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 چكيده

مختلف گیاه دارویی شوید  هایینعملكرد کمی و کیفی چهای رشدی، ح میكوریزایی بر شاخصکودهای آلی، شیمیایی و تلقی یرمنظور بررسی تأثبه
(Anethum graveolens L.) به اجرا درآمدد. آزمدایب بده تدور       1391-92 زراعی سال در، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد

کود آلی و شیمیایی در چهار سطح )کدود دامدی،   فاکتوریل  که شاملتیمار  12کامل تصادفی اجرا شد. در این مطالعه  یهافاکتوریل در قالب طرح بلوک
و عدم تلقیح( در نظر  Glomus intraradices و Glomus mosseaeکمپوست، کود شیمیایی اوره و شاهد( و تلقیح میكوریزایی در سه سطح )ورمی

کیلوگرم  2043و  4259ترتیب در چین دوم و چین سوم معادل بهای زینهبدست آمده، بیشترین و کمترین عملكرد بخب سبر اساس نتایج به گرفته شدند.
درتدد و  عملكدرد مداده خشد ،     ای،نشان داد که شاخص سطح برگ، عملكرد بخب سدبزینه  هایانگیندر هكتار مشاهده شد. همچنین نتایج مقایسه م

 .Gو G. mosseaeبدا ایدن وجدود بدین تیمارهدای تلقدیح بدا         داری داشدت. عملكرد اسانس، بین تیمارهای میكوریزایی با تیمار شداهد تفداو  معندی   

intraradices  ای، عملكرد مداده خشد  و عملكدرد    عملكرد بخب سبزینه در تفا  ذکر شده مشاهده نشد.)در سطح پنج درتد( داری تفاو  معنی
نظر دست آمده بهیمیایی بود. با توجه به نتایج بهیمار کود شداری بیب از تطور معنیکمپوست و دامی( بههای آلی )ورمیاسانس گیاه دارویی شوید در کود

 نقب بیشتری در بهبود عملكرد کمی و کیفی گیاه شوید داشته باشد. رسد استفاده از انواع کودهای آلی در مقایسه با شیمیایی،می

 
 کمپوست ورمیاسانس،  چین، عملكرد :های کليدیهژوا
 

   1  مقدمه

دارویدی و   ،سداله گیاهی ی  (.Anethum graveolens L)شوید 

بوده و بومی جنوب غربی و آسیای مرکدزی اسدت    2از خانواده چتریان

(Madadi Bonab et al., 2012.) حساس نیست و  این گیاه به سرما

افتد. دوره رویشدی ایدن گیداه    پایین اتفاق می دماهایزنی آن در جوانه

روز بده   120تا  100برابر  هاکوتاه بوده و از رویب بذر تا رسیدن میوه

شوید مصارف مختلفی در تدنای   . (Zargari, 1997) انجامدطول می

                                                           
اسددتاد گددروه   دانشددجوی کارشناسددی ارشددد اگرواکولددو ی و  ترتیددب بدده -2و  1

  دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشكده کشاورزیاگروتكنولو ی، 
  دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشكده کشاورزی دانشیار گروه علوم خاک، -3
 (Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir           سئول:نویسنده م -)*

DOI: 10.22067/jag.v10i3.30996 

2- Apiaceae 

 یچربد  دهندده کاهبعنوان های شوید بهغذایی دارد. از دانهدارویی و 

گلیسرید خون، پیشگیری و درمان تصدلب شدرایین و   به خصوص تری

 ;Charles at al., 1995) شدود مدی  های تدفراوی اسدتفاده  ناراحتی

Mahran at al., 1992; YazdanPanah, 2001.) 
د بددیب از حددد کودهددای رکدارب  ،بدر اسدداس مطالعددا  دراز مددد  

منفی دارد که ناشی از اسیدی شدن  یرشیمیایی بر عملكرد گیاهان تأث

منفدی بدر فعالیدت بیولو ید  و خصوتدیا  فیزیكدی و        یرخاک و تأث

 Nassiri Mahalati et al., 2009; Zhengchao) باشدشیمیایی می

et al., 2013)). رد کودهای شیمیایی ضمن اثدرا   عالوه بر این کارب

دهدد  های تولید را در دراز مد  افزایب میزیست محیطی، هزینهسوء

(Ghost & Bhat, 1998) . اسدتفاده از  تحقیقا  انجام شده بر اساس

تواندد بده  کودهای زیستی یا آلی جهت کاهب مشكال  ذکر شده می
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 ,.Kader et al., 2002; Koocheki et al)ه مورد توجه باشدطور ویژ

2011) . 

