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 چکیده            

آزمایشی در ) Coriandrum sativum(کمپوست بر خصوصیات کمی و درصد اسانس بذر گیاه دارویی گشنیز  منظور مطالعه اثر میکوریزا و ورمی به
. هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد اجـرا شـد      در قالب طرح بلوك 1388-89سال زراعی 

مخلـوط میکـوریزا و کـود    ) 5کمپوسـت،   مخلوط میکـوریزا و ورمـی  ) 4فسفر،  کود شیمیایی ) 3میکوریزا، ) 2کمپوست،  ورمی) 1: تیمارهاي آزمایش شامل
هـر کـرت آزمایشـی جهـت مطالعـات عملکـرد       . بـود   )بدون مصـرف کـود  (شاهد ) 7فسفر و   کمپوست و کود شیمیایی مخلوط ورمی) 6شیمیایی فسفر، 

گیاهان به گـل رفتـه بودنـد و برداشـت      درصد5داشت عملکرد بیولوژیک گیاه در دو چین زمانی که بر. بیولوژیک و عملکرد دانه به دو قسمت تقسیم شد
کمپوست و شاهد به ترتیـب بیشـترین و    نتایج آزمایش نشان داد تیمار ورمی. ها زرد شده بودند انجام شد عملکرد دانه گیاه، هنگامی که قسمت اعظم بوته

کمپوست و میکوریزا به ترتیب در چـین اول و دوم بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک و وزن      تیمارهاي ورمی. دارا بودندکمترین عملکرد دانه و ارتفاع بوته را 
اختصاص دادند، در حالی که گیاهانی که هیچ نوع کودي در آنها بکار برده نشده بـود، کمتـرین مقـادیر ایـن صـفات را دارا       خود خشک برگ در بوته را به

بیشـترین و  . و مخلوط میکوریزا و فسفر داراي بیشترین تعداد چتر و تیمار شاهد از کمترین تعداد چتـر برخـوردار بـود    ر میکوریزاگیاهان تحت تیما. بودند
 .کمپوست مشاهده شد کمترین درصد اسانس دانه  به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار ورمی

 
 اسانس، تعداد چتر، عملکرد بیولوژیک:  کلیديهاي  واژه

  

    1 مقدمه
هاي شیمیایی در اراضی کشاورزي  در چند دهه اخیر مصرف نهاده

افـت کیفیـت    موجب معظالت زیست محیطی از جمله آلـودگی آبهـا،  
). 38(محصوالت کشاورزي و کاهش حاصلخیزي خاك گردیده اسـت  

کشاورزي پایدار بر پایه استفاده از کودهاي بیولوژیک و آلـی یـک راه   
ایـن کودهـا    .رود ت به شمار میحل مناسب در جهت رفع این مشکال

باعث تأمین عناصر غذایی به صورتی متناسب با تغذیه گیـاه، افـزایش   
و افزایش رشد و عملکرد گیـاه زراعـی   ) 3(تنوع زیستی، بهبود کیفیت 

تنها مقدار کـاربرد   استفاده از کودهاي بیولوژیک و آلی نه). 7(شوند  می
ذخیره انـرژي و کـاهش    دهد، بلکه بهکودهاي شیمیایی را کاهش می

و باعـث افـزایش کیفیـت و    ) 12(آلودگی محیط کمک خواهـد نمـود   
از ). 24(ویژه در تولید گیاهان دارویی خواهنـد شـد    پایداري عملکرد به

آنجایی که رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویـی بـه سـمت بهبـود     
                                                

و گـروه زراعـت    دانشـیار  واستاد  ،دانشجوي کارشناسی ارشد به ترتیب -3و  2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد  ،دانشکده کشاورزياصالح نباتات، 

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

غذیه رسد که ت نظر می باشد، به کیفیت، کمیت و سالمت ماده مؤثره می
سالم این گیاهان از طریق کاربرد این کودها داراي تطابق بیشتري بـا  

  ).25( باشد اهداف تولید گیاهان دارویی می
دارویی، معطر، یکساله از خانواده چتریـان، بـا    گشنیز گیاهی است

میوه و پیکره رویشی ایـن  ).   .Coriandrum sativum L(نام علمی 
سانس در صـنایع غـذایی، آرایشـی،    گیاه حاوي اسانس است و از این ا

در منـابع  ). 1(شـود   سـازي اسـتفاده مـی    بهداشتی، شکالت و نوشـابه 
، کاهنده قند خـون  )17(میکروبی  مختلف براي این گیاه خاصیت ضد

