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چکیده
درمنه خزری یکی از گیاهان دارویی مهمی است که امروزه کاربردهای بسیار زیادی در درمان بیماری ها از جمله سرطان و
ماالریا داشته است .این تحقیق به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و ش یم یایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری در
ً
مرحلهی قبل و بعد از گلدهی ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار در گلخانهای آموزشی
مورد ارزیابی ق رار گرفت .ت یمارهای آزمایشی شامل کود ش یم یایی (ن ی تروژن و فسفر) در چهار سطح ( N80P40 ،N40P40 ،0و
 ) N80P80و کود زیستی در چهار سطح(عدم کوددهی ،ن یتروکس ین ،ب یوفسفر و ورمی کمپوست بود .نتایج نشان داد که استفاده
از کودهای بیولوژیک ،همچنین افزایش سطوح مختلف کودهای شیمیایی تأثیر معنی داری در ویژگی های مورد بررسی
داشت .بررسی مقایسه میانگین ها نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به افزایش معنیداری در تمامی صفات مورد
نظر شد ،و در بین کودهای بیولوژیک ،تیمار ورمی کمپوست بیشترین تأثیر را نسبت به تیمار عدم استفاده از کودهای
بیولوژیک (شاهد) داشت .از مقایسه میانگین ها کاربرد سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیز میتوان دریافت که مصرف 80
کیلوگرم نیتروژن توأم با  80کیلوگرم فسفر بیشترین افزایش را در صفات در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها داشت .همچنین
اث ر متقابل در صفات مورد نظر دارای تأثیرات متفاوتی بود.
کلیدواژهها :بیولوژیک ،درمنه خزری ،کود نیتروژن ،ورمی کمپوست.

مقدمه

درمنه خزری ( )Artemisia annua L.از گیاهان

دارو یی بوده که از جنس درمنه ( )Artemisiaو خانوادهی
آستراسه ( )Asteraceaeمیباشد که در آسی ا ،اروپا و
آمریکا توسعه یافته است (.)9

یکی از عناصر غذایی مهم برای رشد گیاه نیتروژن است.
نیتروژن در مقادیر زیاد برای گیاهان نی از است به طوری که
اساس تشکی ل نوکلئیک اسید و پروتئی ن است .فسفر نیز در
ساختمان سلولی و در بسیاری از فعالیتهای حیاتی و از
جمله ذخیره و انتقال انرژی شیمیایی دخالت دارد .نیاز به

12

بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری قبل و بعد از گلدهی  /محمد جواد شکوری و همکار

فسفر برای رشد مطلوب به میزان  0/3تا  0/5درصد وزن

توجه و یژهای معطوف شده است ] .[16باکتریهای جنس

خشک گیاه در طی مرحله رو یشی میباشد (ابراهیم زاده،
.)1373
از آنجایی که نیتروژن و فسفر به شکل کودهای شیمیایی

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم در محیط ریشه گیاه توانایی ساخت
و ترشح مقداری مواد بیولوژ یکی فعال مانند و یتامینهای ،B
اسیدهای نیکوتینیک ،اسید پنتوتنیک ،بیوتین ،اکسینها،

تهیه و مصرف میشود و تأمین آنها از طریق مصرف زیاد
کودهای شیمیایی یکی از دالی ل آلودگی آب در چرخه
طبیعت بوده و عالوه بر این تولید آن گران و پرهز ینه میباشد،

جیبرلینها و غیره دارند که در افزایش جذب ریشه نقش مفید
و موثری دارند ] .[11باکتریهای حل کننده فسفات گروهی
از ریز موجودات را در بر میگی رند که قادرند فسفر نامحلول

جایگز ینی آن با کودهای آلی نقش مهمی را بازی میکند
] .[7بنابرای ن اجتناب از فشارهای منفی به محیط زیست،
بهبود بخشیدن برنامههای توسعهای که نیازهای کودی

در خاک را به فرم قابل دسترس گیاه تبدی ل کنند .از مهمترین
گونههای ای ن خانواده میتوان به سودوموناس و باسیلوس
اشاره کرد ] .[16گونههای مختلف جنس سودوموناس از

گیاها ن را تأمین میکند الزم است.
بهبود کیفیت خاک میتواند براساس شاخصهای کیفی
و کمی جامعه زیستی آن ارزیابی شود .به همین دلی ل استفاده