کمپوسدت از  استفاده از کودهای آلدی مانندد کدود دامدی و ورمدی     

هدای  مناب  مورد استفاده جهت کاهب وابسدتگی بده نهداده    ینترمهم

. (Mando et al., 2005; Koocheki et al., 2008) شیمیایی است

کده در  کمپوسدت حاتدل از آن   یژه ورمدی وی و بهکاربرد کودهای دام

ین منداب  در  تدر مهدم از باشدند،  یمد زیست گرفته شده از محیطواق  بر

های کشاورزی ارگانی  بوده که ضمن فراهمی متعادل عناتر یستمس

 Rodrigues)ای دارندد  استای تولید پایدار نیز نقب ویژهغذایی، در ر

et al., 2006; Dawson et al., 2008) .اده از کود دامدی مدی  استف-

یندهای بیولو ید  خداک مدوثر    آتواند با بهبود سطح کربن خاک بر فر

 بر اساس نتایج مرادی و همكداران  (Parakash et al.,2007).  باشد 

(Moradi et al., 2010) کمپوسدت  ز کود کمپوست و ورمیاستفاده ا

های رشددی، عملكدرد کمدی و مقددار     ثری در بهبود شاخصمؤنقب 

  داشت.( .Foeniculum vulgave Mill)گیاه رازیانه اسانس 

 بده در کنار کاربرد کودهای آلدی، اسدتفاده از تلقدیح میكدوریزایی     

ثری در بهبدود سداختار خداک    ؤنقب مد  تواندیمبیولو ی   کود عنوان

مقاومدت بده   های گیاهی، افدزایب  ها، کاهب اثرا  منفی پاتو ندانه

زایب كی و شدوری و افد  ویدژه تدنب خشد   های محیطی بهبرخی تنب

 & Cardoso) ویژه فسفر داشدته باشدد  جذب عناتر غذایی به قابلیت

Kuyper, 2006; Yesmin at al., 2007) تحقیقددا  گامددالرو و .

نشددان داد کدده تلقددیح   ، (Gamalero et al., 2004) همكدداران

تواند نقب مؤثری در افزایب جذب عناتدر غدذایی و   میكوریزایی می

فرنگدی  در گیداه گوجده   زیسدتی زیسدتی و غیدر  ای هد مقاومت به تنب

(Solanum lycopersicum L.)  داشته باشد. بر طبق تحقیقا  کابلو

اسددتفاده از تلقددیح میكددوریزا  (Cabelo et al., 2005)و همكدداران 

میزان حاللیت و کارایی جذب فسدفر در خداک را تدا چنددین      تواندیم

یی جدذب عناتدر غدذایی    با این وجود میدزان کدارا   برابر افزایب دهد.

ط بین میزبدان و میكدوریزا،   ناشی از تلقیح میكوریزایی به توانایی ارتبا

کلونی در محیط ریشه و خاک اطراف آن در کنار فراهمی مدواد   توسعه

ثر ؤهدای مد  انتخداب گونده   .(Douds at al., 1992)آلی وابسته است 

میایی میكوریزا، شرایط آب و هوایی و نیز خصوتدیا  فیزیكدی و شدی   

های میكوریزا با گیاه میزبدان  تواند تلقیح گونهیمخاک ناحیه ریزوسفر 

 ;Rodríguez Cáceres et al., 1996)یر قرار دهدد  تأثخود را تحت 

Cardoso & Kuyper, 2006). 

یم بدا  مسدتق عملكرد کمدی و کیفدی گیاهدان دارویدی در ارتبداط      

ویدژه کودهدای   هفراهمی عناتر غذایی از مناب  کودهای شیمیایی و بد 

بدر  . (Azizi & Kahrizil, 2008; Darzi et al., 2009)آلدی اسدت   

کودهای  یراساس توضیحا  ذکر شده این آزمایب با هدف بررسی تأث

هدای رشددی،   بر شاخص میكوریزاییهای گونهآلی، شیمیایی و تلقیح 

 خش  و کیفیت گیاه شوید در هر مرحله چین انجام شد. عملكرد ماده

 

 هاشمواد و رو

منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و این آزمایب به

های رشدی، عملكدرد و میدزان اسدانس    تلقیح میكوریزایی بر شاخص

کشاورزی دانشدگاه فردوسدی    دانه شوید در مزرعه تحقیقاتی دانشكده

 سهکامل تصادفی با  یهاتور  فاکتوریل بر پایه طرح بلوکمشهد به

 اجرا شد.  1391 -92در سال زراعی  تیمار 12تكرار و 

عندوان عامدل اول در چهدار    این مطالعه کود آلی و شیمیایی بهدر 

تدن در   5/4کمپوسدت ) تدن در هكتدار(، ورمدی    15سطح )کود دامدی ) 

( و شداهد( و  کیلدوگرم در هكتدار   150هكتار(، کود شیمیایی نیترو ن )

