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Abstract
In order to investigate the effects various levels of
organic and nitroxin biological fertilizer on quantitative
characteristics and yield of Silybum marianum L., This
experiment was conducted in a randomized complete
block design with seven treatments and three replications
at the Agricultural Research Station of Firdausi
University of Mashhad, Iran, in 2012. Treatments
consisted of: control (no fertilizer), two levels of cow
manure (30, 15 t/ha), two levels of poultry manure (15,
7.5 t/ha), integrated fertilizer (cow manure 15 T/ha and
poultry manure 7.5 t/ha) and nitroxin biological fertilizer
(400 mg/m2).plant responses consisted of plant highet,
flowering stem highet, capitol diameter, main capitol
number, subordinate capitol number, total capital
number, number of seed in per capitol, 1000-seed
weight, seed yield, oil yield and oil percentage per
hectare. The highest number of seed in capitol, plant
height, flowering stem height, capitol diameter, 1000seed weight (27/66 Gr), and highest seed (2024 Kg/ha)
and oil (476 Kg/ha) yield found at 30 T/ha of cow
manure. The Nitroxin biological fertilizer application on
the seed number and 1000-seed weight had a
significant.The result showed to obtain the highest yield
and organic production in cultivated of Sylibum
marianum and replacement for chemical fertilizers the
application of cow manure (30 T/ha) recommended.

چکیده
امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک بهعنوان طبیعیترین و مطلوبترین راه
 بهمنظور.حل زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک مطرح میباشد
بررسی اثر سطوح مختلف کودهای دامی و کود بیولوژیک نیتروکسین بر
 آزمایشی در مزرعه،خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی ماریتیغال
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوکهای
 تیمارهای آزمایش شامل.کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا گردید
 کود مرغی در دو سطح، تن در هکتار33  و11 کاربرد کود گاوی در دو سطح
 تن در هکتار و کود11  کود تلفیقی شامل کود گاوی، تن در هکتار11  و1/1
 میلیگرم در433  تن در هکتار و کود بیولوژیکی نیتروکسین به میزان1/1 مرغی
 قطر، ارتفاع ساقه گلدهنده، صفات مورد بررسی شامل ارتفاع گیاه.متر مربع بود
، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، فرعی و کل، تعداد کاپیتولهای اصلی،کاپیتول
 ارتفاع، ارتفاع بوته، بیشترین تعداد بذر در کاپیتول.عملکرد و درصد روغن بود
2324(  عملکرد دانه،) گرم21/۶۶(  وزن هزار دانه، قطر کاپیتول،ساقه گلدهنده
 تن33  کیلوگرم) در هکتار مربوط به تیمار کود گاوی41۶( کیلوگرم) و روغن
 کاربرد نیتروکسین هم بر افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه.در هکتار بود
 برای حصول عملکرد باال و تولید محصول ارگانیگ در، بنابراین.مؤثر بود
 تن33  کاربرد،زراعت گیاه دارویی ماریتیغال و جایگزینی کودهای شیمیایی
.کود گاوی در هکتار توصیه میگردد

Keywords: Nitroxin, Organic production, Seed yield,
Silymarin.

 وزن، نیتروکسین، محصول ارگانیگ، قطر کاپیتول، درصد روغن:کلمات کلیدی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

11-۶4  صص،2  شماره،13  دوره،1331 سال

11-۶4  صص،2  شماره،13  دوره،1331 سال

.هزار دانه
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مقدمه و کلیات

( )2311نشان دادند که کاربرد  13و  11تن کود

گیاه دارویی ماریتیغال ) (Silybum marianumبه

گاوی در هکتار موجب افزایش معنیدار عملکرد دانه،

لحاظ داشتن مواد مؤثره فراوان در درمان اختالالت

درصد روغن و عملکرد روغن در سویا (Glycine

کبدی ،صفراوی و نیز سازگاری نسبتاً خوب با شرایط

) max L.شد Khoshpeyk .و همکاران ()2017

اقلیمی ایران همواره قابل توجه بوده است .