طریق ساز و کارهای مختلفی از جمله تولید سیدروفورها،
سنتز آنتیبیوتیکها ،تولید هورمونهای گیاهی ،افزایش
جذب فسفر توسط گیاه ،تثبیت نیتروژن و سنتز آنز یمهایی که

از کودهای بیولوژ یک از موثرترین شیوههای مدیریتی برای
حفظ کیفیت خاک در سطح مطلوب محسوب میگردد
] .[12استفاده از میکروارگانیسمهای مفید درعملیات

مقدار اتیلن در گیاه را تنظیم میکنند ،سبب تحریک رشد
گیاه میگردد ].[1
ورمی کمپوست یک کود آلی زیستی و شامل یک

کشاورزی از  60سال پی ش تا کنون آغاز شده است .افزایش
این جمعیتهای مفید میتواند همچنی ن مقاومت گیاه به
تنشهای مختلف محیطی مانند کمبود آب ،عناصر غذایی و

مخلوط بیولوژ یکی بسی ار فعال از باکتریها ،آنز یمها ،بقایای
گیاهی ،کود حیوانی و کپسولهای کرم خاکی میباشد که
سبب ادامه تجز یه مواد آلی خاک و پی شرفت فعالیتهای

سمیت عناصر سنگی ن را افزایش می دهد ] .[18کودهای
بیولوژ یک در حقیقت مادهای شامل انواع مختلف ریز
موجودات آزادزی بوده که توانایی تبدی ل عناصر غذایی اصلی

میکروبی در بستر کشت گیاه میگردد ].[5
هدف از انجام این آزمایش ،بررسی تأثیر کاربرد
کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه

را از فرم غی رقابل دسترس به فرم قابل دسترس طی فرآیندهای
بیولوژ یکی داشته ] ،[14منجر به توسعه سیستم ریشهای و
جوانهزنی بهتر بذور میگردند ] . [6در یک دهه گذشته

خزری در مرحله ی قبل و بعد از گلدهی میباشد.

کودهای بیولوژ یک به طور فشرده به عنوان نهادههای بوم
سازگار به کار برده میشوند که سبب کاهش استفاده از
کودهای شیمیایی ،بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک برای

مواد و روشها

به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی (نیتروکسین،
بیوفسفر و ورمی کمپوست) و کودهای شیمیایی (نیتروژن و
فسفر) بر خصوصیات کمی درمنه خزری در مرحلهی قبل و

افزایش تولید گی اه که با فعالیت بیولوژ یک آنها در ریزوسفر
همراه است ،میشوند.
گروهی از باکتریایی که دارای قابلیت همیاری با گیاه

بعد از گلدهی ،آزمایشی در گلخانهای آزمایشی واقع در
استان تهران به اجرا درآمد .طرح آزمایش انجام شده ،به
ً
صورت فاکتوری ل دو عاملی و در قالب طرح کامال تصادفی

هستند متعلق به جنسهای آزوسپیریلوم ،ازتوباکتر،
سودوموناس و باسیلوس میباشند ] .[15امروزه به تثبیت
بیولوژ یکی نیتروژن از طریق باکتریهای همیار آزادزی از

در  4تکرار و در مجموع  16تیمار بود.

جمله آزوسپیریلوم و ازتوباکتر در بوم نظامهای کشاورزی

فاکتورهای مورد آزمایش
 - 1کود بیولوژ یک در چهار سطح :شاهد (بدون مصرف
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کود) ،نیتروکسین (حاوی باکتریهای ازتوباکتر و

استفاده از ترازوی دیجیتال وزن خشک هر کدام از اندام به

آزوسپیریلوم) ،بیوف سفر (حاوی باکتریهای باسیلوس و
سودوموناس) و ورمی کمپوست ( 10تن در هکتار) .تعداد
سلول زنده در هر گرم مایه تلقی ح ترکیب نیتروکسین  108عدد

طور جداگانه یادداشت شد.
اندازهگیری میزان آب موجود در اندام هوایی

باکتری زنده و در بی وفسفر تعداد سلول زنده در هر گرم مایه
تلقیح  107عدد باکتری زنده وجود داشت .برای اختالط و
تلقی ح بذر ،ابتدا بذر مورد نظر را پالستیک تمیز پهن و سپس

برای اندازه گیری میزان آب موجود در تمامی اندامها
(برگ ،ساقه) با کم کردن میزان وزن خشک اندامها از وزن تر
آن ها میزان آب موجود (به میلیگرم) به دست آمد.

