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چکیده
Coriandrum(منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکـرد کمـی و کیفـی گیـاه دارویـی گشـنیز      به 

sativum L.(، هـاي کامـل   اه فردوسی مشـهد در قالـب طـرح بلـوك    در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگ1389-90آزمایشی در سال زراعی
لفور به همراه گـوگرد آلـی   کود زیستی بیوسو-2کود زیستی میکوریزا، -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. تیمار اجرا شد12کرار و تصادفی با سه ت

+ میکـوریزا  -8کـود گـاوي،   + میکـوریزا  -7کود شیمیایی، + میکوریزا -6ورمی کمپوست، -5کود گاوي، -NPK( ،4(کود شیمیایی -3دار، بنتونیت
نتـایج نشـان داد کـه    . شـاهد -12ورمـی کمپوسـت و   + بیوسـولفور  -11کود گاوي، + بیوسولفور -10کود شیمیایی، + بیوسولفور -9کمپوست، ورمی

ر و چتـرك د ) عـدد 19(در تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود گاوي و بیشترین تعداد چتر در بوتـه  ) عدد6/6(بیشترین تعداد شاخه جانبی 
، عملکرد دانه )عدد366(، تعداد دانه در بوته )عدد6/21(حداکثر تعداد دانه در چتر . در تیمار کاربرد منفرد کود زیستی میکوریزا به دست آمد) عدد5(چتر 

کاربرد تلفیقی کـود  . شددر تیمار مصرف تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی مشاهده ) درصد55(و شاخص برداشت ) کیلوگرم در هکتار1468(
درصد و عملکرد اسانس دانه بیشترین مقادیر . زیستی بیوسولفور با کود شیمیایی اثر چشمگیري در افزایش وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیکی گیاه داشت

گرم در 2602و درصد 2/0(دست آمد بهیستی میکوریزا با کود شیمیایی ترتیب در تیمارهاي مصرف منفرد کود زیستی میکوریزا و مصرف تلفیقی کود زبه
طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کودهاي زیستی به خصوص میکوریزا نقش چشمگیري در افزایش عملکـرد کمـی و کیفـی گیـاه     به). هکتار

یی اثرات به مراتب بهتري در مقایسه با عالوه بر این، مصرف تلفیقی کودهاي زیستی به خصوص میکوریزا با کودهاي آلی و شیمیا. دارویی گشنیز داشت
.کاربرد منفرد منابع کودي مورد مطالعه ایجاد کرد

امیکوریزعملکرد بیولوژیک، ،شاخص برداشت، عملکرد اسانسدرصد اسانس، بیوسولفور،:کلیديهايواژه

1مقدمه

گیاهان دارویی از دیرباز یکی از منابع غنی کشور ایـران بـوده کـه    
مصارف داخلی می تواند از نظر درآمـدزایی نیـز مـورد    عالوه بر تامین 
توسـط اگرچه تولید ترکیبات متابولیکی ثانویه عمـدتاً . توجه قرار گیرند

شـود، بـا ایـن حـال عوامـل      خصوصیات ژنتیکی گیاهـان کنتـرل مـی   
اي گیاه در کمیت و کیفیـت  از جمله مدیریت تغذیهمحیطی و مدیریتی 

Coriandrum(گشنیزگیاه دارویی . ثیر قابل توجهی داردأاین مواد ت

sativum L.(طـور وسـیعی در   علق به خانواده چتریـان بـوده و بـه   مت
دلیلگیاه بهاین ).65و4(شود سیاري از نقاط جهان کشت و کار میب

صـنایع لینـالول در دارویـی ترکیـب به خصـوص مؤثره وموادداشتن

، گـروه زراعـت  و اسـتادان دانشجوي دکتري اگرواکولـوژي به ترتیب –4و 3، 2، 1
دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

):rezvani@um.ac.irEmail:نویسنده مسئول-(*

70، 27(دارد هاي فراوانـی کاربردهداشتیبوآرایشی، دارویی،غذایی
). 77و

مقـدار ترین اهداف در تولید گیاهان دارویی، افـزایش از مهمیکی 
مین أتدر این خصوصو استبه زراعیهايروشباهاآنزیست توده

برخـوردار ویـژه اي اهمیـت ازکم مصـرف وپرمصرفغذاییعناصر
کـه تولیـد مـواد مـوثره گیـاهی      دهد مطالعات نشان می. )65(باشدمی

بـوده و در ایـن بـین    ثیر عوامل محیطی و حاصلخیزي خـاك  أتحت ت
اي جهـت کسـب حـداکثر کمیـت و     هاي مختلف تغذیهارزیابی سیستم

هاي کشـاورزي  در سیستم). 28و2(کیفیت دارویی، حائز اهمیت است 
رایج مصرف کودهاي آلی از رواج چندانی برخوردار نیست و عمده نیـاز  

شـود و از  از طریق کودهاي شیمیایی تامین مـی غذایی گیاهان زراعی 
حصـوالت را در کوتـاه مـدت    جا که این کودهـا نیازهـاي غـذایی م   آن

فرآینـدهاي  زارعین حاصـلخیزي دراز مـدت خـاك و   سازند،فراهم می
مطالعـات نشـان داده   ). 30(انـد  اموشی سپردهنده آن را به فرکنترل کن
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است مصرف بیش از حد و نامتعادل کودهاي شیمیایی در بلنـد مـدت،   
باعث کاهش عملکـرد گیاهـان زراعـی و فعالیـت هـاي بیولـوژیکی و       

سنگین و در نهایـت  عناصرنیترات وخصوصیات فیزیکی خاك، تجمع
هـاي  زینـه حیطـی و افـزایش ه  باعث ایجاد پیامدهاي منفی زیسـت م 

). 36و12، 1(گردد تولیدي می
هاي اخیر به علت توجه روز افزون بـه تولیـد محصـوالت    در سال

غذایی سالم، استفاده از کودهاي زیستی و نیز مواد آلی جهـت کـاهش  
بیشـتر  زراعـی محصوالتکیفیتافزایشوشیمیاییکودهايمصرف

ــت     ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــداري و  ). 85و19، 7(م ــظ پای حف
دارا بودن اکثـر  علت بهحاصلخیزي خاك از طریق کاربرد کودهاي آلی 

ی؛اثرات مفیـدي کـه بـر خصوصـیات فیزیکـ     عناصر مورد نیاز گیاه و 
، 29(حائز اهمیت است شیمیایی، بیولوژیکی و حاصلخیزي خاك دارند

ــولفور   ). 66، 49 ــود بیوس ــتفاده از ک ــین اس ــاکتري  (همچن ــاوي ب ح
تـوام بـا مصـرف گـوگرد یکـی از راهکارهـاي افـزایش        ) وباسیلوستی

فراهمــی فســفر در خــاك از طریــق اکســایش گــوگرد و تحــت تــاثیر 
).52و33(خاك است pHقراردادن 

مطالعات مدیریت تغذیه اي گیاهان دارویی با استفاده از منابع آلـی  
ج نتـای . در سالهاي اخیر از رشد قابـل توجـه اي برخـوردار بـوده اسـت     

آن است که بیشترین عملکرد بذر و حاکی از) 4(اکبري نیا و همکاران 
Coriandrum sativum(اسانس گیاه دارویی گشـنیز   L.(  بترتیـب

رحیمـی و  . کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد90و 60با کاربرد 
ــرات ) 86(و یالســینتاس ) 37(، گوجــار و همکــاران )69(همکــاران  اث

شیمیایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر را بر عملکرد کمـی  کاربرد کودهاي 
گـزارش  ) 9(و کیفی گشنیز موثر گزارش کردند؛ با این وجود آرگانوسـا  

کرد که کاربرد سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بـه علـت کـافی    
بودن مقدار نیتروژن موجود در خاك محل اجـراي آزمـایش اثـري بـر     

ی بـر روي گیاهـان دارویـی    در پژوهشـ . عملکرد بـذر گشـنیز نداشـت   
گزارش شد کـه کـاربرد   ) Solanum retroflexum()14(تاجریزي 

مطالعـات  . کود دامی باعث افزایش زیست توده گیـاه مـورد نظـر شـد    
و احمـدیان  ) Plantago ovata(بر گیاه دارویی اسفرزه ) 51(خندان 