و ضـد  ) 31(آورنـده فشـارخون    ، پـایین )14(خـون   ، کاهنده چربی)15(
   .آورده شده است) 19(اضطراب 

کمپوســت را بــر  کــوریزا و ورمــیمحققــین زیــادي اثــر مثبــت می
در آزمایشی . اند خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی گزارش کرده

مشخص شد که در سطوح پایین فسفر قابل دسترس و تـراکم بـاالي   
کـاپور و  ). 36( گیاه، وزن خشک گشـنیز میکـوریزایی افـزایش یافـت    

یز هم اظهار داشتند که قـارچ میکـوریزا در گیـاه گشـن     )23( همکاران
شـده و   سبب افزایش قابل مالحظه غلظـت فسـفر در گیاهـان تلقـیح    

المن موجود در اسـانس در مقایسـه بـا شـاهد     -کاهش بارز آنتول و بتا
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کمپوسـت و   در آزمایشی که به منظور بررسی اثر میکوریزا، ورمـی . شد
 Foeniculum(کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس رازیانه 

vulgare Mill. ( تنهایی  ام شد، مشخص گردید که هر سه کود بهانج
کمپوسـت و همچنـین اثـر     زیسـتی و ورمـی   و اثر متقابل کود فسـفات 

). 2( دار اسانس ایـن گیـاه شـد    متقابل هر سه کود باعث افزایش معنی
با قارچ میکوریزا به طور قابل   (Mentha arvensis)تلقیح گیاه نعناع

محمـد و  ). 20(افـزایش داد   را اي عملکرد بیولوژیک این گیاه مالحظه
مشاهده کردند که کاربرد توأم کـود فسـفر و میکـوریزا    ) 32(همکاران 

)Glomus tenue ( در جــو)Hurdeum vulgare ( ســبب افــزایش
در آزمایشی مشاهده . ارتفاع بوته و ماده خشک در مقایسه با شاهد شد

 NPK(کمپوست همراه با کود شـیمیایی   شد که مصرف پنج تن ورمی
موجـب افــزایش عملکــرد  ) کیلـوگرم درهکتــار  25،25،50بـه میــزان  

نسـبت بـه    (Ocimum basilicum)  بیولوژیک گیاه دارویی ریحـان 
گزارش کردند کـه اسـتفاده از   ) 9(آرگوئلو و همکاران ). 10(شاهد شد 

 Allium( کمپوست باعث افزایش عملکرد در گیاه دارویی سـیر  ورمی
sativum (ران عزیزي و همکا. شد)اظهار داشـتند کـه اسـتفاده از    ) 4

هاي رشدي و عملکرد گیاه بابونه  کمپوست سبب افزایش شاخص ورمی
ــانی ــزایش   ) chamomomilla) Matricaria آلمـ ــا افـ ــد و بـ شـ

در آزمایشـی کـه   . کمپوست این صفات در بابونه افـزایش یافـت   ورمی
نجام ا )Zea mays(کمپوست بر روي ذرت  منظور بررسی تأثیر ورمی به

کمپوسـت سـبب افـزایش تعـداد      شد، نتایج نشان داد که کاربرد ورمی
). 21(برگ، وزن خشک ساقه و ارتفاع گیاه در مقایسـه بـا شـاهد شـد     

اسـانس و تعـداد گـل در     هم گزارش کردند، درصد) 27(لیاك و پانک 
ــی   ــه روم ــاه بابون ــرف  ) nobile Chamaemelum(گی ــر مص در اث

  .کمپوست افزایش یافت ورمی
دف از اجراي ایـن آزمـایش بررسـی اثـر کودهـاي میکـوریزا و       ه
کمپوست بر درصد اسانس دانه و خصوصیات کمی گیـاه گشـنیز    ورمی

  . بود
  

  ها مواد و روش
در مزرعــه تحقیقــاتی  1388-89ایــن تحقیــق در ســال زراعــی  

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالـب طـرح بلوکهـاي    
) 1: تیمارهاي آزمـایش شـامل  . ر اجرا گردیدکامل تصادفی با سه تکرا

کود شـیمیایی  ) Glomus mosseae( ،3(میکوریزا ) 2کمپوست،  ورمی
مخلـوط میکـوریزا و   ) 5کمپوسـت،   مخلوط میکوریزا و ورمی) 4فسفر، 

