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چکیده
هاي اکولوژیـک، بیشـتر   ویژه در سیستمان دارویی در سطح جهان، اهمیت کشت و پرورش گیاهان دارویی بهي روزافزون از گیاهبا توجه به استفاده

Echium amoenum(ي کودهاي آلی و شیمیایی در زراعت گاو زبـان ایرانـی   منظور بررسی اثر تراکم بوته و مقایسهبه.آشکار شده است Fisch &

Mey.(ي کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد   ي تحقیقاتی دانشکدهدر مزرعه1392-93و 1391-92، 1390-91زراعی متوالی ، پژوهشی در سه سال
تـراکم 3هاي اصلی شامل ترکیب فاکتوریـل  کرت. هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدي بلوكپالت در زمان در قالب طرح پایهصورت اسپلیتبه

بـود و  ) کمپوست، کود گاوي، کود شیمیایی نیتروژن و شـاهد کمپوست، ورمی(وع کود آلی و شیمیایی مختلف ن4و ) بوته در متر مربع10و 5، 3(کاشت 
در ایـن آزمـایش صـفاتی نظیـر وزن     .عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدبه) هاي زراعی دوم و سومسال(نمونه گیري و ثبت صفات مورد مطالعهزمان

نتـایج آزمـایش   . تعداد و وزن دانه در بوته، شاخص برداشت گل، عملکرد گل خشک و عملکرد دانه بررسی شـدند خشک گل در بوته، تعداد گل در بوته، 
5در تـراکم  ) کیلوگرم در هکتـار 816(که بیشترین مقدار عملکرد گل خشک طوريدار بود، بهنشان داد که اثر تراکم گیاهی بر عملکرد گل خشک معنی

در هر دو سال زراعی مورد مطالعـه اثـر   . بوته در متر مربع بیشتر بود10و 3درصد نسبت به تیمارهاي 15و 23ترتیب هبوته در متر مربع بدست آمد و ب
بوته در متر 5عنوان مثال در سال زراعی دوم استفاده از کمپوست در تراکم بوته در متر مربع تشدید شد، به5کودهاي آلی و شیمیایی مختلف در تراکم 

اگر چـه اسـتفاده از   . بوته در متر مربع شد10و 3هاي درصدي عملکرد دانه نسبت به کاربرد این کود در تراکم25و 30تیب منجر به افزایش ترمربع به
ور کلی نتـایج  طبه. تأثیر نبود، ولی تأثیرگذاري آن به مراتب کمتر از کودهاي آلی بودکود شیمیایی در بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد گاو زبان ایرانی بی
تواند ضمن بهبود خصوصیات کمـی گـاو   هاي مطلوب گیاهی میکمپوست در تراکماین پژوهش نشان داد که استفاده از کودهاي آلی به ویژه کود ورمی

.   زبان ایرانی، اثرات مخرب ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی را کاهش داده و سالمت محصول و پایداري تولید را تضمین کند

گیاه داروییسالمت محصول، سیستم اکولوژیک، عملکرد گل خشک، کشاورزي پایدار، : يدیکليهاژهوا

12مقدمه 

وفیزیکـی بسـتر یـک تنهـا نـه خـاك پایدار،کشاورزيدیدگاهاز
بـا کهاستزندهيپیکرههمچون یکبلکهرود،شمار میشیمیایی به

حفظ کرده و آن رایستیزتنوعتوانمیآن،يزندهموجوداتمدیریت
بــه همــین منظــور جهــت برخــورداري از یــک سیســتم . افــزایش داد

نیازهـاي تـأمین بـر عـالوه کههایینهادهازکشاورزي پایدار، استفاده
سیسـتم اکولوژیکیهايمحیطی، جنبهگیاه و کاهش مخاطرات زیست

کـاربرد تردیـد، بدون).23(رسدمیبه نظر بخشند، ضروريبهبودرا
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مشهدفردوسیدانشگاهدانشیارواستاد-3و 2

بـر عـالوه غذاییعناصرازفقیرهايخاكدرخصوصبهآلیکودهاي
آلیموادافزایشوکیفیتحفظ،خصوصیاتيکلیهبرکهمثبتیاثرات
اقتصـادي، هـاي جنبـه ازدارد،معدنیکودهايکاربردبهنسبتخاك

جایگزینیتوانندمیوشدهواقعثمرمثمرنیزاجتماعیومحیطیزیست
).27(باشنددرازمدتدرشیمیاییکودهايبرايوبمطلومناسب
ثباتافزایشومنظور حفظبهکمپوستکاربردگذشتهيهادههدر

زراعیيهاخاكو باروريحاصلخیزيافزایش ها،خاکدانهپایداريو
شود برخوردارياویژهاهمیتازسبب گردیده کاربرد کمپوستباغیو
انواعی جزئییاکاملتخریبانده ازمشامل مواد باقیکمپوست). 25(
. باشـد ها میاز میکروارگانیسمايمجموعهتوسطشیمیاییترکیباتاز

پذیر را تبـدیل مواد آلی تجزیهکمپوست،دري میکروبی موجودجامعه
افزایشپیدر).7(کندبیشتر میثباتاي هوموسی و معدنی بابه ماده
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زبالـه کمپوسـت ازاسـتفاده بـا ساختار خـاك بهبودبرمبنیگزارشات
هـاي زمـین سـازگار در بـوم منبـع ایناعمالسمتبهگرایششهري،

در یک پژوهش، اثر کودهاي مختلـف  .استیافتهگسترشکشاورزي
Thymus vulgaris(بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی آویشن 

L.(و مرزنجوش)Origanum majorana L.( بررسی و گزارش شد
تن در هکتار کود کمپوسـت خصوصـیات کمـی گیاهـان     9کاربرد که

بررسی اثر کودهاي ). 11(توجهی بهبود بخشید مذکور را به میزان قابل
آلی بر چند گیاه دارویی نشان داد که افزودن کمپوست باعث افـزایش  

Echinaceae(ارتفاع گیـاه در سـرخارگل    purpurea L. (  و افـزایش
Melissa)یـه  ادرنجبوبو خشک گیاه در تروزن officinalis L.)  شـد

)12.(
اي ي فعالیت گونهیجهدرنتکمپوست نوعی کود آلی است که ورمی

هاي خاکی بر روي ضایعات شهري، صنعتی و کشاورزي تولیـد  از کرم
بودههرزهايعلفبذرازو عاريبوفاقدسبک،،آلیکوداین. شودمی

انجامیهکوتازمانمدتدروترآسانبه کمپوستنسبتآني و تهیه
ها بـوده  ی و ویتامینشبه هورمونکمپوست غنی از مواد ورمی.گیردمی

کش قوي زیستی مطـرح اسـت کـه    یک آفتعنوانبهي آن و عصاره
ي میکروبی خاك و نگهداري عناصر غذایی براي باعث افزایش جامعه

ــوالنیدوره ــی   اي ط ــیط م ــر مح ــی ب ــرات منف ــدون اث ــر ب ــرددت . گ
دارينگهزهکش مناسب، ظرفیتفرج ووخللدارايکمپوستورمی

عنـوان باشـد کـه بـه   مـی غـذایی مـواد توانایی باالي جذبوباالآب
ي آلی خاك در بهبود خصوصیات کمی و کیفـی گیاهـان   کنندهاصالح

گـزارش  )2(همکاران و آلبیاچ). 35(کند مختلف نقش مؤثري ایفا می
عوامـل سال،4کمپوست طی ورمیهکتارتن در24کردند که کاربرد 

ــود در ــاده موج ــامل م ــاك ش ــی،يخ ــیدآل ــاس ــت ک،هیومی جمعی
داري طـور معنـی  را بـه ها و پایـداري سـاختمان خـاك    میکروارگانیسم

در پژوهشی دیگر، اثر کودهاي آلی و بیولوژیـک مختلـف   . دادافزایش 
Satureja khuzistanica(روي گیاه دارویی مـرزه  Jamzad. (  مـورد

کمپوست چه بـه تنهـایی و   که ورمیمطالعه قرار گرفت و گزارش شد 
چه در کاربرد همزمان با کودهاي بیولوژیـک نیتروکسـین و نیتـراژین    