 ،G. mosseaeسدطح )  عنوان عامدل دوم در سده  تلقیح میكوریزایی به

G. intraradices     و شاهد )عدم تلقیح میكدوریزایی( در نظدر گرفتده

 150کمپوست بدر اسداس مقددار    های دامی و ورمیکود یرشدند. مقاد

کار برده شد. الزم به ذکر اسدت  هکیلوگرم نیترو ن خالص محاسبه و ب

تا  40که در سال اول بر اساس مناب  علمی موجود فقط با توجه به این

 Mazaheri & Majnon)شدود  د عناتر کود دامی آزاد مدی درت 50

Hoseini, 2007) .   لذا در مقدار کود دامی مورد استفاده ایدن موضدوع

 در نظر گرفته شد. 

 

برخی خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک محل انجام آزمایش -1جدول   
Table 1- Some of physical and chemical properties of experimental field soil  

 بافت
Texture 

کل نيتروژن  

)%( 
Total N (%) 

 کربن آلی

)%( 
OC (%) 

قابل جذب پتاسيم  

(برکيلوگرم گرمميلی)  
Available K (mg.kg-1) 

قابل جذب فسفر  

(برکيلوگرم  گرمميلی)  
Available P (mg.kg-1) 

 هدایت الكتریكی

زیمنس بر متر()دسی  
EC (dS.m-1) 

هاسيدیت  
pH 

یلومی سیلت  
Silty loam 

0.08 0.49 286 10.25 1.26 8.09 
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 آزمایشدر و کود دامی  کمپوستورمیشيميایی  خی خصوصياتبر -2جدول 
Table 1- Some of chemical properties of vermicomost and manure used in experiment 

 نمونه
Sample 

لک نيتروژن  

)%( 
Total N (%) 

یکربن آل  

)%( 
OC (%) 

لک پتاسيم  

)%( 
Total K (%) 

کل فسفر  

(%)  
Total P (%) 

 هدایت الكتریكی

تر(زیمنس بر م)دسی  
EC (dS.m-1) 

تهاسيدی  
pH 

 کود دامی
Manure 

0.67 - 1.16 0.14 7.4 6.22 

کمپوستورمی  

Vermicompost 
1.49 11.65 1.2 1.16 5.2 6.7 

 

مرب ( ایجداد  متر 10) 45/2های آزمایب با ابعاد هر ی  از کر 

 5/0ر ها از یكددیگ متر، فاتله پشته 5/0ها از یكدیگر شد. فاتله کر 

متدر تعیدین گردیدد. بدر اسداس       ید  ها از یكدیگر متر و فاتله بلوک

کمپوست قبل از کشت تدا عمدق   تیمارهای آزمایب،کود دامی و ورمی

قدار  میكدوریزا   هدای  متری با خاک مخلدوط شددند. گونده   سانتی 20

  تلقیح با خاک در دو الیه پدایین و بداالی   تورهمزمان با کاشت به

منب  اوره(  نیدز در سده    بذرها استفاده شدند. کود شیمیایی نیترو ن )از

-سداقه بعد از و تن  کردن  ترتیب همزمان با کاشت، مرحلهمرحله به

 مورد استفاده قرار گرفت. یده

)بدر روی هدر   یی هدا پشته های آزمایب، بذرها رویبا ایجاد کر 
متدر در هفتده سدوم     چهدار طول ( بههادو ردیف در طرفین پشتهپشته 
برگی برای  6تا  4شوید در مرحله  یهاچهیاهکشت شدند. گماه اسفند 

انتی متدر( تند    سد  7رسیدن به تراکم مورد نظر )فاتله روی ردیدف  
(. اولین آبیداری بالفاتدله   Davazdah Emami et al., 2010شدند )

تور  تا زمان رسیدگی فیزیولو ی  به هایاریپس از کاشت و سایر آب
منظدور  نجدام گرفدت. در مراحدل آزمدایب و بده     ا باری روز  هفتهر 

گونده  هدای میكدوریزا، از هدی    جلوگیری از کاهب رشد و فعالیت قار 
 کب شیمیایی استفاده نگردید.کب و یا آفتعلف

، دهدی در مرحله گل ،سطح برگ و وزن خش  بوتهبررسی جهت 
تدور   بده ( 50× 35مربد  ) مترسانتی 1750سطحی معادل ز گیاهان ا
گیری سطح بدرگ و وزن  با اندازه برداشت شدند.کر   هر تصادفی در

 & Koocheki) محاسدبه شدد   خش  بدرگ، شداخص سدطح بدرگ    

Sarmadnia, 1999).      عملكرد ماده تر و خشد  همدراه بدا عملكدرد
تعیدین شدد.   ب  مرمتر دوسطحی معادل اسانس با رعایت اثر حاشیه در 

جهددت تعیددین درتددد اسددانس از دسددتگاه کلددونجر اسددتفاده شددد     
(Makkizadeh et al., 2010) . 