نشـان  ) Cuminum cyminum(بر گیاه زیـره سـبز   ) 2(و همکاران 
ستفاده از کود دامی باعث بهبود عملکرد و شاخص هاي کیفی داد که ا

در آزمایشی گـزارش کـرد کـه در    ) 40(با این وجود جهان . گیاه گردید
ــه     ــی بابون ــاه داروی ــازولین گی ــزان کام ــی می ــود دام ــرف ک ــر مص اث

)Matricaria chamomilla ( نتـایح اکبـري نیـا و    . کاهش یافـت
ی کـود دامـی و شـیمیایی در    نشان داد که کـاربرد تلفیقـ  ) 3(همکاران 

مقایسه با کاربرد جداگانه آنها عملکرد دانه و اسانس بیشـتري در گیـاه   
ــان  ــد کــرد) Carum copticum(دارویــی زنی در ) 45(کــالرا .تولی

Mentha(پژوهشی نتیجه گرفـت کـه عملکـرد گیـاه نعنـاع فلفلـی       
piperita (  حاصله از تیمارهاي ورمی کمپوست، کود گاوي و ترکیـب

یستم داري با عملکرد حاصل از سباکتر و آزوسپریلیوم به طور معنیزتوا
ح مختلـف  در پژوهشی اثر کاربرد سطو. کردکشاورزي رایج برابري می

Rosmarinus(کمپوست زبالـه شـهري در گیـاه دارویـی رزمـاري      
officinalis (تن در20دهنده برتري عملکرد این گیاه در تیمار نشان

در ) 53(ن او همکـار کـوچکی . )22(شهري بـود  زبالهکمپوستهکتار
Hyssopusگیاه زوفا  officinalis)(، آزاز و همکاران)محفوظ )15 ،

و ) Foeniculum vulgare(در گیـاه رازیانـه   ) 57(و شـرف الـدین   
) Majorana hortensis(در گیاه مرزنجوش ) 32(فاتما و همکاران 

ــک ازتوبــ     ــاي بیولوژی ــاثیر کوده ــی ت ــا بررس ــودوموناس،ب اکتر، س
گزارش کردند و میکوریزاکننده فسفاتهاي حل، باکتريآزوسپیریلیوم

که کودهاي زیستی اثر مثبتی بر عملکـرد بـذر و میـزان اسـانس ایـن      
نتیجــه گرفتنــد کــه کــاربرد ) 24(درزي و همکــاران .گیاهــان داشــت

کودهـاي زیســتی بیوفســفات و میکـوریزا بــر روي ارتفــاع و عملکــرد   
ــ ــه بیول ــاه رازیان ــه گی ــز وزن هــزار دان Foeniculum(وژیکی و نی

vulgare (علی آبادي و همکـاران  . دار داشتاثر معنی)و کـاپور و  ) 6
نیز نتیجه گرفتند که استفاده از قارچ میکوریزا بر اجزاي ) 47(همکاران 

و 1عملکرد، عملکرد بذر، اسانس، درصد اسانس و نیز مقـدار جرانیـول  
Coriandrum(موجود در اسانس در گیاه دارویـی گشـنیز   2لینالول

sativum (اثر مثبتی دارد.
با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از گیاهان دارویـی در سـطح   

زیسـت محیطـی ناشـی از کـاربرد     جهان و با در نظر گـرفتن مسـایل   
و بیولوژیـک بـراي تـامین    ي شیمیایی، استفاده از منـابع آلـی  هانهاده

در ایـن  . باشـد تغذیه اي گیاهان دارویـی اجتنـاب ناپـذیر مـی    نیازهاي 
بررسی اثـرات کـاربرد کودهـاي آلـی، زیسـتی و شـیمیایی بـر برخـی         

.خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز مورد مطالعه قرار گرفت

هامواد و روش
به منظور بررسی اثر کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بـر عملکـرد   

-90یاه دارویی گشـنیز آزمایشـی در سـال زراعـی     و اجزاي عملکرد گ
اه فردوسی مشهد در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگ1389

تیمار و سـه تکـرار اجـرا    12هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك
-2کود زیستی میکـوریزا،  -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. شد

کـود  -3رد آلـی بنتونیـت دار،   کود زیستی بیوسولفور بـه همـراه گـوگ   
میکـوریزا  -6ورمی کمپوسـت،  -5کود گاوي، -NPK( ،4(شیمیایی 

ورمـی  + میکـوریزا  -8کـود گـاوي،   + میکوریزا -7کود شیمیایی، + 
کـود  + بیوسـولفور  -10کـود شـیمیایی،   + بیوسـولفور  -9کمپوست، 

قبل از اجـراي  . شاهد-12ورمی کمپوست و + بیوسولفور -11گاوي، 
آزمایش، از خاك محل مورد مطالعه و نیز هر یـک از کودهـاي ورمـی    
کمپوست و کود گاوي یک نمونه به آزمایشگاه منتقل و درصد عناصـر  

). 2و1جداول (ها تعیین شد غذایی موجود در آن

1 - Geranyl
2 - Linalool
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مزرعه مورد آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك-1جدول 
Table 1- Soil physical and chemical characteristics of experimental location

بافت خاك
Soil texture

کربن آلی
Organic carbon (%)

کلنیتروژن
Total

Nitrogen (%)

فسفر
Phosphorus

(ppm)

پتاسیم
Potassium

(ppm)

خاكاسیدیته 
pH

هدایت الکتریکی
EC

(dS.m-1)
لومی

Loam
0.59 0.063 13.2 135 7.24 3.21

کمپوست نتایج تجزیه شیمیایی کودهاي گاوي و ورمی-2جدول 
Table 2- Chemical properties of cow manure and vermin compost

نوع کود
نیتروژن
Total

Nitrogen(%)

فسفر
Phosphorus

(mg.kg-1)

پتاسیم
Potassium
(mg.kg-1)

هدایت الکتریکی 
EC

(dS.m-1)

اسیدیته
pH

کود گاوي
Cow manure

0.57 0.09 1.1 6.1 6.8

ورمی کمپوست
Vermi compost

1.3 1.3 1.2 5 6.9

محاسبه مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیـاه گشـنیز بـر    
توصـیه  بـراي  ) 28(اساس جدول ارایه شده توسط ملکوتی و طهرانـی  

سپس عنصر نیتـروژن بـه   ). 3جدول (کودي سبزیجات صورت گرفت 
بـا  . عنوان معیار تعیین مقدار کود گاوي و ورمی کمپوست انتخاب شـد 

توجه به مقدار نیتروژن توصیه شده بـراي گیـاه دارویـی گشـنیز و نیـز      
مقدار نیتروژن موجود در هر یک از منـابع کـودي، مقـدار الزم جهـت     

بر این اساس مقدار کـود گـاوي   . گیاه محاسبه گردیدتامین نیاز غذایی
.تن در هکتار بود17و 60و ورمی کمپوست مصرفی به ترتیب 

کودهاي آلی مورد استفاده یک ماه قبل از کاشت به زمـین اضـافه   
تمامی کود فسفر و پتاسیم قبـل از کاشـت   . و با خاك مخلوط گردیدند

همزمان با کاشت و بقیـه  یک سوم کود شیمیایی نیتروژن. استفاده شد
) دهـی شـش برگـی و ابتـداي سـاقه    (صورت سـرك  طی دو مرحله به 

بـاکتري تیوباسـیلوس بـه    حـاوي (کود زیستی بیوسولفور . ف شدمصر
دار همزمان با به همراه گوگرد آلی بنتونیت) گرمعدد در هر 109تعداد  

کشت در زیر بذر و بر اساس توصیه کودي شرکت زیسـتی مهـر آسـیا    
) کیلوگرم بیوسـولفور در هـر هکتـار   5کیلوگرم گوگرد به همراه 250(

همزمان با ) Glomus mosseae(کود زیستی میکوریزا . استفاده شد
کیلـوگرم در هکتـار خـاك    3300کاشت، در اطراف و زیر بذر به مقدار 

. ده مصرف شدتلقیح ش

)٥٩(توصیه کودي براي کشت سبزي ها بر اساس آزمون خاك -3جدول 

Table 3- Fertilizer recommendation for vegetables cultivation based on soil analyze (59)