مقدار مایه را بر روی بذرها پاشیده و با زدن بذر نسبت به
تلقی ح بذر اقدام گردید ،سپس بذرهای تلقی ح شده را در سایه
گذاشته و به مدت  1ساعت در ای ن حالت یاقی ماند و پس از

آنالیز آمار ی
ً
طرح آماری بر مبنای فاکتوری ل در قالب طرح کامال

خشک شدن آماده کشت گردیدند .ورمی کمپوست نیز به
میزان  10تن مورد استفاده قرار گرفت.
 - 2کود شیمیایی نیتروژن و فسفر در چهار سطح :شاهد

تصادفی بوده و هر تی مار با چهار تکرار در نظر گرفته شد.
تجز یه و تحلی ل دادههای بدست آمده با استفاده از
نرمافزارهای  SASو  MSTAT-Cو رسم نمودارها با

(بدون مصرف کود) ،نیتروژن  40و فسفر  40کیلوگرم در
هکتار ،نیتروژن  80و فسفر  40کیلوگرم در هکتار ،نیتروژن
 80و فسفر  80کیلوگرم در هکتار .کود نیتروژن از منبع اوره

استفاده از نرم افزار  Excelصورت گرفت .همچنین مقایسه
میانگینها نی ز آزمون دانکن و در انجام شد.

(با نیتروژن  48درصد) و کود فسفر از منبع سوپر فسفات
تریپل (با فسفر  46درصد) استفاده شد .تمامی کود فسفر
قبل از کشت و کود نیتروژن در  3قسمت و با توجه به آزمون

نتایج و بحث
ارتفاع ساقه قبل و بعد از گلدهی
نتای ج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثرات

خاک به گلدانها تعمیم شد.
روش اندازهگیری صفات مورد نظر

کودهای شیمیایی ،بیولوژ یک و برهمکنش کودهای
بیولوژ یک و شیمیایی بر ارتفاع ساقه در مرحلهی قبل از
گلدهی در سطح احتمال  1درصد و در مرحلهی بعد از

ارتفاع ساقه
به منظور اندازه گیری ارتفاع ساقه پس از کف بر کردن
بوته ها از زمین با استفاده از خط کش ارتفاع دقیق هر بوته را

گلدهی در سطح  5درصد معنی دار شد.
در مورد کاربرد کودهای بیولوژ یک با بررسی مقایسه
میانگینها مشخص شد که استفاده از کودهای بیولوژ یک نیز

به طور جداگانه اندازهگیری شد .این عمل هم در دو
مرحله ی قبل و بعد از گلدهی انجام گرفت.

باعث افزای ش ارتفاع ساقه درمنه خزری در هر  2مرحله (قبل
و بعد از گلدهی) میگردد ،که در بین این کو دهای کود
ورمی کمپوست با  34/98و  44/15سانتیمتر بیشترین

اندازهگیری وزن تر و خشک اندام هوایی
برای اندازه گیری وزن تر و خشک کل اندامهای هوایی از
سطح زمین کفبر شده ،سپس با استفاده از ترازوی دیجیتال

ارتفاع ساقه به ترتیب در مرحله قبل و بعد از گلدهی را به
خود اختصاص داده که این افزایش در مقایسه با شاهد
 23/64و  25/96درصد بود Jeybal et al. (2001) .دلیل

میزان وزن تر کلیهی اندام ها به طور جداگانه (برگ ،ساقه)
اندازهگیری و یادداشت شد .سپس کلیهی اندامهای جداشده
را در پاکت های جداگانه قرار داده و در آون با دمای 70
ً
درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت خشک و مجددا با

افزایش ارتفاع گیاه در اثر مصرف ورمی کمپوست را به
قابلیت استفاده بهتر نیتروژن ،معدنی شدن سریع بافت بدن
کرم های خاکی ،که سبب افزایش قابلیت استفاده عناصر
غذایی در مراحل ابتدایی رشد گیاه میشود ،می دانند .کاربرد

14

بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری قبل و بعد از گلدهی  /محمد جواد شکوری و همکار