پانـک  لیاك و ). 41(منجر به بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه شد 
کمپوست در گیـاه دارویـی بابونـه    د که کاربرد ورمیگزارش کردن)28(

Chamaemelum nobile(رومـی   L. (     باعـث افـزایش تعـداد گـل و
.درصد اسانس شد

یـاز گیاهـان هسـتند و    نمـورد کودهاي دامی حاوي اکثر عناصـر  
ها بوده و اسـتفاده از  عناصر پرمصرف، داراي ریزمغذيبرداشتنعالوه 

. ر غذایی خاك را در پی خواهـد داشـت  تعادل عناصدرازمدتها در آن
ها نشان داده است که کودهاي آلی سبب بهبـود خـواص   نتایج بررسی

فیزیکی، شیمیایی و بیولـوژیکی خـاك شـده و عملکـرد محصـول را      
کــود گــاوي مقــادیر مناســبی از عناصــر ). 48و36(انــد افــزایش داده
-کـم کنـد و جـایگزین   ین مـی تأمرا براي گیاه مصرفکمپرمصرف و 

در منابع متعـدد بـه   . شوداي براي کودهاي معدنی محسوب میهزینه
اثر مثبت کودهاي دامی بر گسترش و ترکیب جوامع میکروبی، فون و 
فلور خاك و نیز تشدید فرآیندهاي متابولیکی در داخل خاك، ریشـه و  

نتـایج تحقیـق   ). 48و37(شاخ و بـرگ گیاهـان تأکیـد شـده اسـت      
ــت کــدو  )20(جهــان و همکــاران ي دوســاله حــاکی از واکــنش مثب
Cucurbita pepo(کاغــذي پوســت L. ( نســبت بــه سیســتم تولیــد

تـن در  20که با کـاربرد  طوريارگانیک و استفاده از کود گاوي بود، به
هکتار کود گاوي و عدم استفاده از قیم، بیشترین عملکرد میوه و دانـه  

کمپوسـت و کـود دامـی بـر     اثر کمپوسـت، ورمـی  ررسی ب. حاصل شد
Cuminum(خصوصــیات کمــی و کیفــی گیــاه دارویــی زیــره ســبز 

cyminum L. (      نشان داد که مصـرف کودهـاي آلـی و دامـی باعـث
ي خشک، تعداد چتر در بوته، تعداد افزایش عملکرد دانه، عملکرد ماده

).44(دانه در چتر و ارتفاع بوته شد 
سزایی بر کمیت و کیفیت محصول تأثیر بهاگر چه عوامل محیطی

بدست آمده از گیاهان دارویی دارد، بـا ایـن حـال کنتـرل کامـل ایـن       
هایی اثـرات  توان با استفاده از روشپذیر نیست، ولی میعوامل امکان
شکلی مدیریت نمود که گیاه تحت هر شرایطی حـداکثر  محیطی را به

ها، انتخـاب  ترین این تکنیکمي مهاز جمله. توانایی خود را بروز دهد
عنـوان یـک   تراکم گیاهی مطلوب براي کشت و کار گیاه است که بـه 

کنترل، نقش مؤثري در عملکرد محصوالت مختلف عامل زراعی تحت
ي زراعـت  کند و مشخص نمودن تراکم گیاهی از اصول اولیـه ایفا می

هـان  ترین عوامل تأثیرگـذار بـر تولیـد گیا   هر محصول و از جمله مهم
تراکم بوته مطلوب تراکمی است کـه در  ). 19(رود دارویی به شمار می

طور مؤثر مورد استفاده گیاه قرار ي عوامل محیطی بهي آن کلیهنتیجه
اي در حـداقل  بوتهاي و بینبوتههاي درونگرفته و در عین حال رقابت

در ). 8(باشند تا حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب بدسـت آیـد   
بوتـه در متـر   25و 6/16، 5/12(هاي مختلـف  یک بررسی، اثر تراکم

بــر عملکــرد و اجــزاي عملکــرد گیــاه دارویــی گشــنیز       ) مربــع
)Coriandrum sativum L. (    مطالعه و گزارش شد کـه بـا افـزایش

تراکم، تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و وزن خشک بوته با کـاهش  
هاي مختلف پس از بررسی اثر تراکمدر آزمایشی دیگر،). 1(مواجه شد 

ــاه دارویــی چــاي   ــر عملکــرد و اجــزاي عملکــرد گی ــاهی ب ــرش گی ت
)Hibiscus sabdariffa L. (ي بـین  گزارش شد که با افزایش فاصله

متر، عملکرد گل افزایش یافـت  سانتی100به 50هاي کاشت از ردیف
)31 .(

Echium amoenum(گاو زبان ایرانی با نـام علمـی    Fisch &

Mey. (باشد و در می1ي گاو زبانگیاهی چند ساله و متعلق به خانواده
ي هاگذشتهاز ). 29(اي برخوردار است طب سنتی ایران از جایگاه ویژه

عنوان دور گاو زبان ایرانی جهت رفع عوارض زکام و سرماخوردگی، به

1- Boraginaceae
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صـورت سـنتی مـورد    بخش و معرق بـه ي فشارخون، آرامکنندهتنظیم
-قدیمی طب ایرانی مثـل تحفـه  در کتب. گرفته استتفاده قرار میاس

عنـوان  ینا از این گیـاه بـه  سابنالحکیم، مخزن االدویه و کتاب قانون 
-در طب سنتی ایران از ایـن گیـاه بـه   هاقرنیاد شده و بخشآرامش

بـا توجـه   .)46(شده است ي اضطراب استفاده میدهندهمنظور کاهش
ــاال  ــه ارزش بســیار ب ــه بتاسیتواســترول و  ي فیتواســترولب ــا ازجمل ه

توانـد  ي، بذر گاو زبـان ایرانـی مـی   داروسازاسترول در صنعت استیگما
هـاي گیـاهی ارزشـمند در صـنعت     منبع مناسبی بـراي ایـن اسـترول   

. )14(داروسازي باشد 
با توجه به نیاز مداوم به فرآورده هاي حاصل از گیاهان دارویـی و  

هـا، انجـام مطالعـات    هـاي طبیعـی آن  رویشـگاه نیز تخریب روزافزون

هــا بـه شــرایط موجــود در  زراعـی ایــن گیاهــان و سـازگار کــردن آن  
ویژه از طریق انتخـاب تـراکم گیـاهی مطلـوب،     هاي زراعی بهسیستم

هـا  راهکاري منطقی براي جلوگیري از نـابودي و فرامـوش شـدن آن   
گیاهان دارویی، شود، از طرفی نکته حائز اهمیت در تولید محسوب می

آور محیطی زیـان ها بدون اثرات زیستبهبود خواص کمی و کیفی آن
با توجه به موارد مذکور و همچنین نظر به اهمیت گـاو زبـان   . باشدمی

ترین محصوالت دارویی که در بسیاري از عنوان یکی از مهمایرانی به
بـا  صنایع داروسازي، آرایشی و بهداشـتی کـاربرد دارد، ایـن پـژوهش     

هاي مختلف هاي اکولوژیک و شیمیایی در تراکمي نهادههدف مقایسه
.گاو زبان ایرانی در شرایط اقلیمی مشهد انجام گرفت

میانگین ساالنه متغیرهاي آب و هوایی مشهد-1جدول
Table 1- Annual average of Mashhad climatic variables

کل بارندگی 
Total Rainfall

(mm)

ن دماي حداکثر میانگی
Average Maximum Temperature

( ْC)

میانگین دماي حداقل 
Average Minimum Temperature

( ْC)

253.9521.187.03

1393و 1392، 1391هاي ي دما و بارندگی مشهد در سالمیانگین ماهیانه-2جدول
Table 2- Monthly average of temperature and rainfall of Mashhad in 2012, 2013 and 2014 years

مهر
Octobe

r

شهریور
Septemb

er

مرداد
August

تیر
July

خرداد
June

اردیبهش
ت

May

فروردین
April

هاي سالماه
Months

سال
Year

17.723.127.628.525.218.616.2

میانگین دما
Average temperature

( ْC)
1391
2012

Rainfall (mm)بارندگی 1.3001.68.852.718

19.224.927.427.825.018.613.6

میانگین دما
Average temperature

( ْC)1392
2013

11.402.4014.923.518.6
بارندگی 
Rainfall

(mm)