نیتروژن 
Nitrogen

فسفر 
Phosphorus

پتاسیم 
Potassium

کربن آلی 
Organic
carbon

(%)

اوره 
Urea

(kg.ha-1)

فسفر 
Phosphorus

(mg.ha-1)

سوپر فسفات تریپل
Triple super
phosphate

(kg.ha-1)

پتاسیم 
Potassium
(mg.ha-1)

سولفات پتاسیم 
Potassium
sulphate
(kg.ha-1)

<0.5
0.5-1
1-1.5
>1.5

500
450
350
250

<5
5-10
1-1.5
>1.5

150
100
50
0

<150
150-200
201-250

>300

200
150
100
0
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متر3و در کرت هایی با ابعاد 1389اسفند ماه سال 21کاشت در 
60پشـته بـا فاصـله    5در داخل هـر کـرت تعـداد    . مربع انجام گرفت

گردیـد، بـه   متر ایجاد و روي هر پشـته دو ردیـف گیـاه کشـت    سانتی
آبیاري ). 4(بوته در متر مربع به دست آمد 40طوري که تراکم گیاهی 

هر هفته دو مرتبـه  ) یک ماه پس از کاشت(تا زمان استقرار کامل گیاه 
اولـین عمـل   . و پس از آن هر هفته یک بار و بصورت نشتی انجام شد

برگـی و  4هاي هرز همزمان با عملیـات تنـک در مرحلـه    وجین علف
هـاي هـرز سـه هفتـه پـس از وجـین اول صـورت        ن وجین علفدومی

با توجه به این که هم انـدام رویشـی و هـم بـذر گیـاه گشـنیز       . گرفت
رسد برداشـت یـک   ي غذایی و دارویی بوده به نظر میداراي کاربردها

چین از گیاه جهت مصرف اندام رویشی آن و برداشت بذر در چین دوم 
نسبی این گیاه گردد؛ لـذا برداشـت   بتواند باعث بهبود مزیت اقتصادي

.دانه به چین دوم محصول اختصاص داده شد
هـا در هفتـه سـوم تیرمـاه     زمان با زرد شدن بوتهبرداشت دانه هم

صورت هکرت ببوته از هرچهارقبل از برداشت تعداد . انجام شد1390
و صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد تصادفی انتخاب 

چتر در بوته، تعداد چترك در چتر، تعداد بذر در چتر، تعداد بذر در بوتـه  
پس از حذف دو ردیف کناري هر کـرت بـه   . و وزن صد دانه تعیین شد

عنوان اثر حاشیه، زیست توده گیاهی کل برداشـت و سـپس عملکـرد    
بـه منظـور   . بذر، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت تعیـین گردیـد  

گرم بذر از هر کرت برداشـت و  50ی گیاه، مقدار محاسبه عملکرد کیف
شـد و  گیري اسانسدستگاه کلونجر با استفاده از روش تقطیر با آب به

در طـول مراحـل   ). 9(محاسبه گردیـد  سپس درصد و عملکرد اسانس
.گونه نهاده شیمیایی استفاده نشدانجام این آزمایش از هیچ

SASاز برنامـه آمـاري  با اسـتفاده هادادهتجزیه و تحلیل آماري 

اي دانکن در سـطح  آزمون چند دامنهتوسطها و مقایسه میانگین9.1
.درصد انجام شد5احتمال 

نتایج و بحث
ارتفاع و ساقه جانبی

اي مـورد  تغذیـه نتایج آزمـایش نشـان داد کـه اعمـال تیمارهـاي      
داري بر صفت ارتفاع گیاه دارویی گشـنیز نداشـت، بـا    بررسی اثر معنی

این وجود کاربرد تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود شـیمیایی و نیـز   
میکوریزا با ورمی کمپوست تا حدي باعث بهبود این شاخص گردیـد و  

بـر جـا   کاربرد منفرد کود شیمیایی نیز کمترین تاثیر را بر صفت مذکور
).5و 4جدول (گذاشت 

سـی بـر   رنتایج تجزیه واریانس نشان داد اثـر تیمارهـاي مـورد بر   
بیشـترین و کمتـرین   ). 4جدول (دار بود صفت تعداد شاخه جانبی معنی

تعداد شاخه جانبی به ترتیب در تیمارهاي کاربرد تلفیقـی کـود زیسـتی    
بـه طـورکلی کـاربرد    . بیوسولفور با کود گـاوي و شـاهد مشـاهده شـد    

تیمارهاي تغذیه اي تلفیقی در مقایسه با تیمارهاي منفرد داراي برتري 
).5جدول (بود 

ــرخارگل ) 25(دالت  ــاه س و ) Echinacea purpurea(در گی
Calendula(در گیـــاه همیشـــه بهـــار ) 13(آتیـــه و همکـــاران 

officinalis (   گزارش کردند، کاربرد کودهاي آلی بر ارتفاع گیـاه اثـر
گزارش شده است که مصرف ورمی کمپوسـت بـا   . قابل توجهی داشت

متابولیت ها در طی فرآیند کمپوسـت  تحریک رشد گیاه از طریق تولید 
کـاربرد  همچنـین  ).16و13(شدن باعث بهبود رشد گیـاه مـی شـود    

هاي خـاك،  می کمپوست، فعالیت میکروارگانیسمکودهاي حیوانی و ور
یکی و شیمیایی خاك را بهبود فراهمی عناصر غذایی و خصوصیات فیز

ـ  ) 61(محمدي آریا و همکاران ). 14(دهد می ر روي گیـاه  در مطالعـه ب
ذرت گزارش کردند، کودهاي آلی باعث ایجـاد شـرایط مناسـب بـراي     

هاي حل کننده فسـفات و در  باکتري تیوباسیلوس و نیز باکتريفعالیت
. نتیجه افزایش قابلیت دسترسی به فسفر توسط گیاه شد

رسـد کـه   ه به نتایج این آزمایش بـه نظـر مـی   به طور کلی با توج
مقایسه با مصرف کودهاي آلی اثري به مراتب کاربرد کود شیمیایی در

به نظـر میرسـد دلیـل    . کندکمتر بر فاکتورهاي رشدي گیاه اعمال می
این موضوع محدود بودن تعداد عناصر غذایی کودهاي شـیمیایی و در  

).31(نتیجه بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاك و گیـاه باشـد   
بـر  لف اثري به مراتب بیشتر کودي مختکاربرد تلفیقی منابع همچنین

تـوان بـه   له را مـی وضعیت رشدي گیاه دارویی گشنیز داشت؛ این مسئ
ـ أت مین أمین مقادیر کافی عناصر غذایی و نقش مکملی این عناصر در ت

بـر  ) 78(نتایج پژوهش شـاالن  . نیازهاي غذایی گیاه زراعی نسبت داد
محفـوظ و  ، )officinalisBorage(روي گیاه دارویی گل گاوزبـان  

بر روي گیاه رازیانـه و کومـار   ) 15(ازاز و همکاران و) 57(شرف الدین 
نیـز  ) pallensArtemisia(در یک گونـه دارویـی   ) 55(و همکاران 

نشــان داد، کــاربرد تلفیقــی منــابع کــودي مختلــف شــامل کودهــاي  
بیولوژیک، شیمیایی و آلی اثرات مثبتی بر افزایش ارتفاع بوته و تعـداد  

.اهان مذکور داشتشاخه گی

تعداد چتر در بوته و تعداد چترك در چتر
ه بـر  نتایج آزمایش نشان داد اثر تیمارهاي تغذیه اي مـورد مطالعـ  

نتـایج مقایسـه   ). 4ل جـدو (دار بـود  صفت تعـداد چتـر در بوتـه معنـی    
. دهنده برتري تیمار میکوریزا نسبت به سایر تیمارها بـود میانگین نشان

از نظر صفت مذکور در مقایسه با اکثر تیمارهـاي  همچنین تیمار شاهد
.کودي مورد مطالعه داراي برتري بود
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برخی شاخص هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و ) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس -4جدول 
شیمیایی

Table 4- Results of analysis variance (mean square) for some vegetative growth parameters of coriander as affected by
organic, biological and chemical fertilizers