و  SASافدزار  های آزمایب با اسدتفاده از ندرم  تجزیه و تحلیل داده
MSTAT-C  .چدین  سده  یل تولید دلبههای آزمایب دادهانجام گرفت

کامدل   یهابلوکطرح در قالب های خرد شده در زمان کر تور  به
 یکدود  تیمارهدای مورد تجزیه آماری قرار گرفتند کده در آن  تصادفی 

 گرفتده  نظدر  در فرعی عامل عنوانبه چین سهو  اتلی عامل عنوانبه
نیز با استفاده از آزمون دانكن در سطح پدنج درتدد    هایانگینمشدند. 

 مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. 
 

 نتایج و بحث 

ارائده شدده    3ایب در جددول  تیمارهای آزمد  اثرا  ساده و متقابل

ی مورد مطالعه هاشاخصدار شدن اثرا  متقابل بر دلیل معنیاست. به

 شوید، اثرا  ساده در آزمایب بررسی نشد.

 

 اثر متقابل میکوریزا و کود

اثرا  متقابل کود و میكوریزا بر نسبت بدرگ بده سداقه، عملكدرد     

دار د اسانس شدوید معندی  عملكر بخب سبزینه، عملكرد ماده خش  و

کاربرد هر ی  از سطوح در مایب نشان داد که زنتایج آ(. 3بود )جدول 

بت برگ بده سداقه را افدزایب    کمپوست نسمیكوریزا، استفاده از ورمی

، Glomus intraradicesشرایط تلقدیح بدا گونده    که در طوریبه ،داد

به ساقه  درتدی نسبت برگ 16کاربرد این کود آلی منجر به افزایب 

لقدیح  در شدرایط عددم ت  (. همچندین  5شد )جدول در مقایسه با شاهد 

و کود دامی منجدر بده افدزایب     کمپوستمیكوریزایی نیز کاربرد ورمی

 دار نسبت برگ به ساقه شد.معنی

کمپوسدت  یو ورمد  یکاربرد کدود دامد   موجود، گزارشا  اساس بر

 ییعناتدر غدذا  متعادل  فراهمیمثبتی در  نقب تواندیاز آن م حاتل

(Dawson et al., 2008)، گیداه  توانایی افزایب خاک، ساختار بهبود 

 ;Cardoso & Kuyper, 2006)از خداک   غدذایی  عناتدر  جدذب  در

Parakash et al., 2007)  و همكداران   یندیس مد  گ  .باشدد  داشدته

(Macginis et al., 2003)  یدی دارو یداه گ یبدر رو  یشدی در آزما نیدز 

( مشاهده کردند که مصدرف تدو م   .Ocimum basilicum L) یحانر

بدر وزن خشد  و    یداریطدور معند  کمپوست با میكوریزا بهیکود ورم

 اثر گذاشت.  یاهتعداد برگ در گ
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 های مورد مطالعه شوید اثر متقابل کود و ميكوریزا بر شاخص -5 جدول
Table 5- Interaction effects of fertilizer and mycorrhizae on studied characteristics of dill 

 ميكوریزا

Mycorrhizae 
 کود

Fertilizer 

ه نسبت برگ ب

 ساقه

Leaf / stem 

ratio 

عملكرد بخش سبزینه 

 )کيلوگرم در هكتار(
Fresh yield (Kg.ha-1) 

عملكرد ماده خشک 

()کيلوگرم در هكتار  
Dry matter yield 

(Kg.ha-1) 

ر عملكرد اسانس )ليت

 در هكتار(

Essential oil yield 

(l.ha-1) 

 شاهد
Control 

 شاهد
Control 

1.23bc* 1934.86f 329.50d 1.57e 

 دامی
Manure 

1.41abc 2174.33ef 337.27d 1.90de 

کمپوستورمی  

Vermicompost 
1.51a 2309.39de 354.47d 2.59de 

 شیمیایی
 Chemical 

fertilizer 

0.93d 2533.53d 376.76d 1.78de 

G. .mosseae 

 شاهد
Control 

1.24bc 2359.20de 350.67d 2.00de 

 دامی
Manure 

1.35abc 4206.90a 788.31a 6.67a 

کمپوستورمی  

Vermicompost 
1.49ab 3812.26b 559.48b 4.17c 

 شیمیایی
 Chemical 

fertilizer 

1.49ab 3149.43c 460.73c 2.70d 

G. intraradices 

 

 شاهد
Control 

1.2c 2397.51de 366.96d 1.89de 

 دامی
Manure 

1.49ab 4109.20a 763.41a 5.54b 

کمپوستورمی  

Vermicompost 
1.39abc 3956.90ab 578.54b 4.20c 

 شیمیایی
 Chemical 

fertilizer 

1.37abc 3005.75c 472.22c 2.59de 

 .باشنددار نمین در سطح پنج درتد دارای اختالف معنیهای دارای حداقل ی  حرف مشترک بر مبنای آزمون دانكدر هر ستون میانگین *
* Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using 

Duncan's Multiple Rang Test. 