کمپوست و کود شیمیایی فسفر و  میور مخلوط) 6، کود شیمیایی فسفر
 30از عمـق صـفر تـا     قبل از اجـراي طـرح   .بود) بدون کود(شاهد ) 7

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی     ویژگـی  بـرداري و  متري خاك نمونه سانتی
پـس از انجـام عملیـات خـاکورزي و      .خاك در آزمایشگاه تعیین شـد 

متر ایجـاد و در داخـل هـر     3×1هایی با ابعاد اجراي نقشه طرح کرت

تن در 7( کمپوست ورمی .ردیف براي کاشت در نظر گرفته شد 5کرت 
 هـاي مربوطـه   به کرت) P2O5  کیلوگرم در هکتار 75(و فسفر ) هکتار

کمپوسـت اسـتفاده    مشخصات خاك زمین زراعـی و ورمـی  . اضافه شد
 150براي اعمال تیمـار میکـوریزا حـدود    . آمده است 1شده در جدول 

گرم از خاك حاوي این قارچ در شیار ایجاد شده براي کاشـت ریختـه   
کشـت  . الیه خاك نرم پوشیده شدشد و بعد ازکاشت روي بذور با یک 

متـر و بـا   سـانتی  60هایی بـه فاصـله   در پشته 20/12/1388در تاریخ 
متـر در دو طـرف پشـته صـورت     سـانتی  4روي ردیـف   فاصله کاشت

بعد از اعمال تیمارها و کاشت بـذر، هـر کـرت بـه دو قسـمت      . گرفت
گیري عملکرد بیولوژیـک و اجـزاي    یک بخش براي اندازه. تقسیم شد

ملکرد آن در نظر گرفته شد و بخش دیگر براي تعیین عملکرد دانـه  ع
ـ آب نیاول. و اجزاي عملکرد آن اختصاص یافت بالفاصـله بعـد از    ياری

. انجـام شـد  و به روش نشـتی   کباریروز  7ها هر  ياریآب ریکاشت و سا
. هاي هرز در چهار مرحله پـس از کاشـت صـورت گرفـت     وجین علف

درصـد   5در مرحلـه  ) عملکرد بیولوژیـک (برداشت بخش سبزینه گیاه 
گلدهی در دو چین از بخش اختصاص یافته به آن انجام گرفت، قبـل  

هـایی از   بوته به طـور تصـادفی انتخـاب و ویژگـی     5از برداشت تعداد 
هاي جـانبی در هـر    جمله وزن خشک برگ، ارتفاع بوته و  تعداد شاخه
اي از  ف اثـر حاشـیه  بوته تعیین شد و عملکرد نهایی در هر کرت با حذ

  . سطح باقی مانده محاسبه شد
ها زرد شدند،  جهت تعیین عملکرد دانه، زمانیکه قسمت اعظم بوته

برداشت گیاهان از بخش اختصاص یافته به این منظور بـا حـذف اثـر    
بوته انتخاب و تعداد  5قبل از برداشت نهایی . اي صورت گرفت حاشیه

ز خشـک کـردن دانـه گیـاه،     پـس ا . چتر در بوته شمارش و ثبت شـد 
منظـور اسـتخراج    بـه . گیري آماده شد هاي هر کرت براي اسانس نمونه

. اسانس از روش تقطیر با بخار توسـط دسـتگاه کلـونجر اسـتفاده شـد     
گیري چهار ساعت بود، اسانس حاصـل   زمان صرف شده جهت اسانس

اي در بسـته  آوري و در ظروف شیشـه  که به رنگ زرد روشن بود، جمع
 .گراد نگهداري شد درجه سانتی 4یخچال با دماي در 

افـزار   ها براساس طرح آماري مورد استفاده، توسط نـرم  تجزیه داده
SASدرصد و  5آزمون دانکن در سطح احتمال  ها با ، مقایسه میانگین

  .انجام شد Excelافزار  رسم نمودارها توسط نرم
  

  نتایج و بحث 
 بخش رویشی

 ارتفاع بوته 
بر ارتفـاع بوتـه   ) ≥01/0p(داري  د استفاده تأثیر معنیکودهاي مور

کمپوست و شاهد بـه ترتیـب    تیمار ورمی ).2جدول(گیاه گشنیز داشتند 
  .بیشترین و کمترین ارتفاع بوته را در هر دو چین دارا بودند
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 محل آزمایش و ورمی کمپوست مورد استفاده  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 1جدول 

 اسیدیته   
  هدایت الکتریکی

dS m-1)( 
  کل نیتروژن
(%)  