18.124.827.528.625.122.312.5

میانگین دما 
Average temperature

( ْC)1393
2014

16.70002224.267.4
بارندگی 
Rainfall

(mm)

هامواد و روش
و 1391-92، 1390-91زراعی متـوالی  این پژوهش در سه سال

ي کشــاورزي دانشــگاه ي تحقیقــاتی دانشــکدهدر مزرعــه93-1392
ي شـرقی و  دقیقـه 38درجـه و  59فردوسی مشهد با طول جغرافیایی 

متـر از  985ي شمالی و ارتفاع یقهدق16درجه و 36عرض جغرافیایی 

بـر  . متـر مربـع اجـرا شـد    800سطح دریا در زمینی به مساحت حدود 
در UNEP1با توجه به شاخص )4(اشرف و همکاران اساس مطالعات 

ي آمار هواشناسـی، منطقـه مشـهد بـا میـانگین      ساله48ي یک دوره
خشـک مهینمتر، داراي رژیم آب و هوایی یمیل253ي بارندگی سالیانه

1- United Nations Environment Program
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اسـت گـراد  ي سـانتی درجـه 14ي آن و متوسط درجه حرارت سالیانه
ي درجـه حـرارت و بارنـدگی    روند تغییرات میانگین ماهانه). 1جدول (

از شـده ثبتهاي هاي تحقیق با اقتباس از دادهها و ماهتفکیک سالبه
.استشدهدادهنشان 2هاي هواشناسی مشهد در جدول ایستگاه

ي پـالت در زمـان در قالـب طـرح پایـه     صورت اسپلیتآزمایش به
هاي اصـلی شـامل ترکیـب    کرت. هاي کامل تصادفی انجام شدبلوك

ترتیـب بـا   به) (بوته در متر مربع10و 5، 3(کاشت تراکم3فاکتوریل 
نوع کود آلـی  4و ) متر روي ردیفسانتی20و 40، 60فواصل کاشت 

کمپوسـت، کـود گـاوي، کـود     کمپوسـت، ورمـی  (شیمیایی مختلـف  و 

) هاي زراعـی دوم و سـوم  سال(بود و زمان ) شیمیایی نیتروژن و شاهد
الزم به ذکر است با توجه بـه  . عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدبه

کند و اینکه گیاه گاو زبان ایرانی در سال اول به صورت رزت رشد می
هاي دوم و سوم آزمـایش انجـام   ها از سالبرداريتولید گل ندارد، داده

.شد
متـري خـاك   یسـانت 30قبل از انجام آزمایش، از عمق صـفر تـا   

منظور تعیـین خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی بـه     گیري انجام و بهنمونه
).3جدول (آزمایشگاه ارسال شد 

آزمایشیخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه-3جدول 
Table 3- Physical and chemical characteristics of experimental field soil

بافت خاك
Soil Texture

نیتروژن 
Nitrogen

(ppm)

فسفر 
Phosphorous

(ppm)

پتاسیم 
Potassium

(ppm)

اسیدیته
pH

هدایت الکتریکی
EC

(dS.m-1)
سیلت-لومی

Silty loam
15.7 13.4 417 7.3 1.1

کودهـاي آلـی، میـزان عناصـر غـذایی هـر یـک از        براي اعمـال  
ي نتـایج تجزیـه  (کمپوست و گـاوي تعیـین   کودهاي کمپوست، ورمی

و ) آورده شده اسـت 4کودهاي آلی مورد استفاده در آزمایش در جدول 
ترتیـب بـر   بر حسب درصد نیتروژن موجود در خاك و کودهاي آلی به

ــاي  ــود کمپوســت،  10مبن ــار ک ــن در هکت ــن در هک7ت ــود ت ــار ک ت
در 1390تن در هکتار کود گـاوي، در اسـفندماه   30کمپوست و ورمی

طور یکنواخت پخش و بالفاصـله توسـط   هاي مورد نظر بهسطح کرت
1391الزم به ذکر است که در اسـفندماه  . بیل دستی وارد خاك شدند

منظور تقویت رشد مجدد گیاه و ایجاد شرایط مساعد براي رشـد  نیز به

هـاي مربوطـه   هاي بعد، همین میزان کود به خاك کـرت گیاه در سال
ایرانـی گـاو زبـان   ، نیاز کودي)34(بر اساس منابع موجود. اضافه شد

کیلـوگرم در هکتـار   90، )کـود اوره (شـیمیایی براي نیتروژن از منبـع 
شد که نیمی از این مقدار در زمان کاشت و نیم دیگر آن بعد از تعیین 

اك مزرعـه اضـافه گردیـد، ضـمن اینکـه در      انجام عملیات تنک به خ
نیـز همـین   ) 1392-93و 1391-92(دومین و سومین سـال زراعـی   

آغاز رشد مجدد گیاه در سـال دوم  (میزان کود شیمیایی طی دو مرحله 
.در اختیار گیاه قرار گرفت) ي چهار برگیو سوم و مرحله

خصوصیات کودهاي آلی مورد استفاده در آزمایش-4جدول 
Table 4- Used organic fertilizers characteristics in experiment

نوع کود آلی
Type of Organic Fertilizer

نیتروژن
Nitrogen

(%)

فسفر
Phosphorous

(%)

پتاسیم
Potassium

(%)
کمپوست

Compost
0.64 0.44 0.49

کمپوستورمی
Vermicompost

0.89 1.53 0.96

کود گاوي
Cow manure

0.21 0.29 1.04

سازي زمین با تأکیـد بـر عملیـات زراعـی اکولوژیـک،      براي آماده
ترتیب کـه پـس از انجـام دیسـک     اینورزي حداقل انجام شد، بهخاك

. متـر ایجـاد شـدند   80/4×50/2هاي آزمایشـی بـا ابعـاد    سبک، کرت
دلیل کودي بودن ماهیت تیمارها و جلوگیري از اختالط تیمارهـا بـا   به
ي آبیاري جداگانه در نظر گرفته م، براي هر بلوك آزمایشی یک لولهه

ي تحقیقاتی ي مشهد از مزرعهایرانی با منشاء تودهبذور گاو زبان. شد

ي کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد تهیـه و  گیاهان دارویی دانشکده
متر و بسته سانتی50فاصله هایی به در ردیف1391ماه اواسط فرودین

سانتی متـر  60و 40، 20ي روي ردیف یمار مورد بررسی با فاصلهبه ت
بالفاصـله پـس از کاشـت و    اولـین آبیـاري   . از یکدیگر کشـت شـدند  

روز یکبار تا آخر فصل رشد به روش 7هاي بعدي به فاصله هر آبیاري
براي رسیدن به تراکم مناسب، پس از رسیدن گیاه به .شدانجام کرتی
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منظـور کنتـرل   بـه . ات تنک کردن انجام گرفتبرگی عملی4ي مرحله
، 15ترتیب به(هاي هرز، تنها سه نوبت وجین دستی در سال اول علف
و یک نوبت وجین دستی در هـر یـک از   ) روز پس از کاشت45و 30

روز پس از رشد مجدد گیـاه در سـال دوم و   30(هاي دوم و سوم سال
تـره  در مزرعـه، سـلمه  هرز موجودهايعلفترینمهم. انجام شد) سوم

)Chenopodium album L.(،  پیچـک)Convolvulus arvensis

L.(   خاکشـیر شـیرین ،)Descurainia sophia L.(   و خاکشـیر تلـخ
)Sisymbrium officinale L. (سازي زمین و در در زمان آماده.بودند

کش شیمیایی کش و قارچکش، آفتگونه علفي رشد، هیچطول دوره
.شداستفاده ن

، از ابتدا )1392-93و 1391-92(هاي زراعی دوم و سوم در سال
هـاي آزمایشـی   تا انتهاي فصل گلـدهی، گلبـرگ تمـام سـطح کـرت     

. گیـري شـد  ها انـدازه صورت روزانه برداشت و وزن تر و خشک گلبه
ي گلدهی به عنـوان عملکـرد   ها در طی دورهمجموع وزن خشک گل