 

عملكدرد  ه و نتایج آزمایب نشان داد کده عملكدرد بخدب سدبزین    

عالوه کدود دامدی   های میكوریزایی بهثر تلقیح گونهی خش  در اماده

کداربرد  کده  طدوری بده  ،ی بیب از سایر تیمارها بوددارطور معنینیز به

عملكرد بخب سبزینه و عملكدرد مداده خشد  را تدا     تیمار ذکر شده، 

یوشدا و   .(5داد )جددول  بیب از دو برابدر نسدبت بده شداهد افدزایب      

 نقدب مثبدت قدار  میكدوریزا    بهنیز  (Usha et al., 2004)ان همكار

Glomus mosseae  در جذب فسفر و افزایب عملكرد ماده خش  در

 گیاه رازیانه اشاره کردند. 

همچنین نتایج آزمایب نشان داد که عملكرد اسدانس نیدز در اثدر    

هدای میكدوریزایی افدزایب    کاربرد تلفیقی تیمارهای کود دامی و گونه

و  کمپوسدت ورمدی ، کاربرد کدود  ا شاهدبکه در مقایسه طوریبه ،یافت

G. mosseae  داد برابدر افدزایب    چهدار بدیب از  ، عملكرد اسدانس را

 ,.Koocheki et al)و همكاران کوچكی . نتایج آزمایشا  (5)جدول 

حاکی از اثرا  مثبت کاربرد کودهای زیستی شامل میكدوریزا   (2008

 Hyssopus)سانس گیداه دارویدی زوفدا    بر تفا  رویشی و عملكرد ا

officinalis L. )و همكاران فریتاس بود. در تحقیق (Freitas et al., 

نیز روشن شد که  ((.Mentha piperita L ءبر روی گیاه نعنا (2004

موجب بهبود مقدار اسدانس و میدزان    کاربرد چهار گونه قار  میكوریزا

 شود.متنول آن نسبت به شاهد می

 

 ابل میکوریزا و چیناثر متق

چین بدر سدایر    و میكوریزا متقابل به جز نسبت برگ به ساقه، اثر
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بر اساس نتایج (. 3دار بود )جدول شوید در آزمایب معنی یهاشاخص

بر  یدارآزمایب، در چین اول تلقیح یا عدم تلقیح میكوریزایی اثر معنی

وم تلقیح ولی در چین دوم و س ،نداشتدر بوته وزن برگ و وزن ساقه 

در بوتده  داری در وزن برگ و وزن سداقه  های میكوریزا اثر معنیگونه

 (.6)جدول  داشت

در چدین   G.mosseaeهای کاربرد گونهدر بوته، مشابه وزن برگ 

دار را در افزایب شاخص سطح برگ، عملكرد معنی یردوم بیشترین تأث

نوان به ع .(6)جدول  داشتشوید بخب سبزینه و عملكرد ماده خش  

در مقایسده بدا عددم تلقدیح      G.mosseaeمثال در چین دوم، کداربرد  

دار بخب سبزینه و ماده خشد   یكوریزا باعث افزایب عملكرد معنیم

تدر بده   یبپ(. همان طور که 6درتد شد )جدول  63و  34ترتیب تا به

تواندد  یمد های میكوریزا آن اشاره گردید، تلقیح گیاهان دارویی با گونه

یجه تولید ماده خش  در گیداه  جذب عناتر غذایی و در نت در افزایب

 Cardoso & Kuyper, 2006; Yesmin)ثری را ایفا کندد  نقب مؤ

et al., 2007) . 

در مطالعه نیز  (Khorramdel at al., 2008)دل و همكاران خرم

 Nigella)دانده  اثر کودهای زیستی شامل قار  میكوریزا بر گیاه سیاه

sativa L.) ، کداربرد کودهدای زیسدتی منجدر بده      که مشاهده نمودند

افزایب ارتفاع، شاخص سطح برگ، تجم  ماده خش  و سرعت رشدد  

 محصول نسبت به شاهد گردید.