  فسفر
(ppm)  

  پتاسیم
(ppm)  

 بافت خاك

  سیلتی لومی  5/125 97/22 08/0  5/1 49/7  خاك
  -  -  12000  4/1  10  2/8 کمپوست ورمی

  
بـود   2/43و در چـین دوم   33/59بیشترین ارتفـاع، در چـین اول   

اد چین ارتفاع شود با افزایش تعد همان طور که مشاهده می). 3جدول (
اظهار داشتند ارتفـاع گیـاه   ) 11(آتیه و همکاران . گیاه کاهش پیدا کرد

ــه ــار  همیش ــرایط اســتفاده از  ) Calendula officinalis(به در ش
در آزمایشی اثر کمپوسـت، مـالچ کـاه و    . کمپوست افزایش یافت ورمی

گیـاه ذرت، لوبیـا    3کمپوست بر خصوصیات رشدي  کلش برنج و ورمی
)Phaseolus vulgaris ( ــه ) Abelmoschus esculentus(و بامی

کمپوست نسبت به سایر تیمار تأثیر  بررسی شد و نتایج نشان داد ورمی
یکـی از عوامـل   ). 34(بیشتري بر افزایش ارتفاع هر سه گیـاه داشـت   

نظـر   به. کننده ارتفاع گیاه تأمین عناصر غذایی موردنیاز آن است تعیین
ست آزادسازي عناصر غذایی همزمانی بیشـتري  کمپو رسد، در ورمی می

  کمپوست  با تأمین تدریجی و به بنابراین ورمی. با نیاز غذایی گیاه دارد
تیمـار   ارتفاع گیاه گشنیز شد، اما درموقع عناصر غذایی باعث افزایش 

شاهد به علت کمبـود مـواد غـذایی  گیـاه از رشـد و ارتفـاع کمتـري        
ایی که فرآیند رشد گیاه به میزان زیادي از آنجهمچنین  .برخوردار بود

کمپوسـت بـا    وابسته به محتواي رطوبتی خاك اسـت، احتمـاال ورمـی   
افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت موجود در خـاك شـرایط مناسـب را    

 ).38(براي رشد گیاه فراهم کرده است 
خـــواص شـــیمیایی و فیزیکـــی هیومیـــک اســـید موجـــود در 

فیت نگهـداري عناصـر غـذایی و    کمپوست از طریق افزایش ظر ورمی
کننده رشد باعث افـزایش تجمـع نیتـروژن     افزایش هورمونهاي تنظیم

توسط گیاه شده و با افزایش نیتـروژن، ارتفـاع و رشـد گیـاه افـزایش      
همچنین اسید هیومیک با افزایش فعالیت آنزیم رابیسـکو  ). 8(یابد  می

را تحت تأثیر سبب زیاد شدن فعالیت فتوسنتزي گیاه شده و رشد گیاه 
  ).18( دهد قرار می
  

 هاي جانبی  تعداد شاخه
هاي جانبی در هر دو  تأثیر تیمارهاي کودي مختلف بر تعداد شاخه

هـاي   با این وجود تعداد شاخه). 2جدول(نبود ) ≥05/0p(دار  چین معنی
جانبی در تیمارهاي خالص و مخلوط کودهاي آلی و بیولوژیک بیشـتر  

هاي تیمارهاي مختلـف   مقایسه میانگین). 3ول جد(از تیمار شاهد بود 
کمپوست در هر دو چـین بیشـترین تعـداد شـاخه      نشان داد که  ورمی

در یـک بررسـی در گیـاه اســفرزه    . جـانبی را بـه خـود اختصــاص داد   
)Plantago ovata(      نتایج نشان داد کـه کـود شـیمیایی و کودهـاي

بـه نظـر   ). 29(د داري نداشتن بیولوژیک بر صفات رشدي گیاه اثر معنی
رسد که تعداد شاخه جـانبی در گیـاه گشـنیز چنـدان تحـت تـأثیر       می

گیرد و با تغییر تراکم گیاه  کودهاي بیولوژیک، آلی و شیمیایی قرار نمی
  . کند تغییر می

  
 عملکرد بیولوژیک

نتایج حاصل از آزمایش در طی دو چین نشان داد، کـه عملکـرد     
دار  تیمارهاي مختلـف کـودي معنـی    بیولوژیک گیاه گشنیز تحت تأثیر

)01/0p≤ ( بـــود)کمپوســـت و مخلـــوط  تیمـــار ورمـــی). 2جـــدول
کمپوست و مایکوریزا در چین اول و تیمـار  مـایکوریزا در چـین     ورمی