کودهای شیمیایی بر ارتفاع ساقه نیز در هر  2مرحله ،با توجه

کاربرد تیمار کودهای شیمیایی ،بیولوژیک و برهمکنش بر

به مقایسه میانگینها نشان دهندهی این موضوع میباشد که
با افزایش میزان نیتروژن و فسفر ارتفاع ساقه نیز افزایش یافت
که با توجه به این نتایج بیشترین میزان ارتفاع ساقه در

تغییرات تعداد ساقه ی فرعی قبل و بعد از گلدهی در سطح 5
درصد معنی دار شد.
در مورد کاربرد کودهاي بیولوژیک بر تغییرات تعداد

مرحله ی قبل و بعد از گلدهی مربوط به تیمار کاربرد 80
کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم فسفر در هکتار با میزان
 35/68و  45/32سانتیمتر است.

ساقه ی فرعی در مرحله قبل و بعد از گلدهی ،با بررسي
مقایسه میانگینها مشخص گردید که استفاده از کودهاي
بیولوژیک باعث افزایش تعداد ساقهی فرعی ميگردد که در

عزیزی و همکاران ( )1387طی پژوهشی روی بابونه
آلمانی مشاهده کردند که کاربرد سطوح مختلف کود ورمی
کمپوست افزایش معنی داری را در ارتفاع بوته ی بابونه آلمانی

بین این کودها ،کود ورمي کمپوست با  8/ 68ساقهی فرعی
در مرحله ی قبل از گلدهی و  37/31ساقهی فرعی در
مرحله ی بعد از گلدهی بیشترین میزان تعداد ساقهی فرعی را

داشته است .با توجه به این نتایج میتوان نتیجهگیری کرد که
این افزایش ارتفاع به علت تأثیر کود نیتروژن روی رشد طولی
سلول ها و به ویژه میانگرههای ساقه میباشد که باعث

در هر  2مرحلهی اندازهگیری شده به خود اختصاص داد.
کاربرد کودهای شیمیایی بر تعداد ساقه فرعی قبل و بعد از
گلدهی نیز با بررسی مقایسه میانگینها نشان دهندهي آن

افزایش سرعت تقسیم سلولی و رشد سلولهای ساقه گردیده
و در نتیجه ارتفاع بوته افزایش پیدا میکند .در مورد کاربرد
کودهای بیولوژیک نیز بررسی هایی انجام گرفته توسط ][13

است که با افزایش میزان نیتروژن و فسفر ،تعداد ساقهی
فرعی نیز افزایش یافت که با توجه به این نتایج بیشترین تعداد
ساقه ی فرعی در قبل و بعد از گلدهی به تیمار کاربرد 80

نشان داد که کودهای بیولوژ یک باعث افزایش ارتفاع
بوته های کرفس شدند .همچنین با توجه به مقایسه
میانگینهای بدست آمده برهمکنش کودهای بیولوژ یک و

کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم تعلق دارد .همچنین نتایج
حاصل از بررسي نشان داد که برهمکنش کودهاي بیولوژیک
و شیمیایي بر تعداد ساقهی فرعی دارای  2حالت مختلف

شیمیایی بر ارتفاع ساقه قبل از گلدهی میتوان مشاهده کرد
که افزایش میزان کود نیتروژن و فسفر و کاربرد کودهای
بیولوژ یک به و یژه ورمی کمپوست باعث افزایش ارتفاع شد،

بوده به طوری که برهمکنش تیمارها در مرحلهی قبل از
گلدهی معنی دار نشد ،در حالیکه در مرحلهی بعد از گلدهی
در سطح  1درصد معنی دار شد؛ به طوریکه با توجه به

به طوری که بیشتری ن ارتفاع ساقه در مرحله ی قبل از گلدهی
( 39/1سانتیمتر) و در مرحلهی بعد از گلدهی (49/97
سانتیمتر) از تیمار کاربرد  80کیلوگرم نیتروژن 80 +

مقایسه میانگین برهمکنش بیشترین تعداد ساقهی فرعی در
مرحله ی بعد از گلدهی به تیمار کاربرد  10تن
ورمیکمپوست  80( +کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم

کیلوگرم فسفر در هکتار همراه با  10تن ورمی کمپوست
حاصل شد که در مقای سه با تیمار عدم استفاده از کودهای
شیمیایی و بیولوژ یک (شاهد)  52/61و  66/73درصد