بوتـه از هـر کـرت    3ضمن اینکه گل در هر کرت در نظر گرفته شد،
هـاي  ي گلـدهی تعـداد گـل   طور تصادفی انتخاب و در طول مرحلهبه
بـه .هـا تعیـین گردیـد   ها شمارش شدند و وزن تر و خشک گل آنآن

هـاي گـل در   ي گیـاه، نمونـه  منظور حفظ کمیت و کیفیت مواد مؤثره
ـ  . سایه و در درجه حرارت محیط خشک شدند ا در اواخر فصل رشـد، ب

3هوایی گیاه، تعداد ها و خشک شدن اندامي رسیدگی دانهآغاز مرحله
طور تصادفی انتخاب و صفاتی نظیر تعـداد دانـه در   بوته از هر کرت به

بـراي تعیـین عملکـرد دانـه،     . گیري شدبوته و وزن دانه در بوته اندازه
اي از هاي آزمایشـی بـا رعایـت اثـر حاشـیه     هاي تمام سطح کرتبوته

شاخص برداشـت  . ها تعیین گردیدزمین برداشت و وزن دانه آنسطح
. ي خشک بدست آمدگل از درصد نسبت عملکرد گل به عملکرد ماده

و ترسـیم نمودارهـا   ) ANOVA(ها تجزیه و تحلیل واریانس داده
و Ver. 9.1SAS ،MS Excel Ver. 11افزارهـاي  با استفاده از نرم

Slide Write Ver. 2ها با استفاده از آزمون چند ي میانگینو مقایسه
الزم بـه ذکـر   . درصد انجام شـد 5اي دانکن و در سطح احتمال دامنه

آوري است که با توجه به چند سـاله بـودن گـاو زبـان ایرانـی و جمـع      
، بـراي نشـان   )1392-93و 1391-92(اطالعات در دو سال زراعـی  

اسپلیت پـالت در زمـان   صورتها بهدادن اثر سال در نتایج، آنالیز داده
.انجام شد

نتایج و بحث
وزن گل خشک و تعداد گل در بوته

داري بر وزن گل خشک و تعداد گل در طور معنیتراکم گیاهی به
که بیشترین مقـدار ایـن صـفات    طوري، به)5جدول (بوته تأثیر داشت 

جدول (بوته در متر مربع بدست آمد 5در تراکم ) گرم در بوته37/16(
20ترتیب بوته در متر مربع، وزن گل خشک در بوته را به5تراکم . )6

درصد نسبت بـه  11و 14ترتیب درصد و تعداد گل در بوته را به14و 
از ). 6جــدول (بوتــه در متــر مربــع افــزایش داد 10و 3هــاي تــراکم
یافتـه  که با افزایش تعداد بوته در واحد سطح، فضاي اختصاصآنجایی

هاي باالي گیـاهی  رسد در تراکمنظر مییابد، بهکاهش میبه هر بوته 
ها به عوامل محیطـی از  ، کاهش دسترسی بوته)بوته در متر مربع10(

از عوامـل بسـیار تأثیرگـذار در    ) 37(قبیل نـور، آب و عناصـر معـدنی    
هـاي  در یک پژوهش، اثر تراکم.کاهش وزن و تعداد گل در بوته باشد

بـر عملکـرد و اجـزاي    ) بوته در متر مربـع 25و 6/16، 5/12(مختلف 
عملکرد گیاه دارویی گشنیز بررسی و گزارش شد که با افزایش تراکم، 
تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و وزن خشک بوته با کاهش مواجـه  

). 1(شد 
اثر کودهاي آلی و شیمیایی مختلف بر وزن گـل خشـک در بوتـه    

ه تمامی کودهـاي آلـی و شـیمیایی    کطوري، به)5جدول (دار بود معنی
مورد مطالعه منجر به افزایش وزن گل خشک در بوتـه در مقایسـه بـا    
ــه در کودهــاي کمپوســت،   شــاهد شــدند و وزن گــل خشــک در بوت

درصـد  24و 34، 43، 45ترتیـب  کمپوست، گاوي و شیمیایی بهورمی
گـل 1633(بیشترین تعداد گل در بوته ). 6جدول (بیشتر از شاهد بود 

کـه کودهـاي   در تیمار کمپوسـت مشـاهده شـد، ضـمن ایـن     ) در بوته
13و 25، 28ترتیـب افـزایش   کمپوست و گـاوي بـه  کمپوست، ورمی

درصدي تعداد گل در بوته را در مقایسه با کـود شـیمیایی بـه همـراه     
رسد که کودهـاي آلـی از طریـق بهبـود     نظر میبه). 6جدول (داشتند 
، افزایش ظرفیت نگهداري آب و تأثیر )35(هاي میکروبی خاك فعالیت

، سـبب افـزایش میـزان    )33(بر فراهمی و جذب بیشتر عناصـرغذایی  
ي خشک گیاهی شدند که ایـن مسـئله در نهایـت بـه     فتوسنتز و ماده

در یک پژوهش اثر کودهاي آلـی  . افزایش گلدهی گیاه انجامیده است
قرار گرفـت و  و بیولوژیک مختلف روي گیاه دارویی مرزه مورد مطالعه 

کمپوست چه به تنهایی و چه در کاربرد همزمـان  گزارش شد که ورمی
ــود    ــه بهب ــراژین منجــر ب ــک نیتروکســین و نیت ــاي بیولوژی ــا کوده ب

).41(خصوصیات کمی و کیفی گیاه شد 
در بررسی اثرات متقابل تراکم گیاهی و کودهاي آلی و شـیمیایی  

هی مـورد مطالعـه،   هـاي گیـا  مختلف مشاهده شد که در تمامی تراکم
کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی، افزایش وزن گـل خشـک در بوتـه و    
تعداد گل در بوته را سبب شد کـه البتـه اثـر مثبـت کودهـاي آلـی و       

بوته در متر مربع 5شیمیایی مختلف در بهبود صفات مذکور در تراکم 
عنوان مثال کاربرد کود کمپوسـت  تري نمایان شد، بهطور محسوسبه

22ترتیـب  بوته در متر مربع، وزن گل خشک در بوته را به5تراکم در 
درصد نسبت بـه  13و 14ترتیب درصد و تعداد گل در بوته را به21و 

بوته در متـر مربـع افـزایش داد    10و 3هاي کاربرد این کود در تراکم
). 7جدول (
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وري از عوامـل  بهـره رسد که در تراکم متعادل گیـاهی،  نظر میبه
و در نتیجه در این شـرایط وزن خشـک و   ) 38(محیطی افزایش یافته 

منـد  تعداد گل در بوته در مقایسه با شاهد از افزایش چشمگیري بهـره 
شود، در هر دو سال زراعی مشاهده می8طور که در جدول همان. شد

5اثرات مثبت کودهاي آلی در افزایش تعـداد گـل در بوتـه در تـراکم     
بوته در متر مربع تشدید شد، به عنوان مثال در سال زراعی دوم تعـداد  

ترتیـب  بوته در متر مربع به5گل در بوته در تیمار کود گاوي و تراکم 
و 3هـاي  درصد بیشتر از تیمار استفاده از کود گـاوي در تـراکم  6و 9

رسـد کـه در   نظـر مـی  بـه  . بوته در متر مربع در همین سـال بـود  10
مطلـوب، عوامـل محیطـی و تـابش     هاي گیـاهی بـیش از حـد    متراک

هاي ي کافی در اختیار گیاه قرار نگرفتند و در تراکماندازهخورشیدي به
نحو کارآمـد اسـتفاده   کمتر از حد مطلوب از امکانات محیطی موجود به

، در نتیجــه در هــر دو حالــت تعــداد گــل در بوتــه کمتــر از  )8(نشــد 
.بود) بوته در متر مر بع5(ی هاي متوسط گیاهتراکم

وزن و تعداد دانه در بوته
دار و تعداد دانه در بوته معنیاثر تراکم گیاهی بر وزن دانه در بوته

در تـراکم  ) گرم در بوته21(بیشترین وزن دانه در بوته . )5جدول (بود
هاي بوته در متر مربع حاصل شد، ولی از این نظر بین تراکم5گیاهی 