دوم بیشترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص دادند و کمتـرین  
ـ ). 3جـدول  (عملکرد بیولوژیک گیاه در تیمار شاهد مشاهده شد  ایج نت

بدست آمده از این تحقیق مبنی بر افزایش عملکرد گیاه در اثر استفاده 
 کمپوســت بــا نتـایج محققــان دیگــر بـر روي تــوت فرنگــی   از ورمـی 

)Fragaria vesca) (7 (ــان ــت دارد) 39( و ریح ــاوات و  .مطابق کوم
کمپوست در گیاه جـو   هم اعالم کردند استفاده از ورمی) 26(همکاران 

نظـر   چنـین بـه  . ر عملکرد بیولوژیک این گیاه شدسبب بهبود چشمگی
رسد، باالنس غذایی که در کودهاي آلی وجـود دارد، باعـث تولیـد     می

و انرژي کـه  ) 33(شود که از سالمتی بیشتري برخوردارند  گیاهانی می
باید براي مبارزه با آفات و بیماریها استفاده شود، در گیاه ذخیره شده و 

استفاده از  .شود د و عملکرد گیاه استفاده میاز آن در جهت افزایش رش
کمپوست در کشاورزي پایدار، عالوه بر افزایش جمعیت  کود آلی ورمی

 هـاي میکـوریزا و   نظیر قـارچ (هاي مفید خاك  و فعالیت میکروارگانیزم
  کننـده  هـاي حـل   هاي موجود در ریزوسفر نظیر میکروارگانیزم باکتري
ذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن، ، در جهت فراهمی عناصر غ)فسفات

فسفر و پتاسیم محلول عمل نمـوده و سـبب بهبـود رشـد و عملکـرد      
   ).7(شود  گیاهان زراعی می

نشان داد، که زیسـت تـوده   ) 16(نتایج آزمایش کوپتا و همکاران 
بررسی اثر . ریحان در شرایط تلقیح با سه گونه میکوریزا افزایش یافت

 Coleus  قـارچ بـر روي رشـد گیـاه دارویـی     هاي مختلف ایـن   گونه
forskohlii    هم حاکی از آن است که ارتفاع بوته و زیست تـوده گیـاه

در گیاهان تحت تیمار قارچ میکوریزا نسبت به شـاهد افـزایش یافـت    
اي کـه بـر روي گیـاه     هـم در مطالعـه  ) 22(جوشی و همکـاران  ). 35(

جـام دادنـد، اظهـار    ان) Scutellaria integrifolia( دارویـی بشـقابی  
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داشتند که تلقیح ریشه این گیاه با میکوریزا نه تنها در افزایش رشـد و  
تکثیر گیاه، خصوصاَ رشد ریشه مؤثر بوده، بلکه توانایی گیـاه را بـراي   

اي که بـا کمبـود فسـفر نیـز مواجـه هسـتند        رشد در خاکهاي حاشیه
شـبه   افـزایش فعالیـت هـاي    دارا بـودن مـواد آلـی،   . دهد افزایش می

شـیمیایی و بیولـوژیکی بسـتر     -هورمونی و بهبود سـاختمان فیزیکـی  
کاشت از جمله عواملی هستند که  شرایط مطلوب براي رشد رویشی و 
زایشی و در نتیجه افـزایش عملکـرد گیـاه را در اسـتفاده از کودهـاي      

  ).28(کنند  بیولوژیک و آلی فراهم می
  

  صفات مورد بررسی گشنیز در دو چین ) عاتمیانگین مرب(جدول تجزیه واریانس  -2جدول

  ارتفاع تعدادشاخه جانبی عملکرد بیولوژیک وزن خشک برگ در بوته
 

 منابع تغییر درجه آزادي

    چین اول  
41/1 ** 14244058/4** 47/2 ns 4/179  تیمار 6 **

0046/0 ns 993673/5ns 047/0 ns 2/13 ns 2 بلوك 
15/0  6/77  55/0  8/10  خطا 12 
دوم چین       

12/0 ** 1049393/7** 26/0 ns 7/126  تیمار 6 **
01/0 ns 53663/9ns 9/0 ns 45/0  بلوك 2 
03/0  76604/4 29/0  4/4  خطا 12 

