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3

اسما بستامی ،1مجید مجیدیان ،*2غالمرضا محسنآبادی 2و داود بخشی

 .1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .3دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدة علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت
تاریخ وصول مقاله1393/02/16 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/07/02 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوری ا ،کود فسفات زیستی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی گیااه دارویای گشانی  ،آزمایشای باه صاورت
م رعه ای در سال زراعی  1392در خرم آباد اجرا شد .پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل ساه عااملی شاامل قاارچ میکاوری ا در دو
سطح (عدم تلقیح و تلقیح ،،عامل کود فسفات زیستی در سه سطح (صفر 35 ،و  70کیلوگرم در هکتار ،و کود دامی در سه سطح شامل
 20 ،10و  30تن در هکتار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هجده تیمار و در سه تکرار انجام گرفت .همچنین یک کرت به عناوان
شاهد کود شیمیایی (نیتروین ،فسفر و پتاسیم به مقدار  60 ،90و  90کیلوگرم در هکتار ،در هار تکارار قارار داده شاد و مقایساۀ آن باا
تیمارهای کودهای زیستی و دامی نی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت .براساس نتایج ،تلقیح میکوری ا و کود فسافات
زیستی تأثیر معناداری در سطح احتمال  1درصد بر ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،وزن ه اردانه ،عملکرد دانه ،عملکرد زیستی ،درصد
اسانس و عملکرد اسانس گشنی داشت .مقایسۀ میانگین ها نشان داد که در بین سه عامل ،تلقیح میکوری ایی بیشاترین تاأثیر را بار هماۀ
صفات داشت .بیشترین عملکرد دانه ( 1780/7کیلوگرم در هکتار ،،عملکرد زیستی ( 3931/7کیلوگرم در هکتار ،و درصد اسانس (0/4
درصد ،در اثر تلقیح با میکوری ا ،مصرف  70کیلوگرم کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود دامی حاصل شد که به ترتیب 51 ،80
و  135درصد بیشتر از شاهد شیمیایی شد .اثر متقابل و معنادار تلقیح میکوری ا و کود فسفات زیستی بر عملکرد دانه مشاهده شد.
كلیدواژهها :اسانس ،کود زیستی ،کود دامی ،گشنی  ،میکوری ا.

* نویسنده مسئول

Email: ma_majidian@guilan.ac.ir

اسما بستامی و همکاران

 .1مقدمه

فسفاتهای معدنی کممحلول نظیر سن

گشنی ( 1با نام علمی  ،Coriandrum sativum L.از خانوادۀ

همچنین بسیاری از آنها با تولید آن یمهای فسفاتاز ،سبب

چتریان ،2گیاهی یکساله بهارتفاع  60تا  100سانتیمتر و با

آزاد شدن فسفر از ترکیبات آلی نی میشوند [.]17

فسفات میشوند.