تعداد دانه در . داري مشاهده نشدبوته در متر مربع تفاوت معنی10و 3
درصـد بیشـتر از   3و 5ترتیب بوته در متر مربع به5بوته نیز در تراکم 

). 6جدول (بوته در متر مربع بود 10و 3هاي تراکم
منظور دستیابی به حداکثر عملکرد و اجزاي عملکرد محصوالت به

رسد، زیرا از یک نظر میها ضروري بهآنمختلف، تعیین تراکم مناسب 
سو اگر تعداد بوته در واحد سطح کمتر از حد بهینه باشد، منابع موجود 

گیرند و از سوي دیگر کاشـت  برداري قرار نمیطور کامل مورد بهرهبه
اي در دلیل افزایش رقابت درون و برون گونههاي خیلی باال بهبا تراکم

ه کاهش عملکرد و اجزاي عملکـرد گیـاه   مراحل مختلف رشد، منجر ب
). 10(خواهد شد 

ي گاو زبان ایرانیاثر کودهاي آلی و شیمیایی مختلف بر وزن و تعداد دانه در بوته- 1شکل 
Figure 1- Effect of different organic and chemical fertilizers on seed weight and number of Echium amoenum

درصد ندارند5دانکن در سطح احتمال اي چند دامنهداري بر اساس آزمون ف مشترك، اختالف معنیوهاي داراي حر، میانگینبراي هر صفت
In each trait, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level based on Duncans

multiple range test
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هـاي مختلـف بوتـه بـر خصوصـیات      در یک پژوهش، اثـر تـراکم  
Silybum marianum(رویشی و زایشی گیاه دارویـی ماریتیغـال    L. (

ي گیاه بررسی و گزارش شد که با افزایش تراکم کاشت وزن هزار دانه
بوته 5با کاهش مواجه شدند و بیشترین مقدار صفات مذکور در تراکم 

). 32(ت آمد در متر مربع بدس
شود تمـامی کودهـاي آلـی    مشاهده می1طور که در شکل همان

مورد مطالعه افزایش وزن و تعداد دانه در بوته را در مقایسه بـا شـاهد   
کمپوسـت و گـاوي   که کودهاي کمپوست، ورمیطوريسبب شدند، به

درصد و تعداد دانه در بوته 24و 32، 32ترتیب وزن دانه در بوته را به
با توجه . درصد نسبت به شاهد افزایش دادند25و 30، 29ترتیب هرا ب

، اثر مثبت کودهاي آلـی در افـزایش وزن و تعـداد دانـه در     2به شکل 
کمپوست و بوته بیشتر از کود شیمیایی بود و کودهاي کمپوست، ورمی

درصـدي وزن دانـه در   17و 26، 20ترتیب منجر به افـزایش  گاوي ه
درصدي تعداد دانه در بوته نسبت به کود 12و 17،18بوته و افزایش 
.شیمیایی شدند

تـرین مـواد آلـی هسـتند کـه      کمپوست از مهـم کمپوست و ورمی
اند و ها امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفتهدلیل مزایاي متعدد آنبه

هاي کشاورزي پایدار استفاده از این کودهـا جهـت   در بسیاري از نظام
خاك و پیشگیري و کنترل آفات و امـراض گیـاهی   بهبود حاصلخیزي 

بررسی اثر کودهاي آلـی بـر چنـد گیـاه دارویـی      ). 15(شود توصیه می
نشان داد که افزودن کمپوست باعث افزایش ارتفاع گیاه در سرخارگل 

).12(یه شد بادرنجبوو خشک گیاه در تروزنو افزایش 
مامی کودهـاي آلـی   ي کاربرد توزن و تعداد دانه در بوته در نتیجه

مورد مطالعه در سـال زراعـی دوم بیشـتر از سـال زراعـی سـوم بـود،        
عنوان مثال وزن دانه در بوته در شرایط استفاده از کود کمپوست در به

درصدي در مقایسه با سال زراعی سوم 11سال زراعی دوم از افزایش 
طـور  کمپوست در سال زراعی دوم بـه برخوردار بود و کاربرد کود ورمی

مؤثرتري تعداد دانه در بوته را نسبت به سال زراعی سوم افـزایش داد  
هاي زراعی مختلف از نظر صفاتی نظیر وزن و تفاوت سال). 9جدول (

دلیل تغییر شـرایط آب و  تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه احتماالً به
ط عنوان مثال در سال زراعی دوم متوسهوایی طی این دو سال بود، به

کـه تعـداد   بارندگی سالیانه بیشتر از سال زراعی سوم بود، ضـمن ایـن  
روزهاي همراه با گرمـاي شـدید در سـال زراعـی دوم کمتـر از سـال       

، در نتیجه افزایش خصوصیات کمی گیاه در )2جدول (زراعی سوم بود 
وجـود  )42(ي تیمـور ثابـت . رسـد سال زراعی دوم منطقی به نظر مـی 

گرماي شدید را یکی از علل نقصان خصوصیات کمـی و کیفـی گیـاه    
Hymenocrater platystegius(اروانـه بزقـی   دارویی گل Rech.f. (
.عنوان کرد

اثرات متقابل تراکم گیاهی و کودهـاي آلـی و شـیمیایی مختلـف     
هاي گیاهی مورد نشان داد که استفاده از کودهاي آلی در تمامی تراکم

طالعه منجر به بهبود صفاتی نظیر وزن دانه در بوته و تعـداد دانـه در   م
بوته نسبت به شاهد شد، که البته از نظر صفات مذکور بیشترین اثرات 

عنـوان  بوته در متر مربع بروز یافت، به5مثبت کودهاي آلی در تراکم 
ترتیـب منجـر بـه    بوته در متر مربع به5مثال کود کمپوست در تراکم 

درصدي وزن دانه در بوته نسبت به کاربرد این کـود  25و 24یش افزا
5بوته در متر مربع شد و کود گـاوي در تـراکم   10و 3هاي در تراکم

درصدي تعداد دانه در بوته را 6و 7ترتیب افزایش بوته در متر مربع به
بوته در متر مربع سبب 10و 3هاي نسبت به کاربرد این کود در تراکم

). 7ول جد(شد 
، اثرات متقابل تراکم گیاهی و کودهـاي  6با توجه به نتایج جدول 

آلی و شیمیایی مختلف در سال زراعی دوم منجر به تولید وزن دانه در 
ي بیشتري نسبت به سال زراعی سـوم شـد،   بوته و تعداد دانه در بوته

عنوان مثال تعداد دانه در بوته در شـرایط کـاربرد کـود کمپوسـت و     به
بوته در متر مربع در سال زراعی دوم به مراتب بیشتر از سـال  3کم ترا

. زراعی سوم بود
ي حائز اهمیت نقـش مثبـت کودهـاي    در هر دو سال زراعی نکته

آلی در بهبود خصوصیاتی نظیر وزن دانه در بوته و تعداد دانه در بوتـه  
-بههاي گیاهیکه استفاده از این کودها در تمامی تراکمطوريبود، به

ي صفات مذکور بوته در متر مربع افزایش قابل مالحظه5ویژه تراکم 
کودهاي آلی داراي مقـادیر زیـادي مـواد آلـی     ). 8جدول (را سبب شد 
ویـژه  عنوان منـابعی غنـی از عناصـر غـذایی بـه     توانند بههستند و می

نیتروژن، فسفر و پتاسیم به شمار آینـد و بـه مـرور ایـن عناصـر را در      
طور مؤثري منجر به که این کودها بهیاه قرار دهند، ضمن ایناختیار گ

آلبیاچ). 27(شوند ي رطوبت خاك میبهبود ساختمان فیزیکی و ذخیره
ــاران و  ــاربرد   )2(همک ــه ک ــد ک ــزارش کردن ــن در24گ ــارت هکت

آلی،يخاك شامل مادهموجود درعواملسال،4کمپوست طی ورمی
را ها و پایداري ساختمان خـاك  جمعیت میکروارگانیسمک،هیومیاسید

در یک پژوهش، اثر کودهاي مختلف بر . دادافزایش داري طور معنیبه
بررسـی و  و مرزنجـوش عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی آویشن