         
  و عدم معنی داري% 1به ترتیب معنی داري در سطح  - nsو** 

  
  مقایسه میانگین اثر تیمارهاي کودي بر صفات مورد مطالعه گشنیز در دو چین - 3جدول 

 تعداد شاخه هاي جانبی )kg ha-1(عملکرد بیولوژیک  )g(وزن خشک برگ در بوته 
  ارتفاع گیاه

)cm(  تیمار  

 چین اول  
 

  

2/14 a 12292/9 a 6/66 a 59/33 a ورمی کمپوست  
1/05 b 8282 b 00/6  a 54/66 b میکوریزا  
0/89 b 8040/4 b 5/66 a 00/40  dc فسفر  
1/08 b 11101 a 00/6  a 41/06 dc میکوریزا+ورمی کمپوست  
2/59 a 7800 b 6/33 a 00/51  bc فسفر+ورمی کمپوست  
1/28 b 8737/4 b 6/33 a 44/96bc فسفر+میکوریزا  
0/76 b 5771 c 5/66 a 36/66 d شاهد  

22/0  08/5  42/0  89/1  S.E. 
 

   چین دوم  
1/25 ab 3697/5 ab 6/66 a 43/2 a ورمی کمپوست  
1/36 a 4131/4 a 6/33 a 36/53 dc میکوریزا  

0/98 abc 3158/4 b 00/6  a 31/53 e فسفر  
1/14 ab 3522/6 b 6/33 a 41/33 ab میکوریزا+ورمی کمپوست  
0/96 bc 3588/5 b 6/66 a 38/4 bc فسفر+ورمی کمپوست  
1/12 abc 3364/2 b 6/66 a 34/53 de فسفر+میکوریزا  
0/75 c 2197/5 c 00/6  a 23/93 f شاهد  

1/0  7/159  3/0  2/1  S.E.  
  .دار ندارند تفاوت معنی% 5مشترك در سطح احتمال  هاي داراي حروف  در هر ستون به تفکیک در چین اول و دوم، بر اساس آزمون دانکن، میانگین
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 وزن خشک برگ در تک بوته

اثر تیمارهاي کودي بر وزن خشک برگ در گیاه گشنیز معنـی دار  
)01/0p≤ ( بود)کمپوسـت و فسـفر در    تیمار مخلـوط ورمـی  ). 2 جدول

چــین اول و تیمــار میکــوریزا در چــین دوم بیشــترین و تیمــار شــاهد 
نتیجـه  ). 3جدول (خود اختصاص دادند  کمترین وزن خشک برگ را به

حاصل از این آزمایش با نتایج بسیاري از تحقیقات مرتبط با کشاورزي 
یک و آلی همـراه بـا مصـرف    پایدار مبنی بر استفاده از کودهاي بیولوژ

در آزمایشـی اثـر   ). 37و  24(متعادل کودهاي شیمیایی مطابقـت دارد  
بررسی کردند، نتایج نشـان داد کـه     ورمی کمپوست را بر نشاء ریحان

کمپوسـت بـه    وزن خشک و تعداد برگ کامـل در تیمـار داراي ورمـی   
) 13(چانـدرا و همکـاران    ).30(همراه کود تجاري طبیعی بیشـتر بـود   

 گــزارش کردنــد عملکــرد وزن خشــک در گیاهــان دارویــی بوزیــدان
)Withania sominifera(المشـــک  ، حـــب)Abelmoschatus 

moschatus(،Clitoria ternatea   ،Psorolea corylifolia و 
Plumbago zeylanica   در شرایط تلقیح با میکوریزا نسبت به عـدم

درباره تأثیر مایکوریزا می تـوان گفـت، ایـن    . تتلقیح آنها افزایش یاف
شـود ریشـه    قارچ از طریق همزیستی با ریشه گیاه میزبان باعـث مـی  

هاي میکوریزا حجم بیشتري از خـاك را اشـغال کنـد و     همراه با هیف
تواند بـه   اي نازکتر شده که می همچنین باعث ایجاد یک سیستم ریشه
سطح جذب افزایش یابد، کـه   منافذ باریک خاك نفوذ کند و در نتیجه

 .شود منجر به افزایش رشد رویشی گیاه می
  

  عملکرد بیولوژیک کل
عملکرد بیولوژیک کل، مجموع عملکـرد بیولوژیـک چـین اول و    

بر عملکـرد  ) ≥01/0p(داري  تیمارهاي کودي تأثیر معنی. باشد دوم می
 کمپوست با عملکـردي معـادل   تیمار ورمی. بیولوژیک کل گیاه داشتند