منابع تغییرات
Source of
variation

درجه 
آزادي

df

ارتفاع
Plant
height

تعداد شاخه 
جانبی

Number of
lateral
branch

تعداد چتر در 
بوته

Number of
umbels per

plant

تعداد چترك در 
چتر

Number of
umbellet per

umbel

تعداد دانه در 
چتر

Number of
seed per
umbels

تعداد دانه در 
گیاه

Number of
seed per

plant

وزن صد دانه
Hundred

seed weight

تکرار
Replicate

2 *83 0.12ns 6.19ns 1.08ns 25.8** 7331ns 0.06ns

تیمار
Treatment

11 22ns 0.73* 12.3* 0.48ns 27.7** 11534** 0.018**

خطا
Error

22 23 0.31 4.7 0.38 4.6 2801 0.003

ضریب تغییرات
CV (%)

- 10 10 14 14 12 19 8

داريو عدم معنیاحتمال یک و پنج درصد دار در سطح به ترتیب معنیnsو * ، **
**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively

کمترین تعداد چتر در بوته در تیمارهـاي کـاربرد منفـرد کودهـاي     
قدار این شـاخص در  شیمیایی و بیوسولفور مشاهده شد؛ به طوري که م

کمتر از تیمـار مصـرف منفـرد    درصد37تیمارهاي ذکر شده به میزان 
کـاربرد تیمارهـاي کـودي مـورد     ). 5جدول (کود زیستی میکوریزا بود 

مطالعه اثر قابل توجهی بر صفت تعداد چترك در چتر نداشت؛ بـا ایـن   
ها اثـر  وجود کاربرد منفرد کود زیستی میکوریزا در مقایسه با سایر تیمار

). 5جدول (مثبتی در افزایش مقدار این شاخص داشت 
اثر کودهاي ) 48(و کاپور و همکاران ) 57(محفوظ و شرف الدین 

بیولوژیک ازتوباکتر، سودوموناس، آزوسپیریلیوم و میکوریزا را بر تعـداد  
نتـایج بررسـی   . چتر در گیاه دارویی رازیانه معنـی دار گـزارش کردنـد   

نیز نشان داد، مصرف تلفیقی کودهاي آلـی بـا   ) 62(مرادي و همکاران 
ها، بر صـفت تعـداد چتـر در گیـاه     بیولوژیک نسبت به کاربرد منفرد آن

رازیانه اثر مثبتی داشت اما بر تعداد چترك در چتـر اثـر قابـل تـوجهی     
گزارش شده است که کـاربرد تلفیقـی کودهـا باعـث افـزایش      . نداشت

رسی به عناصر غـذایی و در نهایـت   کربن آلی خاك، بهبود قابلیت دست
).73و46(افزایش رشد گیاه می شود 

در این بررسی مصرف کود زیستی میکوریزا به صورت منفرد و یا 
تلفیقی با سایر منابع کودي اثرات قابل توجهی بر صفات تعـداد چتـر و   

گـزارش شـده اسـت کـه     . تعداد چترك در گیاه دارویی گشنیز داشـت 
اي گیاه از طریق افزایش میزان جـذب  وضعیت تغذیهمیکوریزا با بهبود

آب و عناصر غذایی مانند فسفر و روي و نیز تقویت جامعـه میکروبـی   
خاك و حفاظت از گیاه در مقابل عوامل بیماریزاي ریشه باعث افزایش 

). 44و 11(رشد و نمو گیاه می شود 
تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در گیاه

ی بـر صـفت   واریانس نشان داد اثر تیمارهاي آزمایشـ نتایج تجزیه 

حداکثر تعداد دانه در چتـر در  ). 4جدول (دار بود تعداد دانه در چتر معنی
تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کـود شـیمیایی بـه دسـت     

درصد28آمد، به طوري که مقدار صفت مذکور در این تیمار به میزان 
در بین تیمارهاي مصرف منفرد منابع کـودي  . بودبیشتر از تیمار شاهد

بیشترین مقدار این صفت در تیمار کـاربرد کـود زیسـتی میکـوریزا بـه      
دست آمد؛ به طوري که این تیمار باعـث افـزایش صـفت مـذکور بـه      

کاربرد منفـرد منـابع   . در مقایسه با تیمار شاهد گردیددرصد17میزان 
هـا بـه   و کـاربرد تلفیقـی آن  ددرص5اي مختلف به طور متوسط تغذیه

جـدول  (درصد صفت تعداد دانه در چتر را افزایش داد 18طور متوسط 
5 .(

نتایج آزمایش نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهاي تغذیه اي مـورد  
نتـایج مقایسـه   ). 4جـدول  (مطالعه بر صفت تعـداد دانـه در گیـاه بـود     

ر گیـاه بـه ترتیـب در    میانگین نشان داد حداکثر و حداقل تعداد دانـه د 
تیمارهاي کاربرد تلفیقی میکوریزا با کود شیمیایی و کاربرد منفرد کـود  
شیمیایی به دست آمد، به طوري کـه اخـتالف بـین ایـن دو تیمـار در      

در بین تیمارهاي مصـرف  . بوددرصد130صفت مورد مطالعه بیش از 
ن تـاثیر را  منفرد کودهاي مورد مطالعه، تیمار تلقیح میکوریزایی بیشتری

تعـداد  درصـد 26بر توان تولید بذر گیاه داشت؛ تیمار مذکور به میـزان  
کاربرد تلفیقی منـابع کـودي در   . دانه تولیدي در هر گیاه را افزایش داد

ها اثر به مراتـب بیشـتري در جهـت بهبـود     مقایسه با کاربرد منفرد آن
کـاربرد  صفت تعداد دانه در گیاه داشت، به نحوي که حتی در مـواردي 
جـدول  (منفرد کودهاي استفاده شده باعث کاهش صفت مذکور گردید 

صفت تعداد دانه در گیاه که برآیندي از صفات تعداد چتـر در بوتـه،   ). 5
باشد در تیمارهاي مصـرف  اد دانه در چتر میتعداد چترك در چتر و تعد

منفرد کود شیمیایی و مصرف تلفیقی بیوسولفور با کود گاوي وضـعیت  
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.وبی را نداشتمطل
گزارش کردند که مصرف کود دامی و کود ) 41(جهان و همکاران 

، )Cucurbita pepo(بیولوژیک نیتراژین در گیاه کدو تخم کاغـذي  
در تحقیـق  . مربع و تعداد میوه در هکتار را افزایش دادتعداد دانه در متر

دیگري تلقیح سویا توسط باکتري ازتوباکتر سبب افزایش تعداد غـالف 
).8(گیاه شد و تعداد دانه در 

ـ   ثیر را در أکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بیشـترین ت
گـزارش شـده اسـت کـه     . جهت افزایش توان تولید بذري گیاه داشت

هـاي  فرات بسیار ریز خاك که براي ریشهمیکوریزا از طریق نفوذ در ح
غـذایی،  مویین قابل دسترس نیست و نیز افزایش سـطح جـذب مـواد   

اي گیاه جهت بهره بـرداري از حجـم   باعث افزایش توان سیستم ریشه
کـم مصـرف و   بیشتري از خاك شده و میـزان جـذب عناصـر غـذایی     

بخشـد و از ایـن طریـق بـر     را بهبـود مـی  پرمصرف به خصوص فسفر
بـا  ). 34و17، 11(گـذارد  رشدي گیاه اثرات مثبتی بر جا مـی وضعیت

فر در افزایش تعداد دانه در گیاه و نیز انتقـال  که عنصر فستوجه به این
؛ لـذا افـزایش   )72و67(انرژي حاصل از فتوسـنتز نقـش مهمـی دارد    

توان به افزایش فراهمی فسـفر  نه در اثر کاربرد میکوریزا را میتعداد دا
. نسبت داد

در پژوهش کنونی استفاده همزمان میکوریزا و کود شـیمیایی اثـر   
علـی و همکـاران   . ید بذر گیاه دارویی گشنیز داشتمثبتی بر میزان تول

در پــژوهش مشــابهی اثــرات کــاربرد همزمــان میکــوریزا و کــود  ) 5(
شیمیایی را بر گیاه گشنیز مطالعه و گزارش کردند که مصرف نیتروژن 