گزارش کردند که کاربرد  33تن کود گاوی در هکتار

) (Omidbaigi, 2005کشاورزی پایدار نوعی

موجب افزایش معنیداری در صفات ارتفاع بوته،

کشاورزی است که از به کار بردن نهادههای سنتزی

تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه در

مانند کودهای شیمیایی به علت تأثیر منفی بر تعادل

گیاه دارویی رازیانه )(Foeniculum vulgare Mill

زیستی اجتناب میکند ،اما از تناوب نهادههای آلی

شد )2005( Khandan .نتیجه گرفت کود آلی با

برای ایجاد چرخه برای تأمین عناصر غذایی استفاده

افزایش جذب عناصر توسط گیاه باعث افزایش P, N

میکند از این رو ،کشاورزی پایدار از طریق

و  Kموجود در دانه و پیکر رویشی خشک گیاه

جایگزینی مواد شیمیایی با کودهای آلی و زیستی،

دارویی اسفرزه ) (Plantago ovate Forsskمیشود.

درصدد افزایش حاصلخیزی و سالمت خاک ،حفظ

تأمین عناصر غذایی به صورتی کامالً متناسب با تغذیه

محیط زیست و افزایش کیفیت محصوالت میباشد

طبیعی گیاهان ،افزایش تنوع زیستی ،تشدید فعالیت-

( .)Pasban et al., 2015هم چنین کاربرد کودهای

های حیاتی در اکوسیستم خاک ،بهبود کیفیت و حفظ

غیرآلی در کشاورزی ،چرخش و ذخیره ماده و انرژی

سالمت محیط زیست ،از مهمترین مزایایی کود

را تغییر داده و منجر به تخریب نقش طبیعی

بیولوژیک محسوب میشود (.)Jahan et al., 2010

اکوسیستمها شده است ( Mozumder and Berrens,

همچنین امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به

 .)2008یکی از کودهای قابل استفاده در کشاورزی

عنوان یک جایگزین ،برای کودهای شیمیایی با هدف

پایدار ،کودهای حیوانی میباشد .کود دامی یکی دیگر

افزایش باروری خاک و یا به منظور حذف یا تقلیل

از منابع کود آلی است که استفاده از آن در سیستم-

قابل مالحظهای کاربرد نهادههای شیمیایی ،یکی از

های مدیریت پایدار خاک مرسوم میباشد .اثرات

ارکان کشاورزی پایدار است ( .)Vessey, 2003کود

مثبت کودهای حیوانی بر باروری خاک ،افزایش ماده

بیولوژیکی نیتروکسین حاوی باکتریهای همیار

آلی و غنی سازی خاک و در نهایت بهبود رشد و نمو

آزادزی

آزوسپریلیوم

گیاه ،توسط پژوهشگران مختلف مورد تأیید

) )Azotobacter & Azosperilliumمیباشد که

قرارگرفته است همچنین گزارش شده خاکهای که

عالوه بر تثبیت ازت اتمسفری در محیط ریشه گیاه

کود حیوانی دریافت کردند ،عالوه بر جمعیت

توانایی ساخت و ترشح مقداری مواد بیولوژیکی فعال

میکروبی فعالتر و غنیتر ،مقادیر فسفر ،پتاسیم،

مانند ویتامینهای  ،Bاسیدنیکوتنیک ،اسید پنتوتنیک،

کلسیم ،منیزیم ،و نیترات قابل دسترس بیشتری نسبت

اکسینها و جیبرلینها را دارند که موجب بهبود رشد

به خاکهای که با کودهای غیر آلی تغذیه شدهاند،

ریشه و در نتیجه افزایش سرعت جذب آب و عناصر

داشتند (Pasban .)Azeez et al., 2010و همکاران

غذایی و در نهایت افزایش عملکرد میگردند ( Jahan

از

جمله

ازتوباکتر

و

بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی65 ...