فسفر) با  47/25ساقه ی فرعی اختصاص دارد (شکل .)2
افزایش تعداد ساقه های فرعی در بررسی حاضر میتواند
ناشی از افزایش ارتفاع و بهبود رشد رویشی زیاد گیاه باشد

افزایش داشت( .شکل .)1

که حاصل بهبود جذب عناصر غذایی به ویژه نیتروژن است.
این نتایج با نتایج آزمایشات اوجاقلو ( )1386روی گلرنگ و
 (2007) Abdelaziz et al.بر گیاه داروئی رزماری

تعداد ساقهی فرعی قبل و بعد از گلدهی
با توجه به تجزیه واریانس تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی
و بیولوژیک بر تعداد ساقهی فرعی میتوان دریافت که

مطابقت دارد.
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وزن تر ساقه قبل و بعد از گلدهی
با بررسی مقایسه میانگین در مورد کاربرد کودهای
بیولوژیک و شیمیایی نیز میتوان مشاهده کرد که کاربرد

نیتروژن  80 +کیلوگرم ف سفر با میزان ( 213/3میلیگرم قبل
از گلدهی و  278میلیگرم بعد از گلدهی) به دست آمد.
همچنین کمترین میزان وزن تر ساقه در هر  2مرحله در تیمار

کودهای بیولوژیک در افزایش میزان وزن تر ساقه در هر 2
مرحله موثر بوده است ،به طوری که بیشترین میزان افزایش را
میتوان در تیمار کاربرد  10تن ورمی کمپوست مشاهده کرد.

شاهد (عدم کاربرد باکتری و کود شیمیایی) به ترتیب در
مرحله ی قبل از گلدهی با میزان  34میلیگرم و بعد از
گلدهی با میزان  50/25میلیگرم بود (شکل .)3

افزایش سطوح کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر نیز باعث
افزایش معنی داری در میزان وزن تر ساقه در هر  2مرحله
شد.

با توجه به اینکه وزن تر و خشک ساقه مرتبط با قطر ساقه
و ارتفاع بوته می باشد ،و در این بررسی نیز بیشترین ارتفاع
ساقه مربوط به تیمار کاربرد کود ورمی کمپوست میباشد،

برهمکنش کاربرد تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک
و سطوح مختلف کودهای ش یمیایی (نیتروژن و فسفر) بر
وزن تر ساقهی در دو مرحله ی قبل و بعد از گلدهی در سطح

میتوان نتیجه گرفت که بیشترین وزن تر ساقه مربوط به
همین تیمار بود.
) Vessey (2003گزارش کرد که استفاده از کودهای

 1درصد معنی دار شد  .براساس مقایسه میانگین بیشترین
میزان وزن تر ساقه در هر دو مرحله قبل و بعد از گلدهی
مربوط به تیمار کود ورمی کمپوست و در سطح  80کیلوگرم

بیولوژیک باعث میشود که ترشح هورمونهای رشد گیاه
صورت گرفته و این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم
باعث افزایش رشد و افزایش در وزن بوته میشود .نتایج
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تحقیق )Youssef et al., (2004حاکی از آن است که در

افزایش وزن خشک ساقه قبل و بعد از گلدهی در تیمار

گیاه دارویی مریم گلی (  ،)Salvia officinalisاستفاده از
کود بیولوژیک حاوی آزوسپیریلوم و ازتوباکتر ،سبب افزایش
ارتفاع بوته و وزن تر و خشک اندام های هوایی گیاه گردید.

کاربرد  10تن ورمی کمپوست با میزان  154/88میلیگرم
قبل از گلدهی و  198/81میلیگرم بعد از گلدهی مشاهده
شد .همچنین میتوان مشاهده کرد که افزایش سطوح

وزن خشک ساقه قبل و بعد از گلدهی
اثر تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک و سطوح

کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر نیز باعث افزایش
معنی داری در میزان وزن خشک ساقه در قبل و بعد از
گلدهی شد .براساس مقایسه میانگین برهمکنش تیمارها،

مختلف کودهای شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر وزن خشک
ساقه در هر دو مرحله ی قبل و بعد از گلدهی در سطح 5
درصد و برهمکنش کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر وزن

بیشت رین میزان وزن خشک ساقه در هر دو مرحله قبل و بعد
از گلدهی مربوط به تیمار کود ورمی کمپوست و با کاربرد
 80کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم فسفر با میزان 213/ 3