طول دورۀ رشد  100تا  120روز و گرمادوست است که

کود دامی از طری اف ایش هوموس خاک ،ذرات خاک

در انواع خاک میروید [ .]2اسانس میوۀ گشنی در صنایع

را بههم میچسباند و آنها را از فرسایش آبی و بادی مصون

دارویی ،آرایشی و بهداشتی و روغن میوۀ آن در صنایع

میدارد و در صورت اضافه شدن به کودهای معدنی

غذایی و دارویی کاربرد دارد [ .]3از این گیاه بهعنوان

میتواند تأثیر جبرانی و تکمیلی داشته باشد [ .]4یکی از

هضمکنندۀ غذا ،ضد نفخ ،اشتهاآور ،برطرفکنندۀ دردهای

مهمترین آثار کاربرد قارچهای میکوری ا اف ایش عملکرد

عضالنی و آرامشبخش نی استفاده میشود [.]15

گیاهان زراعی ،بهخصوص در خاکهای با حاصلخی ی کم

کشاورزی پایدار با رعایت اصول اکولوییک ،میتواند

است .قارچهای میکوری ا از طری نفوذ میلیسیوم قارچ در

ضمن ایجاد توازن در محیط زیست ،کارایی استفاده از

خاک ،موجب اف ایش سطح تماس ریشهها و بهدنبال آن،

منابع را اف ایش دهد و زمینۀ بهرهوری طوتنیتری را برای

اف ایش عملکرد میشود [ .]11مخلو

قارچهای Glomus

انسان فراهم آورد .یکی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار،

 mosseaeو  G. fasiculatumرشد و زیستتوده را در

استفاده از کودهای زیستی در اکوسیستمهای زراعی با

گیاهان می بان گشنی و ریحان 3اف ایش میدهد [.]10

هدف حذف یا کاهش چشمگیر مصرف نهادههای شیمیایی

مصرف باکتریهای حلکنندۀ فسفات در گیاه دارویی

است .کودهای زیستی ،شامل مواد نگهدارندهای با جمعیت

گاوزبان 4سبب بهبود تعداد گل در این گیاه شد [.]28

متراکم یک یا چند نوع جاندار مفید خاکزی یا بهصورت

همچنین ،کاربرد  30تن کود دامی در هکتار عملکرد

فراوردۀ متابولیک این موجوداتاند که بهمنظور تأمین

اسانس زنیان 5را بهبود بخشید و محققان اظهار داشتند

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اکوسیستمهای زراعی بهکار

وجود مواد آلی در کود دامی در بهبود خواص

میروند .قارچهای میکوری ایی از انواع کود زیستیاند که

فی یکوشیمیایی و حاصلخی ی خاک ،سبب این اف ایش

با ریشۀ اغلب گیاهان زراعی هم یستی دارند و از طری

شده است [ .]1ازآنجا که رویکرد جهانی در تولید گیاهان

اف ایش جذب عناصر غذایی نظیر فسفر ،نیتروین و برخی

دارویی ،بهبود کمیت و کیفیت و سالمت مادۀ مؤثره است،

عناصر کممصرف ،اف ایش جذب آب ،تولید هورمونهای

کاربرد

بهنظر میرسد تغذیۀ سالم این گیاهان از طری

گیاهی ،کاهش تأثیر منفی تنشهای محیطی و اف ایش

کودهای زیستی ،دارای بیشترین تطاب

مقاومت در برابر عوامل بیماریزا ،سبب بهبود رشد و

گیاهان دارویی است که به بهبود عملکرد کمی و کیفی آنها

عملکرد گیاهان می بان در سیستمهای کشاورزی پایدار

منجر میشود [ .]21گشنی از جمله سب یهای پرطرفدار

میشوند [.]29

است که بهعلت دوران کوتاه رشدونمو میتوان چند بار در

با اهداف تولید

ری جانداران حلکنندۀ فسفات که بیشتر شامل باکتریها

سال از آن محصول برداشت کرد .از سوی دیگر ،میتوان از

هستند ،با تولید اسیدهای آلی ،موجب اف ایش حاللیت

آن بهعنوان محصولی صادراتی و باارزش یاد کرد .با توجه

1. Coriander
2. Apiaceae

3 .Ocimum gratisstmum
4. Borago officinalis
5.Trachyspermum copticum
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به ضرورت اف ایش تولید گیاه گشنی و بهبود کیفیت آن،

خاک مورد آزمایش از نوع لومی رسی بود که نتایج تج یۀ

در این پژوهش ،تأثیر کودهای زیستی شامل قارچ

آن در جدول  1آمده است .اعمال کودهای شیمیایی

میکوری ا ،کود فسفات زیستی و کود دامی بر عملکرد کمی

سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم در زمان کاشت

و کیفی گیاه دارویی گشنی بررسی شد.

بهصورت نواری و کود اوره در سه مرحلۀ زمان کاشت،
اوایل ساقهدهی و گلدهی بود .همچنین کود دامی پوسیده

 .2مواد و روشها

که از منبع گاوی بود در اسفند  1391اعمال شد .مایۀ تلقیح

آزمایش در سال زراعی  1392در م رعهای واقع در

میکوری ایی که بهصورت اندام فعال قارچی (شامل اسپور،

خرمآباد وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

هی

با موقعیت جغرافیایی طول  48درجه و  12دقیقۀ شرقی و

و ریشه ،بوده ،حاوی گونهای قارچ میکوری ا

 Glomus mosseaeبود .هر بذر آغشته به مایۀ تلقیح

عرض  35درجه و  53دقیقۀ شمالی ،با ارتفاع  1580متر از

میکوری ایی در حدود  200-250اندام فعال قارچی دریافت

سطح دریا و بیشینه دمای  45و کمینه دمای  -15درجۀ

میکرد .کود فسفات زیستی حاوی سن

سلسیوس اجرا شد.

فسفات معدنی و

یک گونه از باکتریهای حلکنندۀ فسفات Pseudomonas

پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل سهعاملی شامل

 striataبود که در هر گرم از آن در حدود  105باکتری

قارچ میکوری ا ( ،Mدر دو سطح (عدم تلقیح =  M1و

فعال یادشده وجود داشت .کاشت گشنی (تودۀ محلی

تلقیح =  ،،M2عامل کود فسفات زیستی ( ،Pدر سه سطح

نهاوند که از مرک تحقیقات گیاهان دارویی اصفهان تهیه

( P2 = 35 ، P1 = 0و  P3 = 70کیلوگرم در هکتار ،و کود

شد ،در هشتم فروردین  1392و پس از اینکه بخشی از

دامی ( ،Fدر سه سطح ( F2 = 10 ،F1 = 0و  F3 = 20تن

بذور مورد نظر با مایۀ تلقیح میکوری ایی مخلو شد ،انجام

در هکتار ،در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هجده

و بالفاصله آبیاری صورت گرفت .در مرحلۀ ظهور

تیمار و سه تکرار انجام گرفت .همچنین یک کرت بهعنوان

چهارمین برگ ،تراکم کاشت براساس  250ه ار بوته در

شاهد کود شیمیایی (نیتروین ،فسفر و پتاسیم بهمقدار ،90

هکتار ( 40 × 10سانتیمتر ،تنظیم شد .عملیات مبارزه با

 60و  90کیلوگرم در هکتار ،در هر تکرار قرار داده شد و

عل های هرز م رعه در سه نوبت بهروش مکانیکی و با

مقایسۀ آن با تیمارهای کودهای زیستی و دامی نی در قالب

دست صورت گرفت .عملیات آبیاری نی پس از سب شدن

طرح بلوک کامل تصادفی با نوزده تیمار و سه تکرار

و استقرار هر شش روز یکبار انجام گرفت.