 .)et al., 2013ترکیب قارچ مایکوریزا با باکتریهای

ماه  1331در قطعه زمینی که سال گذشته به صورت

محرک رشد گیاه از جمله باسیلوس و آزوسپریلوم

آیش بود ،به صورت کپهای کاشته شد .تنک کردن

سبب افزایش زیستتوده و میزان فسفر در علف لیمو

گیاهچهها در مرحله  2تا  4برگی گیاهچه در تاریخ ۶

) (Cymbopogon martinii var Motiaگردید

اردیبهشت  1332انجام شد .عملیات داشت طبق

( .)Qulibaigian et al, 2008کاربرد نیتروکسین روی

عرف منطقه و آبیاری هر  1روز یک بار به روش

نعناع فلفلی منجر به افزایش معنیدار درصد اسانس و

نشتی صورت گرفت .در هر واحد آزمایشی در زمان

کلروفیل کل شد (.)Babaii and Arouiee, 2014

برداشت ،سه بوته به تصادف انتخاب و صفاتی از

تحقیق حاضر با هدف تعیین نوع کود و اثر تیمارهای

جمله قطر کاپیتول در هر بوته ،ارتفاع بوته و ساقه

پژوهشی بر خصوصیات رویشی ،زایشی و عملکرد

گلدهنده ،تعداد کاپیتول اصلی ،فرعی و کل در هر

بذر در راستای تولید پایدار در زراعت گیاه دارویی

بوته ،تعداد دانه در هر کاپیتول ،عملکرد دانه ،وزن

ماریتیغال انجام گرفت.

هزار دانه ،عملکرد و درصد روغن تعیین شد .برای

فرآیند پژوهش

اندازهگیری قطر گلآذین از کولیس دیجیتال استفاده

این پژوهش در سال زراعی  1331در مزرعه

شد .به منظور محاسبه تعداد دانه در هر کاپیتول ،تعداد

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

کل دان به دست آمده از هر بوته شمارش شده و بر

مشهد ،واقع در  13کیلومتری شرق مشهد با عرض

تعداد کاپیتولهای آنها تقسیم شد .وزن هزار دانه نیز

جغرافیایی  13درجه و  1۶دقیقه شمالی و طول

حدود  2ماه پس از برداشت هنگامی که رطوبت بذور

جغرافیایی  13درجه و  3۶دقیقه شرقی و ارتفاع 3۸1

بین  ۶تا  %1بود محاسبه گردید .به منظور حذف

متری از سطح دریا در قالب طرح بلوکهای کامل

رطوبت موجود در بذور ،نمونههای بذور پس از

تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار انجام شد.

آسیاب ،در دمای  ۸3درجه سلسیوس به مدت 1

تیمارهای آزمایش شامل شاهد بدون استفاده از کود،

ساعت قرار داده شد ،سپس روغن موجود در بذور

کود مرغی کامالً پوسیده به میزان  1/1و  11تن در

به وسیله استخراج توسط محلول هگزان با استفاده از

هکتار ،کود گاوی پوسیده در دو سطح  11و  33تن

دستگاه سوکسله تعیین شد .بدین منظور مقدار  1گرم

در هکتار ،کود دامی تلفیقی شامل کود مرغی  1/1و

نمونه بذر آسیاب شده توزین و در کارتوش ریخته

گاوی  11تن در هکتار و کود بیولوژیک نیتروکسین

شد .کارتوشهای حاوی نمونه روی دستگاه قرار داده

به میزان  433میلیگرم در متر مربع بودند.

شد .ابتدا  113میلیلیتر هگزان در بالون ریخته شده و

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زمین محل

روی حمام آب جوش گذاشته و سپس  ۶3میلیلیتر

آزمایش (جدول  )1و خصوصیات شیمیایی کود

هگزان در هر یک از کارتوشها ریخته و در جایگاه

گاوی و مرغی (جدول  )2تعیین گردید .بذور در

مخصوص خود در دستگاه قرارداده شدند .سپس

عمق  3سانتیمتری در  1ردیف با فاصله  33سانتیمتر

کارتوشهای حاوی نمونه در محلول هگزان موجود

از هم روی ردیف و  13سانتیمتر بین ردیف در هر

در ظروف مخصوص اندازهگیری روغن ،قرار گرفتند

واحد آزمایشی با طول  2و عرض  1متر در  21اسفند

و عمل استخراج روغن از نمونهها به مدت 1۸3
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دقیقه انجام شد .سپس مراحل بازیافت حالل مطابق

(وزن ظرف خالی) بر وزن نمونه ضربدر  133بدست

دستورالعمل با دستگاه روتاری انجام شد .درصد

آمد .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار آماری

روغن خام از تقسیم کردن تفاوت وزن نهایی ظروف

 JAMP8و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون

حاوی روغن (وزن ظرف و چربی) از وزن اولیه

حداقل اختالف معنیدار  LSDتعیین شد.