 7969کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار شـاهد بـا عملکـرد     15991
خود اختصـاص   کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد بیولوژیک کل را به

با توجه به اینکه یکی از موارد استفاده گشنیز، مصرف ). 1شکل (دادند 
کمپوسـت   آن بصورت سبزي تازه است، لذا استفاده از کود آلـی ورمـی  

توانـد   هاي زراعی، می باال با شرایط اکولوژیکی سیستمضمن سازگاري 
عملکرد اقتصـادي قابـل قبـول و سـالمی را در مقایسـه بـا کودهـاي        

  .شیمیایی تولید کند
  

  بخش زایشی
 عملکرد دانه و تعداد چتر در گیاه

اثر تیمارهاي کـودي بـر تعـداد چتـر در گیـاه گشـنیز معنـی دار        
)01/0p≤ ( ــود ــوط کودهــاي تیمارهــاي خــا). 4جــدول (ب لص و مخل

بیولوژیک و آلی بیشترین و تیمار کود شـیمیایی بـه تنهـایی و شـاهد،     
در این آزمایش مشاهده شد ). 5جدول (کمترین تعداد چتر را دارا بودند 

که بین تیمارهـاي میکـوریزا، مخلـوط میکـوریزا و فسـفر و مخلـوط       
ر وجود کمپوست از لحاظ آماري اختالفی در تعداد چت میکوریزا و ورمی

در تحقیقی که بر روي رازیانه انجام شد نتایج نشان داد، تعداد . نداشت
چتر در بوته در این گیاه تحت شرایط استفاده از کودهـاي بیولوژیـک   

هـم گـزارش   ) 24(کـاپور و همکـاران   ). 28(داري یافت  افزایش معنی
اد دار تعـد  کردند، که تلقیح رازیانه با قارچ میکوریزا سبب افزایش معنی

  .چتر در بوته، زیست توده و درصد همزیستی ریشه این گیاه گردید

  

  
  گیاه گشنیز) مجموع چین اول و دوم(هاي مختلف کودي بر عملکرد بیولوژیک کل  تأثیر مدیریت -1شکل

 M:میکوریزا       M+V:ورمی کمپوست+میکوریزا        V:ورمی کمپوست
  C :شاهد   P:فسفر   P+V:فرفس+ورمی کمپوستM+P      :فسفر+ میکوریزا
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  جدول تجزیه واریانس تعداد چتر، عملکرد دانه، درصد و عملکرد اسانس گشنیز بر حسب میانگین مربعات -4جدول
  عملکرد اسانس

)kg ha-1( 
اسانس  درصد

 بذر
  عملکرد دانه

 )kg ha-1( 
تعداد چتر در 

 بوته
درجه 
 آزادي

 منابع تغییر

 تیمار 6 **55/8 **133107/36 **0/015 **0/32
0/18* 0/003 ns 22748/05 ns 7/7 ns 2 بلوك 
 خطا 12 0/15 7346/07 0/0011 0/041

    و عدم معنی داري% 5،%1به ترتیب معنی داري در سطح  - nsو* ،**
  

هاي  کودهاي آلی و بیولوژیک از طریق بهبود فعالیت تنظیم کننده
عـث فراهمـی   رشد گیاه و کاهش آبشویی عناصر موجـود در خـاك با  

بیشتر جذب عناصر غـذایی توسـط گیـاه و افـزایش فتوسـنتز و مـاده       
خشک گیاهی گردیده که این امر در نهایت سبب افـزایش گلـدهی و   

با توجه به اینکه تعداد چتر در بوته در ). 11(شود  تعداد چتر در بوته می
گیاهان خانواده چتریـان از مهمتـرین اجـزاي عملکـرد ایـن گیاهـان       

تواند باعث افزایش عملکرد  بنابراین افزایش در تعداد چتر می باشد، می
دراین تحقیق تیمارهاي شاهد و کود . دانه در گیاهان این خانواده شود

چتر در بوته کمترین  17و  33/15شیمیایی فسفر به ترتیب با میانگین 
عملکرد دانه را دارا بودند و تیمار ورمی کمپوست با تعـداد چتـر بـاالتر    

) 6(مـرادي  . ین عملکرد دانه در هکتار را به خود اختصـاص داد بیشتر
کمپوسـت،   ي تـوأم از کمپوسـت و ورمـی    نیز گزارش کرد، که استفاده

بیشترین تأثیر را بر عملکرد اقتصادي رازیانه داشـت و سـبب افـزایش    
  .درصدي عملکرد نسبت به شاهد شد 53