صورت گرفت .ابعاد کرتها  2 × 2متر ،فاصلۀ کرتها 1
متر و فاصلۀ بین تکرارها  2متر در نظر گرفته شد .نوع

جدول  .1نتایج تجزیۀ شیمیایی خاک و كود دامی
بافت خاک

اسیدیتۀ خاک

هدایت الکتریکی

مواد آلی

نیتروین

(،dS/m

(، %

(،%

پتاسیم

فسفر
(،mg/kg

لومی رسی

7/45

1/15

0/87

0/16

3/8

500

کود دامی

8

18/7

11/7

0/85

3600

1100
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برای تعیین تأثیر تیمارهای مورد بررسی نظیار ارتفااع

سانتیمتر ،و عدم تلقیح ( 97/8سانتیمتر ،تفاوت معنااداری

بوته (در مرحلۀ گلدهی ،و تعداد چتر در بوته (در مرحلۀ

وجود دارد ،به طوری که ارتفاع بوته در تلقیح باا میکاوری ا

برداشت ،،دو خط کناری هار کارت آزمایشای باه عناوان

در حدود  31/6درصد بیشتر شد (جدول  .،4در بررسی اثر

حاشیه درنظر گرفتاه شاده و از دو خاط میاانی  10بوتاه

گونه های مختل

قارچ آرباسکوتر میکوری ا ،بر رشد گیااه

بهطور تصادفی انتخاب و ارزیابی شد .بارای تعیاین وزن

دارویی  Coleus forskohliiگ ارش شاد کاه ارتفااع بوتاۀ

ه اردانه ،پنج نمونۀ  100تایی از هر کرت به طور تصادفی

گیاهان تحت تأثیر تیمار قارچ میکاوری ا نسابت باه شااهد

انتخاااب و پااس از خشااک کااردن در هااوای آزاد ،وزن

اف ایش یافت [ .]25قارچ میکوری ا از طری اف ایش ساطح

ه اردانه محاسبه شد .همچنین بهمنظاور تعیاین عملکارد

تماس ریشهای با محیط اطراف آن موجب افا ایش جاذب

دانه در واحد سطح ،از خطو میانی هر کرت معادل یک

آب و عناصر غذایی توسط ریشه و منجر به افا ایش رشاد

متر مربع ،بوته ها به روش دستی برداشت و پس از خشک

رویشی گیاه میشود [ .]27مقایسۀ میانگینها نشاان داد کاه

شدن در هوای آزاد در سایه ،در گونیهای دربسته کوبیده

میان سطوح مختل

کود فسفات زیستی اختالف معناداری

شده و دانۀ آنها جدا شد .بوته هایی از هر کرت نی بارای

وجود دارد ،به نحوی کاه ارتفااع بوتاه در ساطح ساوم آن

تعیین عملکرد زیستی در داخل آون بهمدت  48ساعت در

( 124/4سانتی متر ،در حدود  22/7درصد بیشاتر از ساطح

دمای  75درجۀ سلسیوس قرار داده شد .به منظاور تعیاین

اول ( 101/3سانتی متر ،و در حادود  8/2درصاد بیشاتر از

مقدار اسانس در دانه ،از هر کرت آزمایشی یک نمونۀ 50

سطح دوم ( 114/9سانتی متار ،شاد (جادول  .،4همچناین

گرمی تهیه شد کاه بعاد از آسایاب کاردن باه مادت ساه

مقایسۀ میانگین ها نشان داد باین ساطوح اول و ساوم کاود

ساعت با استفاده از روش تقطیر با آب به وسایلۀ دساتگاه

دامی تفاوت معناداری وجود دارد ،به طوری که ارتفاع بوتاه

کلونجر اسانسگیاری شاد .درصاد اساانس نیا پاس از

در سطح سوم آن ( 117/7سانتی متر ،در حدود  7/4درصاد

رطوبااتزدایاای آب آن توسااط سااولفات ساادیم خشااک،

بیشتر از سطح اول ( 109/6سانتیمتر ،شاد (جادول  .،4در

محاسبه شد .بعد از تعیین درصد اسانس ،عملکرد آن نیا

آزمایشی کاربرد کود دامی سبب بهبود شاخص های رشدی

به کمک حاصالضارب عملکارد داناه و درصاد اساانس

گیاه تاج یری 1نسبت به کود شیمیایی شد [ .]9با این حاال،

به دست آمد [ .]1برای تج یه و تحلیل داده ها ،از نارم افا ار

در گ ارشی کاود دامای بار ارتفااع گیااه اسافرزه 2تاأثیری

آماری  SASو برای مقایسۀ میاانگین از آزماون تاوکی در

نداشت [ .]7کودهای آلی باا قاابلیتی کاه در فاراهم آوردن

سطح احتمال  5درصد استفاده شد.

عناصر غذایی به خصوص نیتروین دارند سبب اف ایش رشد
رویشی گیاه و بهبود ارتفاع بوته میشوند.

 .3نتایج و بحث

براساس نتاایج تج یاۀ واریاانس ،تیمارهاای کودهاای

 .1. 3ارتفاع بوته

زیستی ،دامی و شاهد تأثیر معنااداری در ساطح احتماال 1

براساس نتایج تج یۀ واریانس ارتفاع بوتۀ گشنی توسط هر

درصد بر ارتفاع بوته داشتند (جدول .،3

سه عامل تلقیح میکوری ایی ،کاود فسافات زیساتی و کاود
دامی در سطح احتمال  1درصاد معناادار شاد (جادول .،2
مقایسۀ میانگین ها نشان داد که بین تلقیح میکوری ا (128/8

1. Solanum retroflexum Dun
2. Plantago ovata Forssk
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مقایسۀ میانگینها نشان داد که کمترین ارتفاع بوته
( 80/6سانتیمتر ،مربو