جدول  )1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1) Some physical and chemical characteristics of experimental farm soil
اسیدی
کربن آلی هدایت الکتریکی
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
بافت خاک
)(ppm

)(ppm

)(ppm

ته

)(%

)(ds/m

113

13

11

1/41

3/33

1/2

سیلتی لومی

جدول  )2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کودهای دامی مورد آزمایش
Table 2) Some physical and chemical characteristics of experimental animal manures
اسیدی
هدایت الکتریکی
منگنز
مس
روی
آهن
نوع کود نیتروژن فسفر پتاسیم
ته
)(ds.m
(%) mg/kg mg/kg mg/Kg
)(%
)(%
)(%
گاوی

3/33

3/13

1/12

1123

133

11

32۸

۸

۸/۸

مرغی

2/44

1/24

2/14

131۸

412

24

123

1/۶1

۸/1۶

نتایج و بحث

کاپیتول (کاپیتولهای اصلی ،فرعی وکل) نداشت

ارتفاع گیاه :نتایج بدست آمده از تجزیه وارینس

(جدول  )3بر اساس جدول مقایسه میانگین بیشترین

دادهها نشان میدهد که کاربرد تیمارهای کودی تآثیر

تعداد کاپیتول مربوط به کاربرد تیمار کود گاوی 33

معنیداری در سطح احتمال  %1بر روی ارتفاع گیاه

تن در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد

داشت (جدول  .)3بیشترین ارتفاع گیاه به ترتیب در

بدون کاربرد کود بود (جدول  .)4در این پژوهش

استفاده از کود گاوی  33و  11تن در هکتار بدست

کاربرد تیمارهای کودی تأثیری معنی داری در سطح

آمد که با شاهد اختالف معنیداری داشت وسایر

احتمال  %1بر روی تعداد دانه در بوته داشت (جدول

تیمارهای به کار برده شده اختالف معنیداری با تیمار

 .)3بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین تعداد دانه در

شاهد نداشتند (جدول .)4

بوته به ترتیب با کاربرد  11و  33تن کود گاوی و

قطر کاپیتول :کاربرد تیمارهای کودی مختلف تأثیر

کود مرغی  11تن در هکتار بدست آمد که با شاهد

معنی داری در سطح احتمال  %1بر قطر کاپیتول

اختالف معنیداری داشتند و سایر تیمارهای مورد

داشت (جدول  .)3بر اساس نتایج مقایسات میانگین

استفاده اختالف معنیداری با شاهد نداشتند .کمترین

بیشترین قطر کاپیتول به ترتیب در کاربرد کود گاوی

تعداد دانه هم در تیمار شاهد بدون استفاده از کود

 11و  33تن در هکتار و کود مرغی  11تن در هکتار

بدست آمد (جدول .)4

بود که با تیمار شاهد اختالف معنیداری داشت اما با

وزن هزار دانه :در این پژوهش استفاده از سطوح

تیمارهای دیگر اختالف معنیداری نداشت همچنین

مختلف کودهای دامی ،تلفیقی و کود بیولوژیک

کمترین قطر کاپیتول در تیمار شاهد مشاهده شد

نیتروکسین ،باعث افزیش معنیدار وزن هزار دانه در

(جدول  .)4نتایج بدست آمده از تجزیه وارینس داده-

سطح احتمال  %1شد (جدول  ،)3که بیشترین وزن

ها کاربرد تیمارهای کودی تأثیر معنیداری بر تعداد

هزار دانه در استفاده از کود گاوی  33تن و کود

بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی65 ...

مرغی  11تن در هکتار بدست آمد و کمترین وزن

تجزیه وارینس دادهها ،کاربرد تیمارهای مختلف

هزار دانه در تیمار شاهد (بدون استفاده از کود)