نتـایج .تا سطح مشخصی باعث افزایش مقدار بذر تولیدي گیاه گردیـد 
گیاه سیب زمینی و صـالح و  بر روي) 35(پژوهش قنه و عبدل رازیک 

در گیـاه ذرت نیـز حـاکی از آن بـود کـه کـاربرد کـود        ) 74(همکاران 
. نیتروژن اثرات مثبتی بر رشد میکوریزا و تولید بذر گیاه برجـا گذاشـت  

گزارش شده است که مصرف نیتروژن باعث تغییر شکل میکـوریزا بـر   
بـا ایـن   ).80(روي ریشه و تولید اسپورکارپ قارچ میکوریزا می شـود  

وجود، کاربرد منفرد کود شیمیایی اثري بر بهبـود مقـدار بـذر تولیـدي     
با توجه به این که آزادسازي عناصر غذایی موجود در کود . گیاه نداشت

شیمیایی در مراحل ابتدایی رشد گیاه صورت می گیرد، لـذا در انتهـاي   
اصـر  فصل رشد که مرحله باروري و تکامل بذر است، گیاه با کمبود عن

هش تعـداد دانـه و نیـز وزن دانـه     غذایی مواجه شده که منجر بـه کـا  
).82و81(شود می

وزن صد دانه
دار تیمارهاي تغذیـه اي  دهنده اثر معنیزیه واریانس نشاننتایج تج

). 4جدول (مورد بررسی بر صفت وزن صد دانۀ گیاه دارویی گشنیز بود
ها بیانگر حصول بیشترین مقدار این شـاخص در  نتایج مقایسه میانگین

تیمارهاي مصرف تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود شیمیایی و کود 
زیستی میکوریزا با کود گاوي بود؛ به طوري کـه ایـن تیمارهـا صـفت     

. در مقایسه با تیمار شاهد افـزایش دادنـد  درصد15مذکور را به میزان 
که اثـري  ورد بررسی عالوه بر اینمصرف منفرد تیمارهاي تغذیه اي م

بر افزایش وزن صد دانه گیاه نداشت باعث کـاهش وزن صـد دانـه در    
مقایسه با شاهد شد، اما کاربرد تلفیقی منابع کـودي مـورد مطالعـه تـا     

).5جدول (حدي در افزایش مقدار این شاخص موثر بود 
رد در گیاه رازیانه نتیجه گرفتنـد کـه کـارب   ) 24(درزي و همکاران 

کودهاي زیستی بیوفسفات و میکوریزا بر وزن هزار دانه گیاه اثر مثبتی 
در تحقیق دیگري اثر کاربرد تلفیقی کود نیتروژن با کود دامـی  . داشت

بـا ایـن وجـود    ). 58(بر وزن هزار دانه گیاه ذرت مثبـت گـزارش شـد    
گزارش کردند که اثر مصرف کودهـاي آلـی و   ) 62(مرادي و همکاران 

بـه نظـر   . دار نبودر دانه گیاه دارویی رازیانه معنیبر وزن هزابیولوژیک 
می رسد مصرف تلفیقی کودهاي شیمیایی، بیولوژیک و آلی بـا فـراهم   
نمودن تمامی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اثر به مراتـب بیشـتري بـر    
بهبود وزن صد دانه گیاه در مقایسه با کاربرد منفرد ایـن منـابع کـودي    

در آزمایش حاضر نیز کاربرد تلفیقی کودهـاي زیسـتی بـه    . داشته باشد
خصوص میکوریزا با کودهاي آلی و شیمیایی اثرات به مراتب بیشـتري  
. را در مقایسه با کاربرد منفرد هـر یـک از منـابع کـودي ایجـاد نمـود      

هاي گیاهی یش جذب مواد غذایی، تولید هورمونمیکوریزا به علت افزا
ث دیگر میکروارگانیسم هاي مفید خـاك باعـ  و نیز اثرات هم افزایی با

آزمایشـات متعـددي   ). 42و18(شود ایجاد اثرات مثبت در گیاهان می
هـاي  ف کودهـاي بیولوژیـک، تولیـد هورمـون    اند که مصـر نشان داده

و50(دهنـد  یبرلین و سیتوکینین را افزایش مـی گیاهی مانند اکسین، ژ
ژیبرلین و سـیتوکینین در  جا که این هورمون ها به خصوص؛ از آن)71

جملـه بـذر نقـش مهمـی     هاي گیـاهی از  تحریک تقسیم سلولی اندام
توانند در افزایش ظرفیت مخـزن در گیـاه جهـت انتقـال     دارند؛ لذا می

.مواد فتوسنتزي نقش موثري داشته باشند
و کـود شـیمیایی وزن   ) تیوباسـیلوس (زمان بیوسـولفور  کاربرد هم

رسد که بـاکتري  نیز را افزایش داد؛ به نظر میگشصد دانه گیاه دارویی
نتیجـه افـزایش جـذب و انتقـال     و درpHتیوباسیلوس از طریق تنظیم 

و کودهـاي شـیمیایی از   ) 72و61(فسفر در طـی رشـد زایشـی گیـاه     
طریق تامین عناصر مورد نیاز جهت تکمیل ظرفیـت مخـزن، ترکیـب    

.رده باشندمناسبی را جهت بهبود وزن صد دانه گیاه ایجاد ک

عملکرد بیولوژیک 
بیولوژیـک گیـاه دارویـی    اثر تیمارهاي آزمایشی بر صفت عملکرد 

تمامی منـابع کـودي بـه جـز مصـرف      ). 6جدول (دار بود گشنیز معنی
. منفرد کود شیمیایی، مقدار عملکرد بیولوژیک گیـاه را افـزایش دادنـد   

زیسـتی  بیشترین مقدار ایـن شـاخص در تیمـار کـاربرد تلفیقـی کـود       
بیوسولفور با کود شیمیایی مشاهده شد، که مقدار زیست توده تولیـدي  

جـدول . (بیشتر از تیمار شاهد بوددرصد32گیاه در این تیمار به میزان 
7.(
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مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیاییهاي برخی شاخص هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر کودهاي مقایسه میانگین-5جدول 
Table 5- Results of mean comparisons for some vegetative growth parameters of coriander as affected by organic, biological

and chemical fertilizers

تیمارها
Treatments

ارتفاع
گیاه

Plant
height
(cm)

تعداد شاخه 
جانبی

Number of
lateral
branch

تعداد چتر در 
بوته

Number of
umbels per

plant

تعداد چترك در 
چتر

Number of
umbellet per

umbel

تعداد دانه در 
چتر

Number of
seed per
umbels

تعداد دانه در 
گیاه

Number of
seed per

plant

وزن صد دانه
Hundred

seed weight
(g)

شاهد
Control

47a 5c 17.0ab 4.3ab 15.6cde 264abcd 0.76bc

کود گاوي
Cow manure

49a 5.5abc 15.3abc 4.3ab 17.6abc 270abcd 0.78ab

کمپوستورمی
Vermi compost

49a 5.9abc 16.3ab 4.6a 15.6cde 256bcd 0.71bcd

کود شیمیایی
Chemical
fertilizer

46a 5.5abc 12.0c 4ab 13de 158e 0.71bcd

بیوسولفور
Biosulfur

50a 5c 12.0c 4.3ab 16.6bcd 203cde 0.63d

میکوریزا
Mycorrhizae

48a 5.7abc 19.0a 5.0a 18.6abc 353ab 0.65cd

کودگاوي-بیوسولفور
Biosulfur-cow

manure
49a 6.6a 15.6abc 3.3b 12.3e 192de 0.76bc

ورمی -بیوسولفور
کمپوست

Biosulfur- vermin
compost

48a 6.2ab 14.3bc 4.6a 20ab 285abcd 0.75bcd

کود -بیوسولفور
شیمیایی

Biosulfur-
chemical fertilizer

54a 6.1ab 14.3bc 4.3ab 21a 305abc 0.89a

کودگاوي-میکوریزا
Mycorrhizae-cow

manure
48a 5.6abc 14.6bc 4.3ab 20.6ab 303abc 0.89a

ورمی -میکوریزا
کمپوست

Mycorrhizae-
vermin compost

54a 6.0abc 16.0abc 4.3ab 17.6abc 282abcd 0.75bcd

کود شیمیایی–میکوریزا
Mycorrhizae-

chemical fertilizer
53a 5.3bc 17.0ab 4.3ab 21.6a 366a 0.82ab

ندارندداري صد تفاوت معنیدر هرستون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح پنج در
Similar letter in each column indicate no significant difference in 5% level