تن در هکتار کود کمپوست خصوصیات کمی 9گزارش شد که کاربرد 
در ). 11(تــوجهی بهبــود بخشــید میــزان قابــلگیاهــان مــذکور را بــه

کمپوسـت  پژوهشی دیگر، پس از بررسی اثر سطوح مختلف کود ورمی
بر عملکرد کمـی و کیفـی گیـاه دارویـی     ) تن در هکتار10و 5صفر، (

Althaea officinalis(ختمی  L. (    تـن در  10گزارش شـد کـه کـاربرد
برابـر  3تا 2دانه را کمپوست، وزن گل در بوته و عملکرد میهکتار ور

).43(افزایش داد 

عملکرد گل خشک
، )5جـدول  (دار بـود  اثر تراکم گیاهی بر عملکرد گل خشک معنی

کیلـوگرم در  816(که بیشترین مقـدار عملکـرد گـل خشـک     طوريبه
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بوته در متر مربع بدست آمد و میزان عملکرد گـل  5در تراکم ) هکتار
3درصد نسبت به تیمارهاي 15و 23ترتیب خشک در اثر این تیمار به

هـاي  در تمـامی تـراکم  ). 6جـدول  (بوته در متر مربع بیشتر بود 10و 
م بیشـتر از  گیاهی مورد مطالعه، عملکرد گل خشک در سال زراعی دو

بوته در متر مربـع در  5سال زراعی سوم بود، با این وجود نقش تراکم 
بهبود عملکرد گل خشک به نحوي بود که در هر دو سـال زراعـی از   

ها برخوردار بـود  عملکرد گل خشک بیشتري در مقایسه با سایر تراکم
).10جدول (

از عوامـل محیطـی نظیـر نـور، آب، مـواد      جهت استفاده مطلـوب 
غذایی و نیز جلوگیري از بروز رقابت شدید، تعداد بوته در واحد سـطح  

در یـک پـژوهش، پـس از بررسـی اثـر      ). 38(باید در حد بهینه باشـد  
هاي مختلف گیاهی بر عملکرد و اجزاي عملکـرد گیـاه دارویـی    تراکم
هاي کاشت از ي بین ردیفترش گزارش شد که با افزایش فاصلهچاي
در پژوهشـی  ). 31(ر، عملکرد گل افزایش یافـت  متسانتی100به 50

و ) متـر سـانتی 80و 70، 60(ي بـین  دیگر، پس از بررسی اثر فاصـله 
ردیف بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه ) مترسانتی45و 35، 25(روي 

پوشـش  دارویی مرزه گزارش شد که بیشترین عملکرد گل و قطر تـاج 

بوتـه  67/6اهده شد و تراکم متر مشسانتی45ي روي ردیف در فاصله
ي خشـک تولیـدي را بـه خـود     در متر مربع بیشـترین عملکـرد مـاده   

).18(اختصاص داد 
تأثیر کودهـاي آلـی و   داري تحتطور معنیعملکرد گل خشک به

که تمـامی کودهـاي   طوري، به)5جدول (شیمیایی مختلف قرار گرفت 
د گـل خشـک در   آلی و شیمیایی مورد مطالعه منجر به افزایش عملکر

مقایسه بـا شـاهد شـدند، بـه ایـن ترتیـب کـه کودهـاي کمپوسـت،          
14و 21، 35، 36ترتیب افـزایش  کمپوست، گاوي و شیمیایی بهورمی

درصدي عملکرد گل خشک را نسـبت بـه شـاهد بـه همـراه داشـتند       
ي ي بین عملکرد گل خشک و عملکرد مـاده بررسی رابطه). 6جدول (

-اي مستقیم بین ایـن دو صـفت بـود، بـه    ي رابطهدهندهخشک نشان
ي خشـک، عملکـرد گـل خشـک     که با افزایش عملکـرد مـاده  طوري

کـه کـاربرد   ، لذا با توجه بـه ایـن  )2شکل ) (R2=44/0(افزایش یافت 
ي خشک کودهاي آلی و شیمیایی مختلف باعث افزایش عملکرد ماده

ایـن  ، افزایش عملکرد گل خشک در شرایط اسـتفاده از )6جدول (شد 
.رسدنظر میکودها منطقی به

.ي خشک گاو زبان ایرانی در شرایط کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی مختلفي بین عملکرد گل خشک و عملکرد مادهرابطه- 2شکل 
Figure 2- Relationship between dry flower yield and dry matter yield of Echium amoenum in conditions of different organic

and chemical fertilizers application.

و شیمیایی در سـال زراعـی دوم بیشـتر از سـال     اثر کودهاي آلی 
که در سال زراعی دوم هر یـک از کودهـاي   طوريزراعی سوم بود، به

ترتیب منجر به افزایش ي و شیمیایی بهکمپوست، گاوکمپوست، ورمی

گــل خشــک نســبت بــه کــاربرد درصــدي عملکــرد9و 13، 17، 22
طور که در همان). 9جدول (کودهاي مشابه در سال زراعی سوم شدند 

کمپوست در هـر  شود، کودهاي کمپوست و ورمیمشاهده می6جدول 
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تـوجهی در مقایسـه بـا سـایر تیمارهـا      دو سال زراعی از برتـري قابـل  
اي که در سال زراعی دوم کـود کمپوسـت دار  طوريبرخوردار بودند، به

و عملکـرد  ) کیلوگرم در هکتار966(بیشترین عملکرد گل خشک بود 
درصد نسبت به کودهاي گـاوي،  40و 31، 24ترتیب گل خشک را به

شــیمیایی و شــاهد افــزایش داد و در ســال زراعــی ســوم کــود       
764(کمپوسـت بـا دارا بـودن بیشـترین عملکـرد گـل خشـک        ورمی

درصـدي عملکـرد   32و 16،21ترتیب افزایش به) کیلوگرم در هکتار
. گل خشک را نسبت به کودهاي گاوي، شیمیایی و شاهد سبب شد

ــی کمپوســت و ورمــی  ــود اســتفاده از کودهــاي آل کمپوســت بهب
آن را به همراه دارد، يظاهرمخصوصجرمکاهشساختمان خاك و 

س وهومومیزانافزایشخاك،یريپذنفوذافزایشسببکه ضمن این
تشـدید  سـبب درنتیجهوهاآنزیمبرخیافزایشواكخبافريظرفیت
، در نتیجه احتمـاالً  )35و7(گردد میخاكمیکروبیو فعالیتجمعیت

اي از عوامل مذکور در شرایط استفاده از این کودها منجر بـه  مجموعه
. بهبود عملکرد گل خشک گیاه شدند
، 10، 5صـفر،  (کمپوست تلف ورمیدر یک پژوهش اثر سطوح مخ

ي آلمـانی  بر خصوصیات کمی و کیفی بابونـه ) تن در هکتار20و 15
بررسی و مشاهده شد که بیشترین ارتفاع و عملکرد تر و خشـک گـل   

). 17(کمپوست حاصـل شـد   تن در هکتار ورمی20در هکتار با کاربرد 
عملکـرد  در پژوهشی دیگر، پس از بررسی اثر کودهاي آلی مختلف بر

Calendula officinalis(و اجزاي عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار 

L. (        گزارش شد کـه اسـتفاده از تمـامی کودهـاي آلـی مـورد مطالعـه
تـوجهی در مقایسـه بـا شـاهد     عملکرد گل خشک را بـه میـزان قابـل   

ــه  ــزایش داد، ب ــورياف ــت و    ط ــاي کمپوس ــک از کوده ــر ی ــه ه ک
درصدي عملکرد گل خشک 34و 27ترتیب افزایش کمپوست بهورمی

).39(را در مقایسه با شاهد به همراه داشتند 
در بررسی اثر متقابل تراکم گیـاهی و کودهـاي آلـی و شـیمیایی     

هـاي گیـاهی مـورد مطالعـه،     مختلف مشاهده شد که در تمامی تراکم
استفاده از کودهاي آلی و شیمیایی منجـر بـه افـزایش عملکـرد گـل      

شد که البته از این نظر کود کمپوست در بهبود خشک نسبت به شاهد
که استفاده از این کود در هـر  طوريعملکرد گل خشک مؤثرتر بود، به