کودی تأثیر معنیداری بر درصد روغن نداشت

مشاهده شد .همچنین بین تیمارهای مورد استفاده

(جدول  .)3بیشترین درصد روغن از کاربرد  33تن

اختالف معنی داری مشاهده نشد (جدول .)4

کود گاوی و  11تن کود مرغی حاصل شد .کمترین

عملکرد دانه :با توجه به نتایج حاصل از تجزیه

میزان درصد روغن در تیمار شاهد (بدون استفاده از

وارینس کاربرد تیمارهای کودی تأثیر معنیداری در

کود) مشاهده شد (جدول  .)4بر اساس نتایج جدول

سطح احتمال  1%بر عملکرد دانه داشت (جدول .)3

تجزیه وارینس کاربردتیمارهای کودی تأثیر معنیداری

که بیشترین عملکرد دانه در استفاده از کود گاوی 33

بر عملکرد روغن داشت (جدول  .)3که بیشترین

تن در هکتار حاصل شد که با سایر تیمارها اختالف

عملکرد روغن در کاربرد تیمار  33تن کود گاوی

معنیداری ندارد .سایر تیماهای پژوهشی اختالف

بدست آمد که با تیمارهای کودی دیگر اختالف

معنیداری با تیمار شاهد نداشتند .کمترین عملکرد

معنیداری نداشت .سایر تیمارها نیز اختالف

دانه نیز در تیمار شاهد (بدون استفاده از کود) بدست

معنیداری با تیمار شاهد نداشتند (جدول .)4

آمد (جدول  .)4با توجه به نتایج بدست آمده از
جدول  )3تجزیه واریانس صفات کمی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تأثیر کودهای حیوانی و نیتروکیسن
Table 3) Variance analysis of milk thistle quantitative characteristics affected by organic and biological fertilizer
میانگین مربعات
تعداد کاپیتول کل
14/31
3/۸3

تعداد کاپیتول فرعی

*

13/33

ns

1/23

3/43

ns

ns

2/13

تعداد کاپیتول اصلی
2/33

ns

1/41

ns

قطر کاپیتول
*

**

322/1۸

3/31
3/4۸

2/22

ساقه گلدهنده
21/33

ارتفاع گیاه

ns

۸1/31

**

3/3۸

درجه آزادی

منابع تغییرات

2

تکرار

۶

تیمار

12

خطا

ns
**

1134/33
4۶/12

21/23

 ** ،nsو* ترتیب نشان دهنده عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال  %1و  %1میباشد.

ادامه جدول  )3تجزیه واریانس صفات کمی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تأثیر کودهای حیوانی و نیتروکیسن
Continue Table 3) Variance analysis of milk thistle quantitative characteristics affected by organic and biological fertilizer
میانگین مربعات
عملکرد روغن
ns

13/۸1

**

11/12

11344
3214۶

درصد روغن

۶134

عملکرد دانه

ns

ns

ns

**

۸/31

وزن هزار دانه
23/34

231112

3/1۶

4311۸2

113131

تعداد دانه در هر کاپیتول

ns

درجه آزادی

منابع تغییرات

*

2

تکرار

**

۶

تیمار

12

خطا

42۸/11

**

333/33

21/۸2

3/۸1

 ** ،nsو* ترتیب نشان دهنده عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال  %1و  %1میباشد.

جدول  )4اثر مقادیر مختلف کود گاوی و مرغی و نیتروکسین بر صفات زایشی و رویشی مارتیغال
Table (4) The effect of cow and poultry manure in different rates and nitroxin on vegetative and reproductive traits of thistle milk
Fertilizer
کود گاوی پوسیده
کود مرغی پوسیده

کود گاوی پوسیده  +کود مرغی پوسیده
Nitroxin
تیمار شاهد (کنترل)

میزان مصرف

ارتفاع گیاه

ساقه گلدهنده

قطر کاپیتول

تعداد کاپیتول

تعداد کاپیتول

)(t/ha

)(cm

)(cm

)(cm

اصلی

فرعی

a

a

33

123/۶

11

b

43

bc

3۶/۶۶

31/4

11

۸4/4

1/ 1

1۸/33
b

bc

4

a

1

3/1۶

a

۶

3/13

a

۶

a

13/۶3

a

4/۶۶

a

11

a

a

۶

a

4/3۶

a

13/43

a

1/22

a

11/13

ab

3/13

ab

bc

۸3/1

bc

bc

۸۸/۸

c

11/4

3۶/1۶

11+1/1

11/1۶

a

4/1۶

a

1

a

(mg/m2)433

11/۶۶

a

1/۶۶

a

۶

a

3/3۶

33/33

4/44

a

1

a

b

2/13

2۶/33

3/14

a

۸1/1

ab

a

13

a
a

bc

32/33

3/۶3

a

تعداد کاپیتول کل

bc
c
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میباشد.
ادامه جدول  )4اثر مقادیر مختلف کود گاوی و مرغی و نیتروکسین بر صفات زایشی و رویشی مارتیغال
Continue Table (4) The effect of cow and poultry manure in different rates and nitroxin on vegetative and reproductive traits of
thistle milk
Fertilizer
کود گاوی پوسیده
کود مرغی پوسیده
کود گاوی پوسیده  +کود مرغی پوسیده