در بین تیمارهـاي مصـرف منفـرد عناصـر غـذایی، کـود زیسـتی        
میکوریزا بیشترین تاثیر را بر بهبود مقدار عملکرد بیولوژیک گیاه بر جا 

درصد13مذکور در این تیمار به میزان گذاشت؛ به طوري که شاخص
به طور کلـی مصـرف تلفیقـی    . در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت

هـا اثـرات بـه مراتـب     عناصر غذایی در مقایسه بـا مصـرف منفـرد آن   

چشمگیرتري در افزایش زیست توده تولیدي گیاه داشتند، نتایج حـاکی  
طور متوسط سه درصـد  از آن است که مصرف منفرد عناصر غذایی به 

درصـد، شـاخص مـذکور را    22ها به طور متوسط و مصرف تلفیقی آن
. افزایش دادند

زمـان کـود شـیمیایی و    نتایج آزمایش حاضر نشان داد کاربرد هـم 
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باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی ) تیوباسیلوس(کود زیستی بیوسولفور 
پژوهشــی در ) 76(اســکافیلد و همکــاران . گیــاه دارویــی گشــنیز شــد

مشاهده کردند، کاربرد گوگرد با باکتري تیوباسـیلوس عملکـرد شـبدر    
ــق دیگــري . را افــزایش داد) Trifolium repens(ســفید  در تحقی

هـاي حـل کننـده    اربرد توام کودهـاي آلـی بـا بـاکتري    گزارش شد، ک
فســفات و بــاکتري تیوباســیلوس بــا بهبــود وضــعیت خــاك، افــزایش 

زیست تـوده آلی خاك باعث افزایش اکسایش گوگرد و افزایش کربن
مطالعات نشان داده است که افزایش مقـدار  ). 61(تولیدي ذرت گردید 

یوباسیلوس سبب اکسایش گوگرد در خاك هاي تلقیح شده با باکتري ت
از طرفـی دیگـر بـاکتري    ). 20(شـود  اي گیاه مـی بهبود وضعیت تغذیه

. گرددفسفر میخاك باعث افزایش فراهمی pHتیوباسیلوس با تنظیم 
فســفر در خــاك از طریــق بهبــود گــزارش شــده اســت کــه فراهمــی 

هاي درونی گیاه باعث افزایش جذب دیگر عناصر مغذي خـاك  واکنش
).61(شود در نتیجه افزایش عملکرد گیاه میو

در بین تمامی تیمارهاي مورد مطالعه کاربرد توام میکوریزا و کـود  
بیولوژیک گیاه دارویی گشنیز را تولید شیمیایی بیشترین مقدار عملکرد 

گزارش شـده اسـت کـه وجـود ترکیبـات نیتـروژن در خـاك از        . نمود
در ). 83(ترین عوامل موثر بر کلونیزاسیون قـارچ میکـوریزا اسـت    مهم

هـاي  بر کلونیزاسـیون میکـوریزایی گـزارش   مورد اثرات کود شیمیایی 
ان داد، کــاربرد نشــ) 5(نتــایج علــی و همکــاران . متفــاوتی وجــود دارد

گـرم  میلـی 5/112. 75، 5/37(همزمان سطوح میـانی کـود نیتـروژن    
و کود زیستی میکوریزا عملکرد ) آمونیوم نیترات در یک کیلوگرم خاك

ها گزارش کردند که مصـرف کـود   بیولوژیک گشنیز را افزایش داد؛ آن
جـا و  . شـود افـزایش سـرعت اسـتقرار میکـوریزا مـی     نیتروژن باعـث  

در تحقیق مشابهی نتیجه گرفتند کـه کـاربرد همزمـان    ) 43(همکاران
با . شد) Allium cepa(میکوریزا و نیتروژن باعث بهبود عملکرد پیاز 

ــاران    ــوارووا و همکـ ــال کـ ــن حـ ــر روي  ) 54(ایـ ــی بـ در پژوهشـ
Polygonum cuspidatum     گزارش کردنـد کـه سـطوح مختلـف

در آزمایشـات  . کود نیتروژن اثري بـر کلونیزاسـیون میکـوریزا نداشـت    
دیگري نیز گزارش شد که مصرف کود شیمیایی باعث کـاهش اثـرات   

بر این اساس به نظر می رسد واکـنش  ). 83و21(مثبت میکوریزا شد 
گیاه به کـاربرد همزمـان کـود شـیمیایی و میکـوریزا بـه فاکتورهـاي        
متعددي مانند مقدار و زمان مصرف کود شـیمیایی، نـوع گیـاه و نـوع     

در پژوهشـی بـر روي گشـنیز اثـرات کـاربرد تـوام       . باشدخاك وابسته
میکوریزا و کود شیمیایی مطالعه و گزارش شد، اثـر کـود نیتـروژن بـر     
کلونیزاسون میکوریزایی و رشد گیاه به میزان کود و نوع خاك وابسـته  

مطالعات حاکی از آن است کـه اسـتفاده تـوام کـود دامـی و      ). 5(است 
بـه بهبـود   ایی منجـر  ذرایی جذب مواد غشیمیایی از طریق افزایش کا

بطورکلی اعمال تیمارهـاي  ). 68و58(شود عملکرد گیاهان زراعی می
هـا، اثـرات بـه مراتـب     کودي تلفیقی در مقایسه بـا کـاربرد منفـرد آن   

. بیشتري بر میزان عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی گشنیز داشت

عملکرد اقتصادي
اثــر کــه تیمارهــاي آزمایشــی نتــایج تجزیــه واریــانس نشــان داد 

). 6جـدول  (داري بر عملکرد اقتصادي گیاه دارویی گشنیز داشتند معنی
بیشترین و کمترین مقدار عملکرد اقتصـادي بـه ترتیـب در تیمارهـاي     
مصرف تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی و مصـرف منفـرد   

ادي در کود شیمیایی مشاهده شد؛ به طوري که میزان عملکـرد اقتصـ  
برابـر تیمـار   5/3تیمار کاربرد تلفیقی میکوریزا با کود شیمیایی تقریبـاً 

تیمار مصرف تلفیقی میکوریزا با کـود  . مصرف منفرد کود شیمیایی بود
عملکـرد  درصـد 48شیمیایی در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد بـه میـزان       

کاربرد منفرد تمامی منابع کودي بـه جـز  . اقتصادي گیاه را افزایش داد
تلقیح میکوریزایی اثري در بهبود عملکرد دانۀ گیاه نداشـتند، در حـالی   
که مصرف تلفیقی منابع کودي به خصوص تیمارهاي حاوي میکـوریزا  

تیمارهـاي  . سبب افزایش عملکرد اقتصادي گیاه دارویی گشنیز گردیـد 
کاربرد کود شیمیایی و مصرف تـوام کـود زیسـتی بیوسـولفور بـا کـود       

بود عملکرد اقتصادي گیـاه دارویـی گشـنیز نداشـت؛     گاوي اثري در به
این مسئله ناشی از عدم تاثیر این تیمارها بر صفات مربوط بـه اجـزاي   

ك در چتـر، تعـداد دانـه در    تعداد چتر در گیاه، تعداد چتر(عملکرد گیاه 
). 5جدول (باشد می) چتر

کاربرد منفرد کود شیمیایی اثري بر بهبـود عملکـرد گیـاه دارویـی     
نتایج تحقیق مشـابهی نشـان داد کـه بـا کـاربرد کـود       . گشنیز نداشت

گشـنیز  بـذر عملکـرد هکتاردرکیلوگرم60شیمیایی نیتروژن تا سطح 
بذر تولیـدي گیـاه   مقدارباعث کاهشبیشتر نیتروژنکاربردافزایش و

نیز حاکی از آن اسـت کـه کـاربرد سـطوح     ) 9(نتایج آرگانوسا ). 4(شد 
یی نیتـروژن اثـري بـر عملکـرد بـذر گیـاه گشـنیز        مختلف کود شیمیا