خشک ساقه در سطح  1درصد معنی دار شد.
با بررسی مقایسه میانگی ن در مورد کاربرد کودهای
بیولوژیک و شیمیایی میتوان مشاهده کرد که کاربرد

میلیگرم قبل از گلدهی و  278میلیگرم بعد از گلدهی بود.
همچنین کمترین میزان وزن خشک ساقه در هر  2مرحله در
تیمار شاهد به ترتیب در مرحله ی قبل از گلدهی با میزان 34

کودهای بیولوژیک در افزایش میزان وزن خشک ساقه در هر
 2مرحله موثر بوده است ؛ به طوری که بیشترین میزان

و بعد از گلدهی با میزان  50/25بود (شکل .)4
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این نتایج نشان از آن دارد که استفاده از کودهای

کودهای شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر میزان آب ساقه در هر

بیولوژیک توأم با افزایش میزان کود نیتروژن و فسفر باعث
افزایش وزن خشک ساقه شد .نتایج حاصل مشخص کرد که
کاربرد کودهای بیولوژیک بیشترین افزایش را کاربرد توأم با

دو مرحلهی قبل و بعد از گلدهی در سطح احتمال  1درصد
معنی دار شد .که بر این اساس بیشترین میزان آب ساقه در
مرحلهی قبل از گلدهی  0/591میلیگرم و بعد از گلدهی

 40و  80کیلوگرم نیتروژن و فسفر نشان دادندAtiyeh et .
) al. (2000افزایش وزن خشک گیاهان گوجه فرنگی تیمار
شده با ورمی کمپوست را به دلیل تغییر در شرایط فیزیکی،

 0/666میلیگرم مربوط به تیمار کاربرد  10تن ورمی
کمپوست  80( +کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم فسفر)
حاصل شد (شکل .)5

شیمیایی و خصوصیات میکروبی و زیستی محیط کشت
اعالم نمودند.

تعداد برگ قبل و بعد از گلدهی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این مطلب است

میزان آب ساقه قبل و بعد از گلدهی
نتای ج حاصل از بررسی نشان دهنده ی این موضوع است
که اثرات کودها ي شیمیایي و بیولوژیک بر میزان آب ساقه در

که کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر تعداد برگ در
سطح  5درصد معنی دار شد .بنابراین در مورد کاربرد
کودهاي بیولوژیک بر تعداد برگ در مرحله قبل از گلدهی،

 2مرحله ی قبل و بعد از گلدهی در سطح احتمال  5درصد
معني دار شد .با بررسی مقایسه میانگین در مورد کاربرد
کودهای بیولوژیک و شیمیایی میتوان مشاهده کرد که

با بررسي مقایسه میانگینها درميیابیم که استفاده از
کودهاي بیولوژیک باعث افزایش تعداد برگ گردید که در بین
این کودهاي کود ورمي کمپوست با  70/06برگ بیشترین

کاربرد کودهای بیولوژیک بر میزان آب ساقه در هر  2مرحله
موثر بوده است به طوری که بیشترین میزان آب ساقه را
میتوان در تیمار کاربرد  10تن ورمی کمپوست مشاهده کرد

میزان تعداد برگ را در قبل از گلدهی به خود اختصاص داده
ا ست که این افزایش در مقایسه با تیمار عدم استفاده از
کودهای بیولوژیک  90/58درصد بود .همچنین در مورد

که نسبت به شاهد  83/25درصد قبل از گلدهی و 91/08
درصد بعد از گلدهی افزایش داشت؛ همچنین میتوان
مشاهده کرد که افزایش سطوح کودهای شیمیایی نیتروژن و

مرحله ی بعد از گلدهی نیز این نتایج صدق میکند ،به
طوری که بیشترین میزان برگ در این مرحله در تیمار کاربرد
کود ورمیکمپوست با میزان  82/06حاصل شد .در مورد

فسفر نیز باعث افزایش معنی داری در میزان آب ساقه شده
است که این افزایش برابر است با  0/477میلیگرم قبل از
گلدهی و  0/544بعد از گلدهی .در مورد برهمکنش کاربرد

کاربرد کودهای شیمیایی بر تعداد برگ درمنه خزری قبل و
بعد از گلدهی نیز مقایسه میانگین نشان دهندهي این موضوع
مي باشد که با افزایش میزان نیتروژن و فسفر تعداد برگ نیز

تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک و سطوح مختلف

افزایش ميیابد که با توجه به این نتایج بیشترین تعداد برگ در

بعد از گلدهی
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قبل از گلدهی مربوط به تیمار کاربرد  80کیلوگرم نیتروژن +

میتوان در تیمار کاربرد  10تن ورمی کمپوست مشاهده کرد

 80کیلوگرم بود.
نتای ج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که برهمکنش
کودهاي بیولوژیک و شیمیایي بر تعداد برگ در هر  2مرحله

که نسبت به شاهد  61/2درصد قبل از گلدهی و 83/46
درصد بعد از گلدهی افزایش داشته است .همچنین میتوان
مشاهده کرد که افزایش سطوح کودهای شیمیایی نیتروژن و

قبل و بعد از گلدهی غیرمعنی دار شد.
به نظر می رسد که ورمیکمپوستها میتوانند به علت
جذب باالی مواد غذایی و جلوگیری از آب شویی آنها در

فسفر نیز باعث افزایش معنی داری در میزان وزن تر ساقه شد،
که این افزایش برابر است با  4557/7میلیگرم قبل از
گلدهی و  5664/2میلیگرم بعد از گلدهی.

افزایش تعداد برگ موثر باشند .همچنین به علت ظرفیت
نگهداری آب باال در منطقه ریشه که باعث افزایش رشد
ریشه می شود ،نه تنها سطح برگ بلکه تعداد برگ هم افزایش

در مورد برهمکنش کاربرد تیمارهای مختلف کودهای
بیولوژیک و سطوح مختلف کودهای شیمیایی (نیتروژن و
فسفر) بر وزن تر برگ در دو مرحلهی قبل و بعد از گلدهی

مییابد.
) Peyvast et al. (2008در تحقیق خود بر رشد و
عملکرد اسفناج مشاهده کردند که با افزایش مقادیر ورمی

متفاوت بوده ،به طوری که در مرحله ی قبل از گلدهی
غیرمعنی دار و در مرحله ی بعد از گلدهی در سطح احتمال 1
درصد دارای تأثیر معنی داری شد .بر این اساس بیشترین و

کمپوست در خاک ،ارتفاع و تعداد برگ به طور معنی دار
افزایش یافت و با کاهش مصرف ورمی کمپوست فاکتورهای
فوق نیز کاهش مییابد.

کمترین میزان وزن تر برگ در مرحلهی بعد از گلدهی به
ترتیب مربوط به کاربرد تیمار کود و رمی کمپوست توأم با
کاربرد  80کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم فسفر با میزان

وزن تر برگ قبل و بعد از گلدهی
نتایج حاصل از بررسی نشان دهندهی این موضوع است

( 5592میلی گرم) و عدم کاربرد کودهای شیمیایی و
بیولوژیک (شاهد) با میزان ( 1792میلیگرم) به دست آمد
(شکل .)6

که اثرات کودهاي بیولوژیک و شیمیایی بر وزن تر برگ گیاه
درمنه خزري در  2مرحله ی قبل و بعد از گلدهی در سطح
احتمال  5درصد معني دار شد.

وزن خشک برگ درمنه خزری قبل و بعد از گلدهی
در خصوص کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر

با بررسی مقایسه میانگین در مورد کاربرد کودهای
بیولوژیک و شیمیایی میتوان مشاهده کرد که کاربرد
کودهای بیولوژیک در افزایش میزان وزن تر برگ در هر 2

وزن خشک برگ ،نتایج حاصل از بررسی نشان دهندهی این
موضوع است که اثر هر دو تیمار کودی بر میزان وزن خشک
برگ درمنه خزري در هر  2مرحله ی قبل و بعد از گلدهی در

مرحله موثر بوده است به طوری که بیشترین میزان افزایش را

سطح احتمال  5درصد معني دار شد.
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با بررسی مقایسه میانگین در مورد کاربرد کودهای

در مرحلهی بعد از گلدهی در سطح احتمال  1درصد دارای

بیولوژیک و شیمیایی میتوان مشاهده کرد که کاربرد
کودهای بیولوژیک در افزایش میزان وزن خشک برگ در هر
 2مرحله موثر بود ،به طوری که بیشترین میزان افزایش را