میزان مصرف

تعداد دانه در هر

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

)(t/ha

کاپیتول

)(g

)(kg/ha
a

a

23

ab

ab

13/۶۶

ab

ab

23

ab

ab

23/33

33

113/۶۶

11

ab

111

11

114/۶۶

ab

1/1

143/13

bc

24/33

11+1/1

113/1۶

ab

ab

433
تیمار شاهد (کنترل)

a

14۶

21/33

bc

11۶/33

21/۶۶
2۶/33
21

ab

21/۸3
c

22

c

درصد روغن

2324
1431
1112
131۶

a

a

2۸3
314

a

ab

23/۶۶

13۶1

a

ab
ab

ab

c

)(kg/ha
41۶

23

1۶21
1۶2

ab

عملکرد روغن

a

ab

2۶4

ab

313
a

ab

213

b

131

b

11/33

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDفاقد تفاوت آماری معنیدار در سطح  1درصد
میباشد.
نتایج بهدست آمده در این تحقیق مبنی بر افزایش

) chamomillaگردید ( .)Azizi et al., 2008همچنین

ارتفاع بوته و ساقه گلدهنده در راستای استفاده از

نتایج مشابه کودهای آلی و بیولوژیک بر وزن خشک

کودهای آلی و بیولوژیک با نتایج سایر پژوهشگران

گل و قطر گل که روی زولنگ انجام شده ،مطابقت

مطابقت دارد ( Ahmadian et al., 2006; Darzi et

دارد (کوزهگر کالجی و اردکانی .)133۶ ،کودهای

 .)al., 2012; Wu et al., 2005ارتفاع بوته مانند هر

دامی یکی دیگر از منابع مواد آلی هستند که کاربرد آن

اندام دیگر رویشی و یا زایشی شدیداً تحت تأثیر

اثرات مفیدی بر خواص فیزیکی خاک شامل افزایش

عناصر غذایی قرار میگیرد .دسترسی گیاه به عناصر

نفوذپذیری ،کاهش وزن مخصوص ،افزایش قدرت

غذایی کافی ،مخصوصاً نیتروژن که از طریق تأثیر بر

نگهداری آب ،بهبود فعالیت میکروبی و نیز افزایش

روی تقسیم و بزرگ شدن سلولها در افزایش ارتفاع

میزان مواد غذایی موجود در خاک دارد که موجب

بوته بسیار مؤثر است .همچنین افزودن کود دامی به

بهبود شاخصهای رشدی میشود کودهای زیستی نیز

خاک با بهبود شرایط فیزیکی و فرایندهای حیاتی

با افزایش جذب نیتروژن و افزایش کارآیی این عنصر

خاک ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه

در فرایند فتوسنتز و تولید سطح سبز و تولید

و فراهمی عناصر غذای مورد نیاز گیاه ،موجبات

ترشحات حل کننده و کاهش  ،pHعناصر مختلف

افزایش رشد و متعاقباً افزایش ارتفاع گیاه شده است

غذایی را در اختیار گیاه قرار میدهند که افزایش رشد

)  .)Mozumder and Berrens, 2007کاربرد سطوح

را به دنبال خواهد داشت (.)Khandan, 2005

مختلف کود دامی و نیتروکسین باعث افزایش رشد

بیشترین تعداد کاپیتول مربوط به کاربرد تیمار کود

در قطر کاپیتول شد  Aziziو همکاران ()233۸

گاوی  33تن در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار

گزارش کردند که افزایش مصرف کودهای آلی

شاهد بدون کاربرد کود بود .که با نتایج سایر

موجب بهبود معنیداری در ارتفاع بوته ،زود گلدهی،

پژوهشگران مطابقت دارد ( ;Ratti et al., 2001

طول و قطر نهنج و عملکرد گل بابونه (Mtricaria

 .)Tabatabaei, 2009تیمارهای استفاده شده در این

بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی56 ...

پژوهش موجب افزایش تعداد دانه در هر کاپیتول شد.