بوته در سطح سوم ( 59/4چتر 11/5 ،درصد بیشتر از سطح
اول ( 53/27چتر ،شد (جدول .،4

به تیمار عدم تلقیح میکوری ا،

بنابر نتایج تج یۀ واریانس ،تیمارهای مختل

کاربرد  35کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی و  20تن

کودهای

در هکتار کود دامی؛ و بیشترین ارتفاع بوته (140/6

زیستی ،دامی و شاهد تأثیر معناداری در سطح احتمال 1

به تیمار تلقیح با میکوری ا ،مصرف 70

درصد بر تعداد چتر در بوته داشت (جدول  .،3کمترین

کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار

تعداد چتر در بوته ( 27/28چتر ،مربو به تیمار عدم تلقیح

کود دامی بود که بهترتیب در حدود  5درصد کمتر و 66

میکوری ا ،کاربرد  70کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی

درصد بیشتر از شاهد شیمیایی ( 84/6سانتیمتر ،شد

و  20تن در هکتار کود دامی؛ و بیشترین تعداد چتر در

(جدول  .،5بهنظر میرسد تیمارهای کودهای زیستی و

بوته ( 89/43چتر ،مربو

به تیمار تلقیح با میکوری ا،

دامی مطلوب در مقایسه با شاهد شیمیایی ،بهمراتب شرایط

مصرف  70کیلوگرم کود فسفات زیستی و  20تن کود

مناسبتری را برای اف ایش رشد فراهم میآورند .این

دامی بود که بهترتیب در حدود  19درصد کمتر و 174

موضوع در بسیاری از تحقیقات مرتبط با کشاورزی پایدار

درصد بیشتر از شاهد شیمیایی ( 32/53چتر ،شد (جدول

که مبتنی بر استفاده از منابع آلی و زیستی همراه با مصرف

 .،5بهبود خصوصیات رشدی گیاه در اثر کاربرد کودهای

متعادل کودهای شیمیایی است ،تأیید و تأکید شده است

زیستی نی گ ارش شده است [ .]33بهنظر میرسد کودهای

[.]28 ، 32

زیستی حاوی ری جانداران با جایگ ینی آنها با

سانتیمتر ،مربو

تنظیمکنندههای رشد مصنوعی در بهبود ویژگیهای رشدی
 .2. 3تعداد چتر در بوته

گشنی کارایی زیادی دارد.

براساس نتایج تج یۀ واریانس ،اثر تلقیح میکوری ایی ،کود

 .3. 3وزن هزاردانه

فسفات زیستی و کود دامی در سطح احتمال  1درصد بر

نتایج تج یۀ واریانس دادهها نشان داد که تأثیر تلقیح

تعداد چتر در بوته گشنی معنادار شد (جدول  .،2تعداد

میکوری ایی ،کود فسفات زیستی و کود دامی در سطح

چتر در بوته در تلقیح میکوری ا ( 69/77چتر ،در مقایسه

احتمال  1درصد بر وزن ه اردانه معنادار شد (جدول .،2

با عدم تلقیح ( 47/16چتر ،در حدود  47/9درصد بیشتر

بین سطوح تلقیح میکوری ایی تفاوت معناداری وجود دارد،

شد (جدول  .،4در تحقیقی تعداد چتر بیشتر در بوتۀ گشنی

بهنحوی که وزن ه اردانه در تلقیح با میکوری ا

به بهبود تغذیۀ معدنی و بهویژه فسفر و اف ایش عملکرد

(11/66گرم ،در مقایسه با عدم تلقیح ( 9/89گرم17/9 ،،

زیستی در تیمار تلقیح میکوری ایی نسبت داده شد [.]21

درصد بیشتر بود (جدول  .،4محققان در آزمایشی بر روی

تعداد چتر در بوته در سطح سوم کود فسفات زیستی

گشنی اظهار داشتند که اف ایش فتوسنت و متعاقب آن بهبود

( 67/28چتر ،در حدود  47/9درصد بیشتر از سطح اول

وزن خشک گیاه ،تأثیر زیادی در اف ایش وزن ه اردانه در

( 45/47چتر ،شد (جدول  .،4مصرف باکتریهای

گیاهان تلقیحشده دارد [ .]21تلقیح میکوری ایی موجب شد

حلکنندۀ فسفات در گیاه دارویی گاوزبان سبب بهبود

که در مرحلۀ پر شدن دانهها ،شیرۀ پروردۀ کافی به دانهها

تعداد گل در این گیاه شد [ .]29بین سطوح کود دامی نی

منتقل شده و سبب بهبود وزن ه اردانۀ گشنی شود .مقایسۀ

اختالف معناداری وجود دارد ،بهنحوی که تعداد چتر در
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میانگینها نشان داد وزن ه اردانه در سطح سوم کود

با شاهد شیمیایی ،بهمراتب شرایط مناسبتری را برای

فسفات زیستی ( 11/34گرم ،در حدود  11/17درصد

اف ایش اج ای عملکرد فراهم میآورند.

بیشتر از سطح اول ( 10/2گرم ،و در حدود  5/19درصد
 .4. 3عملكرد دانه

بیشتر از سطح دوم ( 10/78گرم ،شد (جدول  .،4نتایج این
با مطالعات سایر محققان همسوست [.]18 ، 33