بوته در متر مربع عملکرد گل خشـک را  10و 5، 3هاي یک از تراکم
جـدول  (درصد در مقایسه با شاهد افـزایش داد  38و 39، 30ترتیب به
غذایی اصلی مورد نیاز گیـاه بـوده و   کمپوست داراي بیشتر عناصر ). 4

ها، بهبود ساختار خاك و افزایش در ضمن باعث کاهش سطوح آالینده
در ). 16(شـود  ظرفیت تبادل کاتیونی و ترکیبات هیومیـک خـاك مـی   

یک پژوهش، پس از بررسی اثر کودهاي آلی و شـیمیایی مختلـف بـر    
کثـر صـفات   گیاه دارویی اسفرزه مشاهده شد که کاربرد کمپوست در ا

کـه  طـوري مورد مطالعه نسبت به کود شیمیایی داراي برتري بـود، بـه  
ي خشـک تولیـدي و   بیشترین ارتفاع بوتـه، وزن دانـه در بوتـه، مـاده    

طور همان). 22(تن در هکتار کمپوست بدست آمد 8عملکرد در تیمار 

شود اثرات مثبت کودهاي آلی و شـیمیایی  مشاهده می4که در جدول 
بوته در متر مربع بیشتر بروز یافـت،  5د گل خشک در تراکم بر عملکر

بوتـه در متـر مربـع هـر یـک از کودهـاي       5کـه در تـراکم   طـوري به
-کمپوست، گاوي و شیمیایی عملکرد گل خشک را بهکمپوست، ورمی

3درصد نسبت به کودهاي مشـابه در تـراکم   8و 19، 31، 29ترتیب 
درصد نسبت به کودهاي 13و 8، 31، 17ترتیب بوته در متر مربع و به

. بوته در متر مربع افزایش دادند10مشابه در تراکم 
هـاي گیـاهی مـورد    نتایج آزمایش نشان داد که در تمـامی تـراکم  

مطالعه، اثرات کودهاي آلی و شیمیایی مورد بررسـی در سـال زراعـی    
، به عنوان مثال در سـال  )6جدول (دوم بیشتر از سال زراعی سوم بود 

ي کمپوسـت،  کودهابوته در متر مربع کاربرد 3زراعی دوم و در تراکم 
15، 9، 11ترتیب منجر به افزایش کمپوست، گاوي و شیمیایی بهورمی

درصدي عملکرد گل خشک نسبت به کاربرد کودهـاي مشـابه در   6و 
بیشترین مقدار عملکرد گل خشک در ). 8جدول (سال زراعی سوم شد 
بوته در متر مربع و در 5د آلی کمپوست در تراکم شرایط استفاده از کو

بدسـت آمـد و کمتـرین    ) کیلـوگرم در هکتـار  1172(سال زراعی دوم 
بوته در متر مربع، عدم استفاده از کود 10عملکرد گل خشک در تیمار 

جـدول  (مشاهده شـد  ) کیلوگرم در هکتار484(و در سال زراعی سوم 
8 .(

ي باالي گیاهی، عوامل محیطـی و  هارسد که در تراکمنظر میبه
کـه  ) 48(ي کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته اندازهتابش خورشیدي به

زاده و مهـران . این موضوع منجر به کاهش عملکرد گـل خشـک شـد   
گزارش کردند که افزایش تراکم گیاهی منجر به کـاهش  )30(چناري 

در پژوهشی .ي گاو زبان ایرانی شدملکرد دانهعملکرد گل خشک و ع
متر بر سانتی50×30و 40×30، 40×20ي کاشت دیگر، اثر سه فاصله

عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه بررسی و گزارش شد 
متر بدست آمـد  سانتی40×20ي که بیشترین مقدار عملکرد در فاصله

میت و کیفیت کدو پوست کاغـذي  اثر منابع کودي مختلف بر ک). 44(
مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش شد که کودهاي گاوي و گوسفندي 

در یـک  ). 21(منجر به افزایش عملکرد میوه نسبت بـه شـاهد شـدند    
پژوهش پس از بررسی اثر کودهاي آلی مختلف بر عملکـرد و اجـزاي   

ر تـن در هکتـا  6عملکرد گیاه دارویی اسفرزه گزارش شد کـه کـاربرد   
).5(کمپوست منجر به تولید بیشترین عملکرد شد ورمی

عملکرد دانه
تأثیر تراکم گیاهی قرار گرفت داري تحتطور معنیعملکرد دانه به

و کمتـرین  ) کیلوگرم در هکتـار 981(که بیشترین طوري، به)5جدول (
3و 5هـاي  ترتیب در تـراکم عملکرد دانه به) کیلوگرم در هکتار845(

هـاي الزم  شرطیکی از پیش).1شکل (متر مربع مشاهده شد بوته در
براي دستیابی به عملکرد باالي گیاهی، تأمین شرایط مطلـوب جهـت   
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استفاده از تابش خورشیدي به منظور تولید مواد فتوسنتزي در باالترین 
رسد دستیابی به این هدف بـا تغییـر   حد کارایی آن است و به نظر می

). 26(ها در واحد سطح میسر باشد بوتهتراکم بوته و توزیع 
بین کودهاي آلی و شیمیایی مختلف از نظر عملکرد دانه اخـتالف  

که تمامی کودهاي آلـی و شـیمیایی   طوريداري وجود داشت، بهمعنی
مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد دانه نسبت بـه شـاهد شـدند و    

اوي و شـیمیایی  کمپوست، گعملکرد دانه در کودهاي کمپوست، ورمی
، ضمن )3شکل (درصد بیشتر از شاهد بود 12و 20، 26، 28ترتیب به

که کاربرد این کودها در سال زراعی دوم عملکرد دانـه بیشـتري را   این
). 9جدول (در مقایسه با سال زراعی سوم سبب شد 

شود، بـین عملکـرد دانـه و    مشاهده می3طور که در شکل همان

و از ) R2=54/0(اي مستقیم وجود داشت ابطهي خشک رعملکرد ماده
که استفاده از کودهاي آلی و شیمیایی منجر به افزایش عملکرد آنجایی

، بهبود عملکـرد دانـه در شـرایط کـاربرد     )6جدول (ي خشک شد ماده
شـارما  و )9(چـاترجی  . رسدنظر میکودهاي آلی و شیمیایی منطقی به

تأکید بر کـاربرد کودهـاي آلـی در کشـت و کـار گیاهـان       ضمن)47(
دارویی، علت افزایش تولید محصـول را بـه بهبـود خـواص فیزیکـی،      

اثر منابع کودي مختلف بر . شیمیایی و بیولوژیکی خاك مرتبط دانستند
رین و عملکرد و اجزاي عملکرد اسفرزه بررسی و گزارش شد که بیشـت 

ــه  ــه ب ــرین عملکــرد دان ــاي کمت ــب در تیماره ــار 6ترتی ــن در هکت ت
).5(کمپوست و شاهد حاصل شد ورمی

ي خشک گاو زبان ایرانی در شرایط کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی مختلفي بین عملکرد دانه و عملکرد مادهرابطه- 3شکل 
Figure 3- Relationship between seed yield and dry matter yield of Echium amoenum in conditions of different organic and

chemical fertilizers application

در هر دو سال زراعی مورد مطالعه اثر کودهـاي آلـی و شـیمیایی    
عنـوان  ، به)8جدول (بوته در متر مربع تشدید شد 5مختلف در تراکم 

بوته در متـر  5کمپوست در تراکم مثال در سال زراعی دوم استفاده از
درصدي عملکرد دانه نسـبت  25و 30ترتیب منجر به افزایش مربع به

اگر چه . بوته در متر مربع شد10و 3هاي به کاربرد این کود در تراکم
هاي گیاهی افزایش عملکرد دانـه  کمپوست در تمامی تراکمکود ورمی

در متر مربع در هر دو سـال  بوته 10را به همراه داشت، ولی در تراکم 
). 8جدول (زراعی بیشترین عملکرد دانه را سبب شد 

اي از جمله عوامل تأثیرگذار بر خصوصیات کمی گونهرقابت درون
و کیفی گیاهان مختلف است، به این ترتیـب کـه بیشـترین عملکـرد     