همچنین بیشترین درتدد اسدانس و عملكدرد اسدانس در نتیجده      

طدوری کده   در چین دوم مشاهده گردید بهG. mosseae  د گونهکاربر

عملكرد اسانس در در مقایسه با شاهد، در نتیجه کاربرد تیمار ذکر شده 

روی  . در بررسدی ( 6)جدول  چین دوم بیشتر از دو برابر افزایب یافت

 ( .Carum carvi L) سدیاه  ی زیدره عو ندو  دو گیداه دارویدی شدوید   

طدور قابدل   به (VAM) مالحظه شد که کاربرد دو گونه قار  میكوریزا

ها را در مقایسه با شاهد بهبود توجهی کمیت و کیفیت اسانس دانه آن

 بخشید.

 

 اثر متقابل کود و چین

ر تمدامی  به جز نسبت برگ به ساقه، اثر متقابدل کدود و چدین بد    

بر اساس نتایج آزمایب در (. 3دار شد )جدول ی شوید معنیهاشاخص

کمپوست در چدین دوم بیشدترین وزن   نتیجه کاربرد کود دامی و ورمی

بر اساس نتایج اکبر ندژاد  (. 7)جدول  برگ و ساقه در بوته مشاهده شد

 زبالده  تسد کداربرد کمپو  (Akbarnejad et al., 2011)و همكداران  

دانه داشت. در تحقیقی دیگدر  زایب وزن خش  گیاه سیاهشهری در اف

گزارش شد که با افزایب سطوح کمپوست، کلیه خصوتیا  رشدی و 

 .(Mona et al., 2008)عملكرد گیاه رازیانه افزایب یافت 

ثری در افزایب سدطح  ؤکمپوست نقب مکاربرد کود دامی و ورمی

کمپوسدت در چدین   عنوان مثال کاربرد کود ورمیبه ،برگ شوید داشت

 افدزایب داد درتدد   52دوم شاخص سطح برگ را در مقایسه با شاهد 

 (Mirhashemi et al., 2009). میدر هاشدمی و همكداران    (7)جدول 

گزارش کردند که حداکثر مقادیر عملكرد ماده خش ، شاخص سدطح  

-به (.Trigonella foenum-graecum L) برگ گیاه دارویی شنبلیله

 تن در هكتار کود دامی مشاهده شد. 30و  20ترتیب با مصرف 

ثری در ؤکمپوسدت  نقدب مد   کود دامی و ورمی، مشابه وزن برگ

 ، درتد و عملكرد اسدانس ماده خش ، افزایب عملكرد بخب سبزینه

به عنوان مثال در زمان چین دوم کداربرد کدود دامدی در     .شوید داشت

 افدزایب داد بدیب از دو برابدر    راخش  ماده مقایسه با شاهد عملكرد 

 .(7)جدول 

ثر مدؤ نقدب    (Safadoust et al., 2007) تفادوست و همكاران

برد کود دامی در افزایب عملكرد را ناشی از اثدرا  کوتداه مدد  و    رکا

مد  بر بهبدود خصوتدیا  فیزیكدی شدیمیایی خداک، تخلخدل،       دراز

داری خاک دانستند. در پژوهب پایداری ساختمان خاک و ظرفیت نگه

 Solanumریدزی  ارش شد که مصرف کود دامدی در تدا   گز یگرید

nigrum L.)) میدزان بیشدتری نسدبت بده     توده محصول را بده زیست

. درزی و (Azeez et al., 2010)کاربرد کدود شدیمیایی افدزایب داد    

-گزارش کردند که استفاده از ورمی (Darzi et al., 2009)همكاران 

كتددار(، عملكددرد تددن در ه 10و  پددنجکمپوسددت در تمددامی سددطوح )

بدر اسداس نتدایج     بیولو ی  و اقتصادی گیاه رازیانه را افدزایب دهدد.  

، درتد و عملكرد اسانس نیز در چین دوم و اسدتفاده از کدود   5جدول 

 دامی در بیشترین مقدار خود بود.

 

 کود و چینمیکوریزا و اثر متقابل 

، نسبت برگ بده سداقه، عملكدرد بخدب     3بر اساس نتایج جدول 

، عملكرد ماده خش ، درتدد و عملكدرد اسدانس گیداه شدوید      سبزینه

طدور  چین قرار گرفدت. همدان   و کود و تحت تأثیر اثر متقابل میكوریزا

تر ذکر گردید، در هر ی  از سطوح تلقیح میكدوریزا و کداربرد   که پیب

دار بدیب از چدین   طور معندی کود، نسبت برگ به ساقه در چین اول به

   (.8دوم و سوم بود )جدول 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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  های مورد مطالعه شوید در آزمایشبر شاخصو ميكوریزا  کود ،اثر متقابل چين -8دول ج
Table 8- Interaction effects of cutting fertilizer and mycorrhizae on studied characteristics of dill in experiment 