.نداشت
اصـر غـذایی، کـود زیسـتی     ندر بین تیمارهـاي مصـرف منفـرد ع   

میکوریزا بیشترین اثر را بر بهبود عملکرد اقتصادي و بیولوژیـک گیـاه   
گزارش شده است کـه میکـوریزا از طریـق    . دارویی گشنیز اعمال کرد
کـه  غذایی به خصوص فسـفر فراهمی موادبهبود جذب و انتقال آب و

اعث افزایش رشـد  نقش مهمی در انتقال انرژي در طی فتوسنتز دارد ب
در گیـاه ریحـان   ) 23(کوپتا و همکـاران  ). 67(شود و عملکرد گیاه می

)Ocimum basilicum ( ــادي و همکــاران و ــاه ) 6(علــی آب در گی
تـوده  گشنیز نتیجه گرفتند که اثر استفاده از قارچ میکوریزا بـر زیسـت  

رسد جهت اثبـات برقـراري   به نظر می. دار بودر معنیگیاه و عملکرد بذ
شـه گیـاه میزبـان، بهتـر اسـت از      رابطه همزیستی بین میکـوریزا و ری 

.هاي رنگ آمیزي استفاده گرددروش
نتایج حاکی از برتري کاربرد تیمارهاي کودي تلفیقـی در عملکـرد   

در ) 58(مجیـدیان و همکـاران   نتایج بررسی . اقتصادي گیاه گشنیز بود
ذرت نشان داد حداکثر و حـداقل میـزان عملکـرد دانـه بـه ترتیـب بـا        
مصرف تلفیقی کود شیمیایی نیتروژن با کود دامی و کود منفـرد دامـی   
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در گیـاه  ) 79(شریفی عاشور آبادي و همکـاران  مطالعات . دست آمدهب
ذیـه تلفیقـی   رازیانه نشـان داد، عملکـرد بـذر در تیمارهـاي تغ    دارویی 

نتـایج  . بیشتر بودها کودهاي آلی و شیمیایی نسبت به کاربرد منفرد آن
در گیاه گشنیز، بیانگر افزایش عملکرد دانه، در کـاربرد  ) 60(ماالناگودا 

تلفیقی کود شیمیایی با کود گاوي از طریق بهبود خصوصیات فیزیکـی  
یکـی از  ) 60(ماالناگودا . خاك و افزایش کارایی جذب مواد غذایی بود

دالئل افزایش رشد و تولید گیاهان زراعی در شرایط مصرف توام کـود  
به طور . شیمیایی با کود دامی را افزایش فراهمی عناصر غذایی دانست

هاي مـوثر در کشـاورزي   رد تلفیقی منابع کودي یکی از روشکلی کارب
.پایدار براي افزایش عملکرد گیاهان زراعی می باشد

شاخص برداشت
اثر تیمارهاي تغذیه اي مورد بررسـی بـر شـاخص برداشـت گیـاه      

حداکثر و حداقل میزان این صفت بـه ترتیـب   ). 6جدول (معنی دار بود 
در تیمارهاي کاربرد تـوام کـود زیسـتی میکـوریز بـا کـود شـیمیایی و        
مصرف منفرد کود زیسـتی بیوسـولفور مشـاهده شـد، بـه طـوري کـه        

زیسـتی بیوسـولفور و کـود    شاخص برداشـت در مصـرف منفـرد کـود     
کمتـر از تیمـار کـاربرد تـوام کـود زیسـتی       درصـد 50شیمیایی حدوداً

مصرف منفـرد میکـوریزا و نیـز مصـرف     . میکوریز با کود شیمیایی بود
تلفیقی میکوریزا با کود شیمیایی تا حدي در مقایسه با سایر تیمارهـاي  

به طور کلی کاربرد تلفیقـی منـابع   . منفرد و تلفیقی داراي برتري بودند
وریزا، در مقایسه با کاربرد منفرد تغذیه اي به خصوص کود زیستی میک

ها اثرات بهتري را بر میزان شاخص برداشت در گیاه دارویی گشنیز آن
مصرف توام کـود شـیمیایی و بیوسـولفور باعـث     ). 7جدول (دارا بودند 

افزایش عملکرد بیولوژیکی شد؛ اما به دلیل عدم تـاثیر ایـن تیمـار بـر     

اشـت در تیمـار مـذکور    عملکرد اقتصادي گیاه در نهایـت شـاخص برد  
.کاهش یافت

درصد و عملکرد اسانس
اي دار تیمارهاي تغذیـه زیه واریانس نشان دهنده اثر معنینتایج تج

). 6جـدول  (مورد بررسی بر درصد اسانس بذر گیاه دارویی گشنیز بـود  
در حالی که مصرف منفرد کودهاي آلی ورمی کمپوست و کود گاوي و 

باعث کاهش درصـد اسـانس گیـاه گردیـد،     نیز کود زیستی بیوسولفور 
تلقـیح  مصرف منفرد کود شیمیایی بر ایـن شـاخص اثـري نداشـت و    

. دشـاخص مـذکور را افـزایش دا   درصـد 25میکوریزایی بذر به میزان 
اي در مقایسه با کاربرد منفرد هـر یـک   کاربرد تلفیقی تیمارهاي تغذیه

شـت، بـه طـوري    اثر به مراتب بیشتري در بهبود درصد اسانس گیاه دا
که کاربرد منفرد منابع کودي مورد بررسی صـفت مـذکور را بـه طـور     

هـا بـه طـور متوسـط     متوسط هشت درصد کاهش و کاربرد تلفیقی آن
). 7جدول (هفت درصد افزایش داد 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي کودي مورد مطالعـه  
معنـی داري داشـت   بر صفت عملکرد اسانس گیاه دارویی گشـنیز اثـر   

بیشــترین و کمتــرین مقــدار عملکــرد اســانس بترتیــب در ). 6جــدول(
تیمارهاي مصرف تلفیقی کود زیسـتی میکـوریزا بـا کـود شـیمیایی و      
مصرف منفرد کود زیستی بیوسولفور بـه دسـت آمـد، بـه طـوري کـه       
عملکرد اسانس در گیاهان تغذیه شده با تیمار تلفیقی میکوریزا و کـود  

برابر گیاهانی بود که تنهـا بـا کـود زیسـتی بیوسـولفور      شیمیایی هفت
درصـد 56تغذیه شده بودند؛ همچنین عملکرد اسانس در تیمار مذکور 

.بیشتر از تیمار شاهد بود

ت تاثیر کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و برخی شاخص هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تح) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس -6جدول 
شیمیایی

Table 6- Results of analysis variance (mean square) for some vegetative growth parameters of coriander as affected by
organic, biological and chemical fertilizers

منابع تغییرات
Source of
variation

درجه 
آزادي

df

عملکرد 
بیولوژیک

Biological
yield

عملکرد اقتصادي
Economical

yield

شاخص برداشت
Harvest index

درصد اسانس
Essential oil
percentage

عملکرد اسانس
Essential oil

yield

تکرار
Replicate

2 24964ns 139080ns 229** 0.0003ns 336554ns

تیمار
Treatment

11 362135** 242666** 195** 0.005** **1244682

خطا
Error

22 61161 51322 46 0.001 252255

ضریب تغییرات
CV (%)

- 12 27 17 22 40

داريو پنج درصد و عدم معنیدار در سطح احتمال یک به ترتیب معنیnsو * ، **
**, * and ns significant difference over control at P< 0.01 and P< 0.05 and not significantly, respectively



495...اثرات کاربرد کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد

کاربرد منفرد تمامی منابع کودي به جز تلقـیح میکـوریزایی سـبب    
کاهش عملکرد اسانس گیاه گشنیز شد، با ایـن حـال مصـرف تلفیقـی     
کودهاي مورد استفاده به خصوص کودهاي حـاوي میکـوریزا در اکثـر    

. ود صـفت مـذکور در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد گردیـد       موارد سبب بهب
مصرف منفرد میکوریزا سبب افزایش عملکـرد اسـانس در مقایسـه بـا     
تمامی تیمارهاي منفرد و نیز تیمارهاي تلفیقی حاوي بیوسولفور گردیـد 