تأثیر معنی داری میباشد .بر این اساس بیشترین و کمترین
میزان وزن خشک برگ در مرحله ی بعد از گلدهی به ترتیب
مربوط به کاربرد تیمار  10تن کود ورمی کمپوست ( +سطح

میتوان در تیمار کاربرد  10تن ورمی کمپوست مشاهده کرد.
همچنین میتوان مشاهده کرد که افزایش سطوح کودهای
شیمیایی نیتروژن و فسفر از  40به  80کیلوگرم نیز باعث

 80کیلوگرم نیتروژن  80 +کیلوگرم فسفر) با میزان 1920
میلیگرم و تیمار شاهد (عدم کاربرد کودهای شیمیایی و
بیولوژیک) با میزان  557میلیگرم به دست آمد (شکل .)7

افزایش معنی داری در میزان وزن خشک برگ شد ،که این
افزایش برابر بود با  1068/ 38میلیگرم در مرحلهی قبل از
گلدهی و  1344/56میلیگرم در مرحلهی بعد از گلدهی.

میزان آب برگ قبل و بعد از گلدهی
اثر تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک و سطوح

) Bachman et al., (2000گزارش کردند که در
مگنولیا با کاربرد  10درصد حجمی ورمی کمپوست میزان
تولید ماده خشک افزایش یافت .اکبریان ( )1380هنگام

مختلف کودهای شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر میزان آب
برگ درمنه خزری در هر دو مرحله ی قبل و بعد از گلدهی در
سطح احتمال  5درصد معنی دار شد.

استفاده از درصدهای مختلف ورمی کمپوست حداکثر میزان
وزن خشک اندام هوایی گیاه گوجه فرنگی را برای کاربرد
ورمی کمپوست به میزان  %10حجم خاک گزارش نمود.

با بررسی مقایسه میانگین کاربرد کودهای بیولوژیک و
شیمیایی میتوان مشاهده کرد که کاربرد کودهای بیولوژیک
در افزایش محتوی آب برگ در هر  2مرحله موثر بوده است؛

) Edwards (1995بیان داشت که ورمی کمپوست در
افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه مؤ ثر است و نیز اصالح
خاک با ورمی کمپوست سبب افزایش وزن خشک گیاه

به طوری که بیشترین میزان آب برگ را میتوان در تیمار
کاربرد  10تن ورمی کمپوست با میزان  3/36میلی لیتر قبل از
گلدهی و  4/31میلی لیتر بعد از گلدهی مشاهده کرد.

گردیده و تأ ثیر مفید ورمی کمپوست در گیاهان باغبانی و
محصوالت زراعی مشاهده شده است.
نتایج حاصل از بررسی تجزیه واریانس در مورد

همچنین میتوان مشاهده کرد که افزایش سطوح
کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر نیز باعث افزایش
معنی داری در میزان آب برگ در قبل و بعد از گلدهی شده

برهمکنش کاربرد تیمارهای مختلف کودهای بیولوژیک و
سطوح مختلف کودهای شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر وزن
خشک برگ در دو مرحله ی قبل و بعد از گلدهی متفاوت

است.
اثرات متقابل کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر میزان آب
برگ در هر  2مرحله غیرمعنی دار میباشد.

بوده به طوری که در مرحله ی قبل از گلدهی غیرمعنی دار و
a
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Abstract
Artemisia annua L. is one of the important herbal plants, which is applicable for some disease
treatment such as, Cancer and Malaria. To consider the effect of biological and chemical fertilizers on
Artemisia annua L. quantitative characteristics an experiment was carried out in factorial design in
completely randomized design with 4 replications in a educational green house in Tehran. Treatments
included chemical fertilizers (Nitrogen (N), Phosphorus (P)) in 4 levels (N0P0, N40P40, N80P40,
N80P80) and biological fertilizers in 4 levels (control, Nitroxin, Bio-phosphorus and Vemricompost
fertilizer. Results showed that using biological fertilizer, and increasing different levels of chemical
fertilizers (N, P) had significant effect on under consideration characteristics. Means comparison
showed that biological fertilizers application leads to significant increase in all under consideration
features. Among biological fertilizer, Vemricompost treatments the most effective. Means comparison
of applying different levels of chemical fertilizers indicated that N80P80 had the most increase in
features. Interaction effect had different effects on those features.
Keywords: Artemisia annua L., biologic, N fertilizer, vermicompost.