نتایج تج یۀ واریانس ،نشان داد که تأثیر تلقیح میکوری ایی

همچنین مقایسۀ میانگینها نشان داد بین سطح اول و سوم

و کود فسفات زیستی و اثر متقابل این دو عامل و همچنین

کود دامی تفاوت معناداری وجود دارد ،بهطوری که وزن

کود دامی در سطح احتمال  1درصد بر عملکرد دانه معنادار

ه اردانه در سطح سوم ( 11گرم ،در حدود  3/18درصد

شد (جدول  .،2مقایسۀ میانگینها نشان داد که تلقیح با

بیشتر از سطح اول ( 10/66گرم ،شد (جدول  .،4یافتههای

میکوری ا ( 1579/15کیلوگرم در هکتار ،در مقایسه با عدم

آزمایشی مشابه در مورد گیاه دارویی گشنی  ،مبین همین

تلقیح ( 1015/67کیلوگرم در هکتار ،،در حدود 55/47

مطلب است [ .]12با اینحال ،با بررسی اثر مصرف کود

درصد بیشتر شد (جدول  .،4یکی از مهمترین آثار کاربرد

1

نشان داده شده است که وزن ه اردانه

قارچهای میکوری ا اف ایش عملکرد گیاهان زراعی ،بهویژه

بین تیمارهای مختل

تفاوت معناداری نشان نداد [ .]6کود

در خاکهای با حاصلخی ی کم است .قارچهای میکوری ا

دامی نی از طری قدرت زیاد جذب آب و فراهمی مطلوب

از طری نفوذ میلیسیوم قارچ در خاک ،سبب اف ایش سطح

عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف بر می ان فتوسنت و

تماس ریشهها و بهدنبال آن ،اف ایش عملکرد دانه میشود

تولید زیستتودۀ گشنی تأثیر مثبت گذاشت و موجب

[ .]11میان سطوح کود فسفات زیستی اختالف معناداری

بهبود وزن ه اردانۀ گشنی شد.

وجود دارد ،بهنحوی که عملکرد دانه در سطح سوم آن

تحقی

دامی در زیرۀ سب

برپایۀ نتایج تج یۀ واریانس دادهها ،تیمارهای کودهای

( 1510/61کیلوگرم در هکتار ،در حدود  34/22درصد

زیستی ،دامی و شاهد تأثیر معناداری در سطح احتمال 1

بیشتر از سطح اول ( 1125/44کیلوگرم در هکتار ،و در

درصد بر وزن ه اردانه داشت (جدول  .،3مقایسۀ

حدود  20/25درصد بیشتر از سطح دوم (1256/17

میانگینها نشان داد که کمترین وزن ه اردانه ( 8/21گرم،

کیلوگرم در هکتار ،شد (جدول  .،4مصرف باکتریهای

مربو به تیمار عدم تلقیح میکوری ا ،کاربرد  70کیلوگرم

حلکنندۀ فسفات موجب اف ایش چشمگیر عملکرد دانه در

در هکتار کود فسفات زیستی و صفر تن در هکتار کود

گیاه دارویی سیاهدانه میشود [ .]29تحریک رشد و اف ایش

به

عملکرد دانه را میتوان به تولید اکسین و جیبرلین توسط

تیمار تلقیح با میکوری ا ،مصرف  70کیلوگرم در هکتار کود

باکتریهای حلکنندۀ فسفات نسبت داد [ .]26کود فسفات

فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود دامی بود که

زیستی نی از طری تأثیر زیاد بر ویژگیهایی نظیر ارتفاع

بهترتیب در حدود  32درصد کمتر و  15درصد بیشتر از

بوته ،تعداد چتر در بوته و عملکرد زیستی گیاه دارویی

شاهد شیمیایی ( 10/85گرم ،شد (جدول  .،5اف ایش وزن

گشنی  ،سبب اف ایش عملکرد دانه شد .مقایسۀ میانگین آثار

ه اردانه در اثر کاربرد کودهای زیستی مشاهده شده است

متقابل دو عامل تلقیح میکوری ایی و کود فسفات زیستی

[ .]33تیمارهای کودهای زیستی و دامی مطلوب در مقایسه

نی دارای اختالف معناداری بود ،بهنحوی که عملکرد دانه

دامی؛ و بیشترین وزن ه اردانه ( 12/55گرم ،مربو

در تیمارهای شامل سطح تلقیح میکوری ایی در سطوح

1. Cuminum cyminum
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کود فسفات زیستی (1435/33 ،1564/7 ،1736/2

تحریککنندگی بر هم یستی میکوری ایی باشد و موجب

مختل

کیلوگرم در هکتار ،،برتری چشمگیری در مقایسه با

اف ایش عملکرد دانه شود .همچنین جذب بیشتر فسفر

تیمارهای شامل سطح عدم تلقیح در سطوح کود فسفات

توسط گیاهان ذکرشده ممکن است بهدلیل بهبود حاللیت

زیستی ( 948/1 ،1285و  813/63کیلوگرم در هکتار،

این عنصر و انتقال آن توسط هی های میکوری ا به آنها

داشت که بیانگر کارایی سیستم هم یستی میکوری ایی در

باشد [ .]31در بسیاری از تحقیقات در زمینۀ کشاورزی

انتقال عناصر غذایی به گیاه می بان است (شکل .،1

پایدار ،رابطهای اف ایشی و تشدیدکننده بین این
ری جانداران و قارچهای میکوری ا تأیید شده است،
بهطوری که تلقیح هم مان آنها با گیاه ،اف ایش جذب فسفر
و رشد بهتر گیاه را در پی داشته است [ .]30 ، 33همچنین
مقایسۀ میانگینها نشان داد که بین سطوح اول و سوم کود
دامی تفاوت معناداری وجود دارد ،بهطوری که عملکرد
دانه در سطح سوم ( 1341/78کیلوگرم در هکتار ،در حدود
 6/87درصد بیشتر از سطح اول ( 1255/44کیلوگرم در

شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر متقابل تلقیح میکوریزا و كود فسفات

هکتار ،شد (جدول  .،4کاربرد کود دامی موجب بهبود

زیستی بر عملکرد دانه

عملکرد گیاه دارویی گشنی تحت شرایط م رعهای شد

میانگینهایی كه حداقل یک حرف مشترک دارند ،تفاوت معناداری

[ .]12همچنین کاربرد کود دامی موجب اف ایش  78درصد

از نظر آزمون توكی در سطح احتمال  5درصد ندارند.