 )2333( Hassanzadeh .)Tahmasebi, 2004اظهار

به نظر میرسد که بهبود وضعیت تغذیهای گیاه به

داشت که کود گاوی موجب افزایش نفوذ پذیری

خصوص فراهمی نیتروژن مورد نیاز گیاه و همچنین

خاک ،افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک ،افزایش

افزایش آب در دسترس گیاه ناشی از بهبود خواص

فعالیت میکروبی و مواد غذایی خاک و در نهایت

فیزیکی خاک در اثر مصرف کودهای آلی و

منجر به افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه

نیتروکسین سبب افزایش تشکیل میوه و دوره پذیرش

میشود ( .)Hassanzadeh, 2003کاربرد کودهای

تخمکها شده که باعث افزایش قدرت رشد گیاه و

دامی مختلف در کشاورزی عالوه بر اینکه موجب

افزایش تعداد دانه میشود Sifola and Barbieri,

حذف یا کاهش مضرات کودهای شیمیایی میشود

) )2006که با نتایج سایر پژوهشگران هماهنگی دارد

همچنین منجر به افزایش فراهمی عناصر ضروری

( Makkizadeh et al., 2011; Rahimzadeh et al.,

پرمصرف و کم مصرف گیاه بخصوص نیتروژن می-

 .)2001وزن هزاردانه نیز در این پژوهش با کار برد

شود که این عنصر نقش اساسی را در ساختمان

کودهای آلی و بیولوژیک افزایش یافت که با نتایج

کلروفیل دارا بوده و از طرفی مهمترین عنصر در

پژوهشهای دیگر همخوانی دارد ( ;Carrubba, 2009

ساخت پروتئینها میباشد و با افزایش ساخت

 .)Darzi et al., 2012; Qulibaigian et al., 2008در

پروتئین ،گیاه به توسعه سطح برگ ،تعداد شاخههای

ارتباط با افزایش وزن هزاردانه به دنبال کاربرد کود-

فرعی ،ارتفاع و قطر ساقه میپردازد که افزایش این

های دامی و نیتروکسین که ناشی از بهبود میزان

صفات ،افزایش مواد فتوسنتزی را به دنبال دارد با

فتوسنتز و تولید بیوماس گیاهی است که شرایط

افزایش مواد فتوسنتزی ،میزان بذرها و وزن هزاردانه

مناسبی را برای دسترسی به عناصر غذایی در خاک

افزایش یافته که در نهایت سبب افزایش عملکرد دانه

فراهم نموده که منجر به بهبود رشد و افزایش وزن

میشود ( .)Hassanzadeh, 2003نتایج به دست آمده

هزاردانه میگردد ( .)Darzi et al., 2012در مورد

بر درصد روغن در این پژوهش با نتایج  Jahanو

کاربرد کود زیستی نیتروکسین میتوان اظهار داشت

همکاران ( )2313گزارش کردند که کاربرد همزمان

که این افزیش ،در نتیجه تأثیر باکتری ازتوباکتر بر

انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر روی درصد روغن

تثبیت نیتروژن و توسعه بهتر سیستم ریشهای و به تبع

کدوی تخم کاغذی تأثیر معنیداری نداشت ،مطابقت

آن جذب بهتر عناصر غذایی به ویژه نیتروژن حاصل

دارد ( .)Jahan et al., 2010کاربرد سطوح باالی کود

گردید ( .)Darzi et al., 2012برخی از پژوهشگران

گاوی در این تحقیق باعث افزایش معنیدار عملکرد

نشان دادند که تأثیر مصرف کود دامی بر وزن هزار

روغن گیاه دارویی ماریتیغال شد که با نتایج

دانه زیره سبز ) (Cominum cyminumمعنیدار نبود

 Yazdaniو همکاران ( )2333نشان دادند که کاربرد

(.)Ahmadian et al., 2006; Rezvani et al., 2014

کودهای دامی و شیمیایی باعث افزایش عملکرد

صفت عملکرد دانه نیز در این پژوهش افزایش پیدا

روغن در هکتار میشود مطابقت دارد ( Yazdani et

کرد که با نتایج سایر پژوهشگران هماهنگی دارد

 .)al., 2009در پژوهشی دیگر به این نتیجه دست

( Ahmadian et al., 2006; Akbarinia and

یافتند که کاربرد کود دامی موجب افزایش عملکرد
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