ورمی کمپوست به ميزان ) 6بهمراه  2+ بيوفسفربارور1زیستی ازتوباکتربارور

دليل این افزایش عملکرد اسانس دانه، افزایش  (.3-3)نمودار  گرم در هکتار( بوده استکيلو  07/3آن نيز مربوط به شاهد )

گزارش کردند که ورمی کمپوست  3درزی و همکاران عملکرد دانه در تيمار کودهای زیستی بهمراه ورمی کمپوست بوده است. 

اسانس نيز افزایش داده است. کاپور و باعث افزایش درصد اسانس رازیانه شد و با افزایش مقدار ورمی کمپوست ميزان 

  گزارش کردند که کودهای آلی سبب افزایش عملکرد اسانس رازیانه می شود. 1همکاران 

 
 : نتایج تجزیه واریانس ) میانگین مربعات( داده های صفات اندازه گیری شده در تیمارهای مورد بررسی در گیاه رازیانه2-2جدول 

منابع 

 تغييرات

درجه 

 آزادی
 عملکرد دانه

درصد 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

 ns82/8 ns18/3 17/0116* 2 بلوك

 46/8** 46/8** 28/70701** 6 تيمار

 18/3 881/8 11/1372 12 خطا

CV ٪  23/17 11/6 14/28 

 عدم وجود تفاوت معنی دار را نشان می دهد.  nsو   ٪2و  ٪1** و * به ترتيب معنی داری در سطح 
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 عملکرد دانه رازیانه )کيلوگرم در هکتار( تحت تأثير تيمارهای کودی مورد استفاده: 1-3نمودار 

 

 
 : درصد  اسانس دانه تحت تأثير تيمارهای کودی مورد استفاده2-3نمودار 

 

 
 : عملکرد اسانس رازیانه )کيلوگرم در هکتار( تحت تأثير تيمارهای کودی مورد استفاده3-3نمودار 

 

A B C D E F G

عملكرد دانه 593.1 632.4 591.1 682.3 746.9 780.6 810.3
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A =شاهدB =2بيوفسفربارور+ 1ازتوباكتربارورC =1ازتوباكتربارور

D =2بيوفسفربارور

E = 2بيوفسفربارور+ 1ازتوباكتربارور( + تن در هكتار2)ورمي كمپوست

F = 2بيوفسفربارور+ 1ازتوباكتربارور( + تن در هكتار4)ورمي كمپوست

G = بيو+ 1ازتوباكتربارور( + تن در هكتار6)ورمي كمپوست

A B C D E F G

درصد اسانس دانه 1.123 1.12 1.18 2.05 1.81 1.68 1.84
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A =شاهدB =2بيوفسفربارور+ 1ازتوباكتربارورC =1ازتوباكتربارور

D =2بيوفسفربارور

E = 2بيوفسفربارور+ 1ازتوباكتربارور( + تن در هكتار2)ورمي كمپوست

F = 2بيوفسفربارور+ 1ازتوباكتربارور( + تن در هكتار4)ورمي كمپوست

G = بي+ 1ازتوباكتربارور( + تن در هكتار6)ورمي كمپوست
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ABSTRACT 

The application of biological fertilizer is one of the plant nutrition guideline to approach to ecological farming 

object. In order to study the Effect of Biofertilizer and Vermicomost on yield and quality of essential oil of 

(Foeniculum Vulgare Mill.) an experiment was conducted at Islamic Azad University of Khorramabad in 2015. 

The experiment was designed at complete randomized block with 3 replications in 7 treatments. Treatments 

include: A= Control (no treatment), B= Azetobacteria 1 + Bio phosphate – Barvare 2, C= Azetobacteria 1, D= 

Bio phosphate – Barvare 2, E= Azetobacteria 1 + Bio phosphate – Barvare 2 + Vermicompost (2 ton/ha-1), F= 

Azetobacteria 1 + Bio phosphate – Barvare 2 + Vermicompost (4 ton/ha-1), G= Azetobacteria 1 + Bio phosphate 

– Barvare 2 + Vermicompost (6 ton/ha-1).  Results showed the maximum seed yield (810.3 kg/ha-1) was 

obtained with application Azetobacteria 1 + Bio phosphate – Barvare 2 + Vermicompost (6 ton/ha-1) .And the 

highest essential oil (13.63 kg/ha-1) was obtained with application Azetobacteria 1 + Bio phosphate – Barvare 

2 + Vermicompost (6 ton/ha-1) . And the highest Anethole (%75.07) and Fenchone (%13.16) were obtained in 

control treatment. 
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