-اي و درونگونـه شـود کـه رقابـت بـین    محصوالت زمانی حاصل می
اسـتفاده از عوامـل مـؤثر در رشـد نظیـر نـور، آب و       اي حداقل و گونه

رسد که در تراکم ، بنابراین به نظر می)49(عناصر غذایی حداکثر باشد 
اي گونهاي و درونگونهینبرقابت ) بوته در متر مربع5(متوسط گیاهی 

حداقل بوده و در نتیجه اثرات مثبت کودهاي آلی و شیمیایی در بهبود 
رسـد  نظر میبه. طور مؤثرتري بروز یافتتراکم بهعملکرد دانه در این
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که کاهش عملکرد هر گیاه در اثر افزایش تراکم بوته به کاهش جذب 
هاي پایین پوشش گیـاهی مـرتبط باشـد    تشعشع خورشیدي در قسمت

تأثیر انواع کودهاي آلی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی ). 13(
ه در بیشـتر صـفات، کـود آلـی     بهار بررسی و گـزارش شـد کـ   همیشه
داراي بیشترین مقـادیر  2ي بارور کمپوست به همراه کود فسفاتهورمی

بررسـی اثـر   ). 39(بدست آمده بود و موجب بهبود عملکرد دانه گردید 
کمپوست و کود دامی بر خصوصـیات کمـی و کیفـی    کمپوست، ورمی

ی باعث گیاه دارویی زیره سبز نشان داد که مصرف کودهاي آلی و دام
ي خشک، تعداد چتر در بوته، تعداد افزایش عملکرد دانه، عملکرد ماده

).44(دانه در چتر و ارتفاع بوته شد 

شاخص برداشت گل 
و ) 5جدول (دار بود اثر تراکم گیاهی بر شاخص برداشت گل معنی

بوته در متر مربع بود، 5بیشترین شاخص برداشت گل متعلق به تراکم 
12و 17ترتیـب  این تراکم شـاخص برداشـت گـل بـه    که درطوريبه

بوته در متر مربع افزایش یافت 10و 3هاي درصد در مقایسه با تراکم
بوتـه در متـر   10و 5هـاي  شاخص برداشت گل در تراکم). 6جدول (

). 10جـدول  (مربع در سال زراعی دوم بیشتر از سال زراعی سوم بـود  
تـأثیر کودهـاي آلـی و    تحـت داري طور معنـی شاخص برداشت گل به

که از نظـر شـاخص   طوري، به)5جدول (بیولوژیک مختلف قرار گرفت 
کمپوسـت بـا شـاهد    برداشت گل تفاوت کودهـاي کمپوسـت و ورمـی   

دار نبود و کودهاي گاوي و شیمیایی منجر بـه کـاهش شـاخص    معنی
رسـد اثـرات   به نظر می). 6جدول (برداشت گل نسبت به شاهد شدند 

ي خشـک بیشـتر از   اي گاوي و شیمیایی بر عملکرد مـاده مثبت کوده
اثرات مثبت این کودها بر عملکرد گل بوده، لذا مخرج کسـر محاسـبه   
شاخص برداشت گل افزایش یافته و در نتیجه مقدار عددي این صفت 

. در شرایط استفاده از این کودها کاهش پیدا کرده است
هاي آلی و شـیمیایی  در بررسی اثرات متقابل تراکم گیاهی و کود

34(مختلف مشاهده شد که بیشـترین مقـدار شـاخص برداشـت گـل      
بوته در متر 5در اثر تیمار کمپوست و تراکم ) درصد39(و دانه ) درصد

اثر تمامی کودهاي آلـی مـورد مطالعـه در    ). 7جدول (مربع بدست آمد 
بوته در متر مربع تشـدید شـد،   5بهبود شاخص برداشت گل در تراکم 

بوته در متـر  5کمپوست در تراکم عنوان مثال استفاده از کود ورمیبه
درصد نسبت به کاربرد 11و 28ترتیب مربع شاخص برداشت گل را به

جـدول  (بوته در متر مربع افـزایش داد  10و 3هاي این کود در تراکم
7 .(

شـود تمـامی کودهـاي آلـی     مشاهده می8همانطور که در جدول 
بوتـه در متـر مربـع و سـال زراعـی دوم از      5تـراکم  مورد مطالعـه در 

. بیشترین تأثیرگذاري در افزایش شاخص برداشت گل برخوردار بودنـد 
ها براي اندازي و رقابت بوتهرسد که با افزایش تراکم، سایهبه نظر می

و در نتیجــه گیــاه در ) 49(جــذب نــور و عناصــر غــذایی بیشــتر شــد 
هـاي  شت کمتـري نسـبت بـه تـراکم    هاي باالتر از شاخص برداتراکم

پس از بررسـی  )24(کوچکی و همکاران . گیاهی متوسط برخوردار بود
در گیاه ) بوته در متر مربع80و 70، 60(هاي گیاهی مختلف اثر تراکم

Citrus medica(دارویی بالنگو  L. (     گزارش کردنـد کـه بـا افـزایش
گیاهی شاخص برداشت گیاه دچار نقصـان شـد، بـه   بیش از حد تراکم 

بوتـه در متـر مربـع    60که بیشترین شاخص برداشت در تراکم طوري
کودهاي آلی احتمـاالً از طریـق بهبـود خـواص فیزیکـی،      . حاصل شد

شرایط را بـراي بهبـود خصوصـیات    ) 48(شیمیایی و بیولوژیکی خاك 
گـزارش کردنـد   )40(مقدم و همکاران رضوانی. کمی گیاه مهیا کردند

که کاربرد کود کمپوست منجر به افزایش صفاتی نظیـر ارتفـاع بوتـه،    
. ي خشک کنجد شدتعداد کپسول در بوته و عملکرد ماده

گیري کلینتیجه
نتایج آزمایش نشان داد که در هر دو سال زراعـی مـورد مطالعـه    

نجر به بهبود اکثر خصوصیات کمی گیاه شد، استفاده از کودهاي آلی م
کمپوسـت و گـاوي   به عنوان مثال کاربرد کودهـاي کمپوسـت، ورمـی   

درصـد در سـال زراعـی    22و 37، 40ترتیب عملکرد گل خشک را به
درصد در سال زراعـی سـوم نسـبت بـه     20و 32، 31ترتیب دوم و به

و هـوایی در  دلیـل تفـاوت شـرایط آب    شاهد افزایش داد، که البته بـه 
هاي زراعی مختلف تأثیرگذاري کودهاي آلی در سال زراعـی دوم  سال

ي ي رابطـه دهنـده نتایج آزمایش نشان. بیشتر از سال زراعی سوم بود
که تیمارهایی طوريمستقیم عملکرد گل خشک و عملکرد دانه بود، به

که منجر به تولید بیشترین عملکرد گل خشک شدند در بهبود عملکرد 
کمپوسـت در  کودهـاي کمپوسـت و ورمـی   . ه نیز مؤثر واقـع شـدند  دان

مقایسه با کود گاوي از اثرات مثبـت بیشـتري در بهبـود خصوصـیات     
اگر چه استفاده از کود شـیمیایی در  . کمی و کیفی گیاه برخوردار بودند

تـأثیر نبـود، ولـی    بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد گاو زبان ایرانی بـی 
ــه م ــود تأثیرگــذاري آن ب ــی ب ــر از کودهــاي آل بیشــترین . راتــب کمت

تأثیرگذاري کودهاي آلی در بهبود خصوصیات کمی و کیفـی گیـاه در   
بوته در متر مربع محقق شد، به عنوان مثال کاربرد کودهـاي  5تراکم 

بوتـه در متـر مربـع    5کمپوسـت و گـاوي در تـراکم    کمپوست، ورمی
به کاربرد کودهـاي  درصد نسبت8و 26، 19ترتیب عملکرد دانه را به
درصـد  9و 17، 21ترتیـب  بوته در متر مربـع و بـه  3مشابه در تراکم 

. بوته در متر مربع افزایش داد10نسبت به کاربرد این کودها در تراکم 
طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از کودهاي آلی در به

ت کمی گـاو  تواند ضمن بهبود خصوصیاهاي مطلوب گیاهی میتراکم
زبان ایرانی، سالمت محصول و پایداري تولید را در درازمدت تضـمین  

.کند
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