 ميكوریزا

Mycorrhizae 
 کود

Fertilizer 

 چين

Cutting (C) 

گ نسبت بر

 به ساقه
Leaf / 

stem 

ratio 

عملكرد بخش 

گرم سبزینه )کيلو

 در هكتار(

Fresh yield 

(kg.ha-1) 

عملكرد ماده 

خشک 

)کيلوگرم در 

(هكتار  
Dry matter 

yield (kg.ha-1) 

 درصد اسانس

Essential oil 

percentage 

عملكرد 

ر اسانس )ليت

 در هكتار(

Essential oil 

yield (l.ha-1) 

 شاهد
Control 

 شاهد
Control 

 چین اول
First C. (C1) 

1.50def* 1652.2nop 344.8k-o 0.44klm 1.58i-l 

 چین دوم
Second C. (C2) 

0.77g 3160.9gh  431.0h-k 0.37m 1.62i-l 

 چین سوم
Third C. (C3) 

1.41ef  991.3q 212.6p 0.66c-i  1.49i-l 

 دامی
Manure 

C1 2.20ab 1824.7mno 316.1l-p 0.47i-m 1.51i-l 

C2 0.56g 3448.2fg 471.2e-j 0.62d-k 2.93e-l 

C3 1.46ef 1250.0pq 224.1p 0.55f-m 1.26kl 

کمپوستورمی  

Vermicompost 

C1 2.39a 1896.5mno 296.1m-p 0.49h-m 1.45i-l 

C2 0.51g 3629.3efg 508.6d-i 0.87ab 4.49de 

C3 1.62c-f  1402.2opq 258.6op 0.59e-l 1.54i-l 

 کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

C1 1.52c-f  2097.7lmn 313.8l-p 044klm 1.39jkl 

C2 0.57g 3951.1ef 545.9d-g 0.45klm 2.48f-l 

C3 0.71g 1551.7op 270.1nop 0.43klm 1.16l 

G. mosseae 

 شاهد
Control 

C1 2.17ab 1925.2mno 295.9m-p 0.39lm 1.17l 

C2 0.51g 3692.5ef 505.7d-i 0.71b-f 3.61efg 

C3 1.50def 1459.7opq 250.0op 0.49h-m 1.23l 

 دامی
Manure 

C1  1.97a-d 3913.7ef 554.5def  0.47i-m 2.63e-l 

C2 0.43g 6135.1b 1396.5a 1.01a 14.30a 

C3 1.35f 2571.8i-l 413.7i-l 0.67c-h 2.77e-l 

کمپوستورمی  

Vermicompost 

C1 2.00abc 3764.3ef 545.9d-g 0.44klm 2.40f-l 

C2 0.41g 4755.7d 686.7bc 0.89ab 6.22c 

C3  1.29f 2916.6a 445.4f-k 0.82bc 3.61efg 

 کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

C1 2.16ab 2635.1ijk 410.9i-l 0.43klm 1.79g-l 

C2 0.54g 4485.6d 597.7cd 0.70b-g 4.27def 

C3 1.49def 2327.5klm 373.5j-n 0.55f-m 2.06g-l 

G. intraradices 

 

 شاهد
Control 

C1 2.17ab 1830.4mno 301.7m-p 0.41lm 1.23l 

C2 0.56g 3562.2efg 454.0f-k 0.56f-m 2.52f-l  

C3 1.44ef 1798.8no 344.8k-o 0.46j-m 1.61i-l 

 دامی
Manure 

C1 1.88b-e 3798.8ef  540.2d-h 0.51g-m 2.76e.l 

C2 0.42g 5663.7c 1321.8a 0.78b-e 10.49b 

C3 1.29f 2864.9hij 428.1ijk 0.79bcd 3.37e-i 

کمپوستورمی  

Vermicompost 

C1 1.97a-d 4017.2e 574.7de 0.55f-m 3.20e-k 

C2 0.55g 4893.6d 709.7b 0.81bcd 5.18cd 

C3 1.36f 2959.7hi 451.1f-k 0.80bcd 3.59e-h 

 کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

C1 1.97a-d 2853.4hij 439.6g-k 0.37m 1.66h-l 

C2  0.52g 3735.6ef 586.2d 0.55f-m 3.27e-j 

C3 1.31f 2428.1jkl 390.8 j-m 0.65c-j 2.54f-l 

 باشند.دار نمیون دانكن در سطح پنج درتد دارای اختالف معنیهای دارای حداقل ی  حرف مشترک بر مبنای آزمدر هر ستون میانگین*
*Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability using Duncan's Multiple 

Range Test. 
 