محصول رازیانه 3شد []4؛ ازاینرو مصرف مقادیر مناسب

عدم تلقیح میکوریزا = ، M1تلقیح میکوریزا =  ،M2كود فسفات

کود دامی با اف ایش مواد آلی در خاک از طری

زیستی ( )Pدر سه سطح ( P2=35 ،P1=0و  P3=70كیلوگرم در

فعالیتهای میکروبی خاک و نی فراهمی جذب بیشتر

هکتار)

عناصر غذایی ،سبب اف ایش فتوسنت و عملکرد دانه
میشود.

در دو پژوهش در زمینۀ تلقیح با ری جانداران حلکنندۀ

براساس نتایج تج یۀ واریانس ،تیمارهای کودهای

فسفات در گیاهان گندم 1و ماش سب  ،2مشخص شد که

زیستی ،دامی و شاهد تأثیر معناداری در سطح احتمال 1

مصرف یک گونه باکتری و یک گونه قارچ در حضور
سن

بهبود

درصد بر عملکرد دانه داشت (جدول  .،3مقایسۀ میانگینها

فسفات سبب اف ایش چشمگیر عملکرد دانه نسبت

نشان داد که کمترین عملکرد دانه ( 810کیلوگرم در هکتار،

به تیمار شاهد شد .در این پژوهش ،اف ایش عملکرد دانه به

مربو به تیمار عدم تلقیح میکوری ا ،کاربرد  35کیلوگرم

اف ایش جذب عناصر غذایی بهویژه فسفر و بهبود فتوسنت

در هکتار کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود

گیاهان مذکور نسبت داده شد .نتایج این مطالعه همچنین

دامی؛ و بیشترین عملکرد دانه ( 1780/67کیلوگرم در

نشان داد که ممکن است تولید هورمونهای گیاهی که

هکتار ،مربو

توسط این ری جانداران صورت میگیرد ،دارای تأثیر
1. Triticum aestivum
2. Vigna radiata

به تیمار تلقیح با میکوری ا ،مصرف 70

3. Foeniculum Vulgare Mill
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کیلوگرم کود فسفات زیستی و  20تن کود دامی بود که

 Phyllanthus amarusدر مقایسه با تیمار شاهد گ ارش

بهترتیب در حدود  21درصد کمتر و  80درصد بیشتر از

شد [ .]8تحریک رشد و اف ایش عملکرد زیستی را میتوان

شاهد شیمیایی ( 986/33کیلوگرم در هکتار ،شد (جدول

به تولید اکسین و جیبرلین توسط باکتریهای حلکنندۀ

 .،5گیاهان کشتشده در سیستم کشاورزی ارگانیک

فسفات نسبت داد [ .]26با اینحال ،در آزمایشی بر روی

بهعلت بهبود کیفیت خاک ،اغلب ویتامینهای  Bو  Cو

گیاه مرزنجوش 2اعالم شد که تفاوت معناداری از لحاظ

ترکیبات فنولی ،بتاکارتن و متابولیتهای ثانویۀ بیشتری

زیستتوده میان تیمارهای تلقیحشده با باکتریهای

نسبت به گیاهان شیمیایی (گیاهانی که در یک سیستم

حلکنندۀ فسفات با شاهد وجود نداشت [.]16
طب نتایج تج یۀ واریانس ،تیمارهای کودهای زیستی،

متداول رشد میکنند ،دارند و بنابراین عملکرد بیشتری نی

دامی و شاهد تأثیر معناداری در سطح احتمال  1درصد بر

تولید خواهند کرد [.]32

عملکرد زیستی داشت (جدول  .،3مقایسۀ میانگینها نشان
 .5. 3عملكرد زیستی

داد که کمترین عملکرد زیستی ( 2360/3کیلوگرم در

تأثیر تلقیح میکوری ایی و کود فسفات زیستی در سطح

هکتار ،مربو

احتمال  1درصد بر عملکرد زیستی گشنی معنادار شد

کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار

(جدول  .،2مقایسۀ میانگینها نشان داد که عملکرد زیستی

کود دامی و بیشترین عملکرد زیستی ( 3931/7کیلوگرم در

در تلقیح با میکوری ا ( 3584/07کیلوگرم در هکتار ،در

هکتار ،مربو

به تیمار تلقیح با میکوری ا ،مصرف 70

مقایسه با عدم تلقیح ( 2778/89کیلوگرم در هکتار ،،در

کیلوگرم در هکتار کود فسفات زیستی و  20تن در هکتار

حدود  29درصد بیشتر بود (جدول  .،4مخلو قارچهای

کود دامی بود که بهترتیب در حدود  10درصد کمتر و 51

 G. mosseaeو  G. fasiculatumمی ان رشد و زیستتوده

درصد بیشتر از شاهد شیمیایی ( 2598/3کیلوگرم در

را در گیاهان می بان گشنی و ریحان اف ایش میدهد [.]10

هکتار ،شد (جدول  .،5در تحقیقی مشاهده شد که اعمال

تحقیقات دربارۀ گیاه دارویی بشقابی 1نشان داد تلقیح ریشۀ

کودهای زیستی بر روی گیاه شنبلیله 3موجب اف ایش

این گیاه با میکوری ا سبب اف ایش رشد گیاه شد [ .]19با

عملکرد زیستی گیاه میشود [.]24

به تیمار عدم تلقیح میکوری ا ،کاربرد 70

اینحال در پژوهشی دیگر ،با وجود اف ایش سرعت
فتوسنت در گیاه شبدر سفید میکوری اییشده ،زیستتودۀ