  
 درصد و عملکرد اسانس بذر 

اي مختلــف نشــان داد، کــه درصــد و مقایســه میــانگین تیمارهــ 
داري  عملکرداسانس بذر بین تیمارهاي مورد آزمـایش اخـتالف معنـی   

به طوري که تیمار شاهد بیشـترین و  ). 4جدول ) (≥01/0p( نشان داد

کمپوست کمترین اثر را بر درصد اسانس بذر گیـاه گشـنیز    تیمار ورمی
مـار شـاهد و   از لحاظ آماري بین درصـد اسـانس تی   ).5جدول (داشتند 

در تحقیقی . داري وجود نداشت تیمار کود شیمیایی فسفر اختالف معنی
بر روي رازیانه انجـام داد، گـزارش کـرد تیمـار شـاهد      ) 6(که مرادي 

کمپوسـت و ازتوبـاکتر کمتـرین درصـد      بیشترین و تیمار مخلوط ورمی
) 5(طبـق گـزارش فخـر طباطبـایی     . خود اختصاص دادند اسانس را به

هـاي محیطـی افـزایش     هاي ثانویه در گیاهان تحـت تـنش   متابولیت
رسد گیاهان در تیمار شاهد به علت کمبـود   نظر می یابد، بنابراین به می

عناصر غذایی با تنش مواجه شده و درصد اسانس را در خـود افـزایش   
اما کودهاي آلی و بیولوژیک با قابلیت نگهداري بیشـتر آب در  . اند داده

عناصر غذایی از مواجهه گیاه با تنش جلـوگیري  خاك و فراهم نمودن 
از . کرده، لذا درصد اسانس در این تیمارها در مقایسه با شاهد کمتر بود

باشد، لذا  آنجا که عملکرد اسانس تابع درصد اسانس و عملکرد دانه می
افزایش در هر کدام از این پارامترها سـبب افـزایش عملکـرد اسـانس     

اگرچه تیمارهاي شاهد و کـود شـیمیایی   در تحقیق حاضر . خواهد شد
خـود اختصـاص دادنـد، امـا تیمـار       فسفر بیشترین درصد اسانس را بـه 

کمپوست، به دلیل داشتن عملکرد دانه بـاالتر   مخلوط میکوریزا و ورمی
  .نسبت به این دو تیمار بیشترین عملکرد اسانس را دارا بود

  
  تعداد چتر، عملکرد دانه، درصد و عملکرد اسانس گشنیز مقایسه میانگین اثر تیمارهاي کودي بر  - 5جدول 

  تعداد چتر در بوته  )kg ha-1( عملکرد دانه  )kg ha-1( عملکرد اسانس  درصد اسانس بذر  تیمار
 d 1/006 c 1150 a 24/33 ab 0/08  ورمی کمپوست

 c 1/85 ab 977/7 b 25/66 a 0/19  میکوریزا
 ab 1/67 ab 627/78 c 17 c 0/27  فسفر

 bc 2/05 a 966/67 b 25 a 0/21  میکوریزا+ورمی کمپوست
 c 1/55 b 850 b 22/33 b 0/18  فسفر+ورمی کمپوست

 c 1/5 b 863/89 b 25/66 a 0/18  فسفر+میکوریزا
 a 1/67 ab 538/89 c 15/33 c 0/31  شاهد
S.E.  01/0  11/0  48/49  22/0  

  .دار ندارند اختالف معنی%5اي حروف مشترك در سطح احتمال هاي دار در هر ستون بر اساس آزمون دانکن، میانگین 
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  گیري نتیجه
نتایج حاصل از آزمایش حاکی از آن است که کودهاي بیولوژیـک  
و آلی اثر مثبتی بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس، عملکرد  بیولوژیک و 

توان بـه تـأثیر    می این اثر مثبت را. اجزاي عملکرد گیاه گشنیز داشتند
بود پذیري  وضعیت فیزیکی و شیمیایی  خاك توسط این کودهـا و  به

 ،با توجـه بـه اینکـه    .فراهمی بهتر عناصر غذایی براي گیاه نسبت داد
آنچه در تولید گیاهان دارویی مد نظر اسـت، افـزایش زیسـت تـوده و     
تولید ماده مؤثره، بـه صـورت عـاري از باقیمانـده سـموم و کودهـاي       

رسد با استفاده از این کودها بتوان در جهت  یبه نظر م ،شیمیایی است
   .تولید سالم و پایدار گیاهان دارویی گام برداشت
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