).7جدول (
بـر روي گیـاه دارویـی    ) 53(و همکـاران  کوچکینتایج آزمایشات 

بـر  ) 57(، محفـوظ و شـرف الـدین    )Hyssopus officinalis(زوفا 
ــاران    ــا و همک ــه و فاتم ــاه رازیان ــوش  ) 32(روي گی ــاه مرزنج در گی

)Majorana hortensis (    بیانگر اثرات مثبـت کودهـاي بیولوژیـک
کننده فسـفات و میکـوریزا بـر    هاي حلازتوباکتر، آزوسپیریلوم، باکتري

و کاپور و )6(علی آبادي و همکاران . درصد اسانس گیاهان مذکور بود
نیز نتیجه گرفتند که استفاده از قارچ میکوریزا بر درصد ) 47(همکاران 

در ) 45(کـالرا  . و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز اثر مثبتی داشـت 
در گیاه بابونه اثـرات کشـت   ) 84(گیاه نعناع فلفلی و ویلدووا و استلکوا 

ـ    نتـایج  . دارگانیک را بر درصد و عملکرد اسانس مثبـت گـزارش کردن
نشــان داد کــه اثــر کــاربرد میکــوریزا و کــود ) 24(درزي و همکــاران 

دلیـل  . دار بـود ر میزان اسانس گیاه رازیانه معنیبیولوژیک بیوفسفات ب
بهبود کیفیت گیاهان دارویی در شرایط استفاده از کودهاي بیولوژیـک  

و به اثرات متقابل گیاه و ریزجاندار، انتقال سـیگنال توسـط ریزجانـدار   
عالوه بر این ). 50و38(پاسخ هاي دفاعی گیاه نسبت داده شده است 

گزارش شده است که برخی از مسـیرهاي بیوسـنتزي متابولیـت هـاي     
ثانویــه بــه وســیله میکروارگانیســم هــاي خــاکزي از جملــه میکــوریزا 

). 26(تحریک می گردد 
رد در آزمایش کنونی کاربرد تلفیقی منابع کودي در مقایسه با کـارب 

ها اثرات به مراتب بیشتري بر خصوصیات کیفی گیاه دارویـی  منفرد آن
در پژوهش هاي دیگري بر روي گیاهان دارویی زوفـا و  . گشنیز داشت

زنیان مشاهده شد که استفاده تلفیقی از کودهاي آلی و شیمیایی باعث 
نتایح اکبري نیـا و  ).56(بهبود خصوصیات کیفی گیاهان مذکور گردید

نیز نشان داد که کاربرد تلفیقی کود دامی و شـیمیایی در  ) 3(همکاران 
هـا عملکـرد اسـانس بیشـتري در گیـاه      مقایسه با کـاربرد جداگانـه آن  

نتایج پژوهش دیگري نیز حـاکی از آن اسـت   . دارویی زنیان تولید کرد
حـداکثر  که کاربرد تلفیقی کودهاي شیمیایی و بیولوژیک باعث حصول 

رسد کاربرد به نظر می). 55(عملکرد اسانس در گیاه دارویی درمنه شد 
تلقیقی کودهاي آلی با کودهاي شـیمیایی و بیولوژیـک ضـمن بهبـود     
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خـاك، باعـث افـزایش دسترسـی بـه      

.عناصر غذایی و در نهایت افزایش عملکرد کیفی گیاه می گردد
و و فالحـی ) 40(ابق بـا نتـایج جهـان    نتایج آزمایش حاضـر مطـ  

در گیاه دارویـی بابونـه نشـان داد کـه در اثـر مصـرف       ) 30(همکاران
دلیـل  ) 40(جهـان  . کودهاي آلی میـزان اسـانس گیـاه کـاهش یافـت     

کاهش اسانس گیاه در اثر کاربرد کودهاي آلی را بـه تخفیـف شـرایط    
الحـی و  همچنین ف. نسبت دادتنش در نتیجه مصرف این قبیل کودها

نیز این موضوع را با توان کـود پـذیري پـایین گیاهـان     ) 30(همکاران 
دارویی و کاهش شـدت تـنش آب در شـرایط مصـرف کودهـاي آلـی       

از آنجـا کـه درصـد اسـانس در     آنها گزارش کردند که . مرتبط دانستند
پاسخ به تنش هاي محیطی افزایش می یابد، به دلیـل کـاهش شـدت    

اثر مصرف کودهـاي آلـی، درصـد اسـانس     تنش به ویژه تنش آب، در 
. گیاه کاهش می یابد

کلینتیجه گیري 
به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد کـه مـدیریت تغذیـه اي    

هاي کمـی و کیفـی   گشنیز اثرات قابل توجهی بر شاخصگیاه دارویی
در بین تیمارهاي منفـرد کودهـاي مـورد مطالعـه، کـود      . این گیاه دارد

ا بیشترین تاثیر را بر بهبود شاخص هاي رشـدي و نیـز   زیستی میکوریز
عملکرد بذر و اسانس گیاه اعمال کرد؛ به طوري که عملکرد اقتصادي 

14و عملکرد اسانس در این تیمار در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیـب  
همچنین در بـین تیمارهـاي تلفیقـی مـورد     . درصد افزایش یافت35و 

شـیمیایی بـا کـود زیسـتی میکـوریزا در      مطالعه کاربرد همزمـان کـود   
. مقایسه با سایر تیمارهاي تلفیقی داراي برتري قابل مالحظـه اي بـود  

درصـد  56و 48مقدار عملکرد بذر و اسانس در این تیمـار بـه ترتیـب    
همچنین کاربرد تلفیقی منابع کودي مختلـف  . بیشتر از تیمار شاهد بود

هـا باعـث بهبـود قابـل توجـه      در مقایسه با کاربرد منفرد هریک از آن
هـاي  کرد بیولوژیک، عملکرد بذر و شاخصویژگی هاي رشد و نیز عمل

.کیفی گیاه دارویی گشنیز گردید

تشکر و قدردانی
دانشکده کشاورزيتحقیقاتیمزرعهبدینوسله از پرسنل زحمتکش

آزمایشگاه تحقیقات عـالی وویژهزراعیگیاهانآزمایشگاهمسئولینو
همکـاري آزمایش نهایتاینمراحلانجامطولدرکهزراعیگیاهان

.را دارمقدردانیوتشکرکمالداشتند،مبذولرا
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مقایسه میانگین هاي برخی شاخص هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیایی-7جدول 
Table 7- Results of mean comparisons for some vegetative growth parameters of coriander as affected by organic, biological

and chemical fertilizers

تیمارها
Treatments

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

(kg.ha-1)

عملکرد اقتصادي
Economical yield

(kg.ha-1)

شاخص 
برداشت
Harvest

index (%)

درصد اسانس
Essential oil
percentage

عملکرد اسانس
Essential oil yield

(g.ha-1)

شاهد
Control

1796cd 773bcd 43b 0.15ab 1167bcd

کود گاوي
Cow manure

1920cd 806bcd 41bc 0.07c 557d

کمپوستورمی
Vermi compost

1867cd 702bcd 37bcde 0.12bc 860cd

کود شیمیایی
Chemical fertilizer

1506d 426d 27de 0.15ab 643d

بیوسولفور
Biosulfur

1837cd 478cd 26e 0.08c 371d

میکوریزا
Mycorrhizae

2044c 891bc 43b 0.2a 1782abc

کودگاوي-بیوسولفور
Biosulfur-cow manure

1872cd 552cd 29cde 0.19a 1032bcd

ورمی کمپوست-بیوسولفور
Biosulfur- vermin

compost
2073bc 820bcd 39bcd 0.15ab 1254bcd

کود شیمیایی-بیوسولفور
Biosulfur- chemical

fertilizer
2626a 1050b 39bcd 0.15ab 1690abc

کودگاوي-میکوریزا
Mycorrhizae-cow

manure
2501ab 1048b 42bc 0.18ab 1902ab

ورمی کمپوست-میکوریزا
Mycorrhizae- vermin

compost
2089bc 804bcd 38bcde 0.14ab 1179bcd

کود شیمیایی–میکوریزا
Mycorrhizae- chemical

fertilizer
2602a 1468a 55a 0.17ab 2602a

داري ندارندشترك در سطح پنج درصد تفاوت معنیدر هرستون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف م
Similar letter in each column indicate no significant difference in 5% level
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