 .6. 3درصد اسانس

این گیاه اف ایش معناداری در مقایسه با شاهد نداشت [.]34

طب نتایج تج یۀ واریانس ،تأثیر دو عامل قارچ میکوری ایی

در این آزمایش ،مقایسۀ میانگینها نشان داد که عملکرد

و کود فسفات زیستی در سطح احتمال  1درصد ،بر درصد

زیستی در سطح سوم کود فسفات ( 3421/7کیلوگرم در

اسانس دانه معنادار شد (جدول  .،2مقایسۀ میانگینها نشان

هکتار ،در حدود  16درصد بیشتر از سطح اول (2948/9

داد که بین تلقیح میکوری ا ( 0/35درصد ،و عدم تلقیح

کیلوگرم در هکتار ،شد (جدول  .،4در تحقیقی بهبود

( 0/21درصد ،تفاوت معناداری وجود دارد ،بهنحوی که

معنادار عملکرد زیستی در اثر مصرف باکتریهای حلکنندۀ

درصد اسانس دانه در تلقیح با میکوری ا در حدود 66/66

فسفات در یک گیاه دارویی از خانوادۀ فرفیون بهنام
2 .Origanum vulgare
3 .Trigonella foenum-graecum

1 .Scutellaria integrifolia
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درصد بیشتر بود (جدول  .،4تحقیقات بر روی شوید 1و

در آزمایشی گلخانهای روی گیاه مرزنجوش مشخص شد

نوعی زیره 2نشان میدهد که کاربرد دو گونه قارچ

که باکتریهای حلکنندۀ فسفات بر مقدار اسانس این گیاه

میکوری ا بهنامهای  Glomus macrocarpumو Glomus

اثر چشمگیری دارد [ .]16بهنظر میرسد که استفاده از کود

 fasciculatumبهطور شایان توجهی درصد اسانس این

فسفات زیستی ،از طری تأثیر مثبت بر فعالیت باکتریهای

گیاهان را در مقایسه با شاهد بهبود بخشید ،بهنحوی که

حلکنندۀ فسفات و سایر ری جانداران مفید در خاک ،امکان

شوید تا حدود  90درصد و زیره تا حدود  72درصد

دسترسی مطلوب به عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف

برتری درصد اسانس در مقایسه با تیمار شاهد داشتند .در

را توسط گیاه دارویی گشنی فراهم میآورد و متعاقب آن

این پژوهش ،جذب بیشتر فسفر معدنی توسط گیاهان

میتواند در بهبود درصد اسانس مؤثر باشد.

میکوری ایی که عنصری ضروری در بیوسنت اسانس است،

برپایۀ نتایج تج یۀ واریانس ،درصد اسانس دانه تحت

بهعنوان عامل مؤثر در اف ایش درصد اسانس شناخته شد

تأثیر تیمارهای کودهای زیستی ،دامی و شاهد تأثیر معناداری

[ ،]21اما در تحقیقی که دربارۀ ریحان انجام گرفت،

در سطح احتمال  1درصد داشت (جدول  .،3مقایسۀ

مالحظه شد که اف ایش درصد اسانس توسط قارچ

میانگینها نشان داد که کمترین درصد اسانس ( 0/13درصد،

میکوری ا ،بهعلت اف ایش تعداد کرکهای ترشحی (محل

مربو به تیمار عدم تلقیح میکوری ا ،کاربرد  70کیلوگرم کود

اصلی ساخت اسانس ،موجود در قاعده و مرک هر برگ

فسفات زیستی و  20تن کود دامی؛ و بیشترین درصد اسانس

ریحان بود و تغذیۀ معدنی بهویژه فسفر تأثیری در آن

دانه ( 0/4درصد ،مربو

به تیمارهای تلقیح با میکوری ا،

نداشت؛ زیرا غلظت فسفر در بین گیاهان میکوری ایی و

مصرف  35کیلوگرم کود فسفات زیستی و  20تن کود دامی

شاهد تفاوت معناداری نداشت [ .]13در تفسیر این نتیجه

و همچنین تیمار تلقیح با میکوری ا ،مصرف  70کیلوگرم کود

برخی محققان اظهار داشتند ازآنجا که اسانسها ترکیباتی

فسفات زیستی و  20تن کود دامی بود که بهترتیب در حدود

ترپنوئیدیاند که واحدهای سازندۀ آنها (ای وپرونوئیدی،

 30درصد کمتر و  135درصد بیشتر از شاهد شیمیایی

نظیر ای وپنتیل پیروفسفات ( ،IPPو دیمتیل آلیل

( 0/17درصد ،شد (جدول  .،5دلیل بهبود کیفیت گیاهان

پیروفسفات ( ،،DMAPPنیاز مبرم به ( ،ATPو

دارویی در شرایط استفاده از کودهای زیستی را میتوان به

( ،NADPHدارند و با توجه به اینکه حضور عناصری نظیر

تأثیرات متقابل گیاه و ری جانداران و انتقال سیگنال توسط

نیتروین و فسفر برای تشکیل ترکیبات اخیر ضروری است

ری جانداران نسبت داد [ .]22همچنین برخی از ری جانداران

[ ،]23بهنظر میرسد هم یستی میکوری ایی از طری جذب

خاکزی سبب تحریک مسیرهای بیوسنت ی متابولیتهای

کارامد فسفر و تا حدودی نیتروین توسط ریشۀ گشنی ،

ثانویه میشوند [.]13

موجب اف ایش اسانس این گیاه دارویی شد .مقایسۀ
میانگینها نشان داد که درصد اسانس دانه در سطح سوم