دسدت  همچنین کمترین عملكرد ماده سبزینه نیز در چین سوم به

ترین عملكرد مداده خشد ، درتدد و عملكدرد     طور کلی، بیبآمد. به

-چین دوم بهدر  G. mosseaeاسانس تحت تأثیر کاربرد کود دامی + 

 .(8)جدول دست آمد 

 گيرینتيجه

ثری در بهبدود  ؤبر اساس نتایج آزمایب، کاربرد میكوریزا نقب مد 

دوم و  ویژه در چینرشدی و عملكرد ماده خش  شوید به خصوتیا 



 631    ... ، شیمیایی و تلقیح میكوریزایی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی شویدکودهای آلی یرتأث

آلدی دامدی و    سوم داشت. در کنار تلقیح میكدوریزا، کداربرد کودهدای   

ثری در افدزایب عملكدرد شدوید در    ؤنقب مد  تواندیکمپوست مورمی

مختلف این گیداه داشدته باشدد. بدا مصدرف تلفیقدی تلقدیح         هایینچ

باعدث کداهب مشدكال  ناشدی از      توانیمیكوریزا و کود های آلی م

 دید.مصرف کودهای شیمیایی گر
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Introduction 

 Dill (Anethum graveolens L.) is an annual medicinal plant belonging to the Apiaceae family and is native to 
the Southwest and Central Asia. This plant is not susceptible to cold and germination occurs at low temperatures. 
The vegetative period of this plant is short and from seed emergence till the fruit harvesting reaches 100 to 120 
days. Based on long-term studies, excessive use of chemical fertilizers has a negative effect on plant yield 
resulting soil acidification, negative effect on soil biological activity and physical and chemical properties. In 
addition, application of chemical fertilizers mean while environmental impacts increases production costs in the 
long term. According to literatures, the use of organic or biological fertilizers to reduce the mentioned problems 
can be especially valued. 

Materials and Methods 

 In order to investigate the effects of organic, chemical fertilizers and mycorrhizae inoculation on yield and 
yield components of dill in different cuts, an experiment was carried out in the Research Station, College of 
Agriculture, the Ferdowsi University of Mashhad, in 2013. The experiment was carried out in a factorial 
experiment based on randomized complete block design with three replications. The treatments were all 
combination of organic and chemical fertilizers in four levels (cow manure, vermicompost, chemical fertilizer 
and control) and three levels of Mycorrhiza inoculation (Glomus mosseae, Glomus intraradices and no 
inoculation). The collected data were analyzed as split- plot design in time based on randomized complete block 
design (due to having three cuts during growing season). The 12 fertilizer treatments and three cuts were 
considered as main and sub plots, respectively. 

Results and Discussion 

 The results showed that the highest (4259 kg.ha-1) and the lowest fresh yield (2043 kg.ha-1) were obtained in 
second cut and third cut, respectively. The results indicated that Leaf Area Index, fresh and dry matter yield, 
percentage and essential oil yield were significantly different between inoculated mycorrhizae treatments and 
control treatment. However, there was no significant difference (p<0.05) between Glomus mosseae and and 
Glomus intraradices in terms of former mentioned criteria. Fresh and dry matter yield and essential oil yield of 
dill were significantly higher in organic fertilizers treatments (vermicompost and cow manure) compared with 
chemical fertilizer. The results showed that using organic fertilizers have a better performance than chemical 
fertilizers in growing dill both in quality and quantity. The effects of fertilizer and mycorrhiza on leaf/stem ratio, 
grain yield, dry matter yield and essential oil yield were significant. The results of the experiment showed that in 
each level of mycorrhizal application, the use of vermicompost increased the leaf/stem ratio, so that, 
underGlomusintraradices inoculum conditions, the use of this organic fertilizer resulted in an increase of 16% 
leaf/stem ratio compared to the control. Also, in the absence of mycorrhizal inoculation, vermicompost and 
animal manure application resulted in a significant increase in leaf/stem ratio. The results of the experiment 
showed that the fresh and dry yield of the vegetative parts of the drill were significantly higher than other 
treatments in inoculation of mycorrhizal and animal manure treatments, so that the application of the mentioned 
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treatment, fresh and dry yield of the vegetative parts increased by two times compared with control treatment. In 
addition, the results of the experiment showed that the essential oil yield increased as a result of the combined 
application of animal manure and mycorrhizal treatments, so that the application of vermicompost fertilizer and 
G. mosseae compared to control treatment increased the essential oil yield by more than four times. 

Conclusion 

 According to the results of the experiment, mycorrhizal application has an important role in improving the 
growth characteristics and dry matter yield, especially in cut II and III. In addition to mycorrhizal inoculation, 
application of livestock manure and vermicompost can play an important role in increasing the yield of drill at 
different cutting. Combined use of mycorrhiza inoculum and organic fertilizers can reduce the problems caused 
by the use of chemical fertilizers. 
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