 .7. 3عملكرد اسانس

کود فسفات زیستی ( 0/32درصد ،در مقایسه با سطح اول

نتایج تج یۀ واریانس دادهها نشان داد که تلقیح

( 0/24درصد ،حدود  33/33درصد بیشتر بود (جدول .،4

میکوری ایی ،کود فسفات زیستی و کود دامی در سطح
احتمال  1درصد بر عملکرد اسانس دانۀ گشنی معنادار شد
(جدول  .،2بنابر نتایج مقایسۀ میانگینها عملکرد اسانس

1 .Anethum graveolens
2 . Trachyspermum ammi Sprague
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در تلقیح میکوری ایی ( 5/66کیلوگرم در هکتار ،در مقایسه

 .4نتيجهگيری

با عدم تلقیح ( 2/22کیلوگرم در هکتار ،در حدود 155

نتایج این بررسی نشان داد که کمیت و کیفیت گیاه دارویی

درصد بیشتر بود (جدول  .،4در پژوهشی بر روی گیاه

گشنی تحت تأثیر تیمارهای مختل

کودی قرار میگیرد،

دارویی گشنی  ،عملکرد اسانس در اثر کاربرد قارچ

ازاینرو تیمار تلقیح با میکوری ا ،مصرف  70کیلوگرم کود

میکوری ا اف ایش یافت [ .]21دو ویژگی عملکرد دانه و

فسفات زیستی و  20تن در هکتار کود دامی بهترین شرایط

مقدار اسانس در دانه از اج ای عملکرد اسانس گشنی

را برای دستیابی به بیشترین عملکرد دانه بهمقدار 1780/7

محسوب میشوند .ازاینرو ،بهنظر میرسد با اف ایشی که

کیلوگرم در هکتار و درصد اسانس بهمقدار  4درصد در

در اثر تلقیح با میکوری ا در این دو ج ء حاصل شد،

گیاه دارویی گشنی فراهم آورد.

عملکرد اسانس نی اف ایش یابد .مقایسۀ میانگینها در بین
سطوح کود فسفات زیستی نی  ،اختالف معناداری را نشان

منابع

داد ،بهطوری که عملکرد اسانس در سطح سوم (4/83

 .1اکباارینیااا ا ،قالونااد ا ،ساافیدکن ف ،رضااایی م ب و

کیلوگرم در هکتار ،در مقایسه با سطح دوم ( 3/81کیلوگرم

شریفی عاشورآبادی ا ( ،1382بررسی تاأثیر کودهاای

در هکتار ،و سطح اول ( 3کیلوگرم در هکتار ،بهترتیب در

شیمیایی و دامی و تلفیقی بر عملکرد و می ان ترکیبات

حدود  12/7و  61درصد بیشتر بود (جدول  .،4در تحقیقی

اسانس دانۀ گیاهی دارویی زنیان .پژوهش و سازندگی.

بیشترین عملکرد اسانس گیاه دارویی بابونۀ آلمانی 1در

.32-41 :61

تیمار باکتری حلکنندۀ فسفات مشاهده شد [ .]5مقایسۀ

 .2امیاادبیگی ر ( ،1376رهیافااتهااای تولیااد و فاارآوری

میانگینها بیانگر آن بود که عملکرد اسانس در سطح سوم

گیاهان دارویی .جلد  ،2انتشارات طراحاان نشار349 .

کود دامی ( 4/23کیلوگرم در هکتار 115/89 ،درصد بیشتر

ص.

از سطح اول ( 3/65کیلوگرم در هکتار ،شد (جدول  .،4در

 .3سفیدکن ف ( ،1378بررسی اسانس اندامهای هوایی و

گ ارشی کاربرد  30تن کود دامی در هکتار عملکرد اسانس

میوه گشنی  .تحقیقات گیاهان دارویای و معطار ایاران.

گیاه زنیان را بهبود بخشید ،محققان اظهار داشتند وجود

.32-38 :13

مواد آلی در کود دامی در بهبود خواص فی یکوشیمیایی و

 .4شریفی عاشورآبادی ا ،امین غ ر ،میرزا م و رضاوانی م

حاصلخی ی خاک ،سبب این اف ایش شده است [.]1
اف ایش عملکرد اسانس در طی استفاده از از کود دامی

( ،1381تأثیر سیستمهای تغذیه گیاه (شیمیایی ،تلفیقی

در گشنی  ،ممکن است بهدلیل تأثیر مثبت کود دامی در

و ارگانیک ،بر کیفیت گیاه دارویی رازیانه .پاژوهش و

اف ایش عناصر غذایی خاک و فراهم آوردن قابلیت جذب

سازندگی.78-90 :57 .

آنها توسط گیاه باشد .با اینحال ،در آزمایش دیگری ،کاربرد

 .5فالحی ج ،کاوچکی ع و رضاوانی مقادم پ ( ،1388

کودهای آلی تفاوت معناداری از نظر عملکرد اسانس با

بررسی تأثیر کودهای بیولوییک بار عملکارد کمای و

شاهد (استفاده از کودهای شیمیایی ،نداشت [.]20

کیفاای گیاااه دارویاای بابونااۀ آلمااانی ( Matricaria

 .،chamomillaپااااژوهشهااااای زراعاااای ایااااران.
.127-135 :7

1. Matricaria chamomill
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