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  تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داروئی 

  در شرایط تنش خشکی ).Calendula officinalis L(همیشه بهار

جهانفردانشیان


  ، گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسالمی،تاکستان ،ایران

رحمانی،نوید
   

  گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسالمی،تاکستان ،ایران

  اسالمی،تاکستان ،ایرانمهرزاد علیمحمدي، گروه زراعت، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد 

  

چکیده

به منظور اثر تنش کم آبی و کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار      

ر اتی هاي کامل تصادفی در سه تکرار دهاي خرد شده در قالب طرح بلوكآزمایشی به صورت کرت

تیمارها شامل تنش کم آبی در .اجرا گردید 1389ر سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دمزارع تحقیق

امی به همراه و کود د) Aمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس میلی 120و 80،40آبیاري پس از (سه سطح 

کود نیتروژن % 75، مصرف )کیلوگرم درهکتار نیتروژن خالص90(نیتروژن توصیه شده ،نیتروژن در پنج سطح

کود % 25، مصرف تن در هکتار کود دامی 20وکود نیتروژن % 50مصرف ،دامی تن در هکتار کود 10و

نتایج . بودند) تن در هکتار کود دامی 40وتن در هکتار کود دامی و عدم مصرف کود نیتروژن  30ونیتروژن 

ه گیانشان داد تنش کم آبی بر قطر گل، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تالش زادآوري در

و تالش بازآوري به میزان کیلوگرم در هکتار 7416بیشترین عملکرد بیولوژیک به میزان.معنی دار بود

کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، . دست آمدهمیلیمتر تبخیر ب 40از سطح 26,44%

لوژیک، عملکرد گل و تالش بیشترین عملکرد بیو. عملکرد گل و تالش زادآوري تاثبر معنی داري داشت

اثر متقابل تنش کم .تن در هکتار کود دامی بدست آمد 40زادآوري از عدم مصرف کود نیتروژن به همراه 

بیشترین عملکرد گل به میزان .آبی و کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر عملکرد گل معنی داري بود

تن کود دامی بدون مصرف کود نیتروژن  40یر و مصرف میلی متر تبخ 40کیلوگرم در هکتار از سطح  6/758

که در شرایط تنش کم آبی، کارایی مصرف کود دامی براي تامین نیاز نیتروژن به نظر می رسد. دست آمدهب

  . گیاه نسبت به کاربرد نیتروژن غیر آلی افزایش می یابد

همیشه بهارخصوصیات ریخت شناسی و ، کود دامی و نیتروژن،تنش کم آبی: واژه هاي کلیدي  

                                               


J_Daneshian@yahoo.com:مسئولنویسنده  E-mail:  

  25/6/90: تاریخ پذیرش مقاله                              15/1/90: تاریخ دریافت مقاله
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1391بهار ، 3، شمارهششمیافته هاي نوین کشاورزي، سال  232

  مقدمه

کمتر (ها عموماً از نظر مواد آلی فقیر بوده در ایران با اقلیم غالب خشک و نیمه خشک نه تنها خاك     

بلکه به جهت باال بودن دما، ثابت نگهداشتن و حفظ مقدار ماده آلی خاك بسیار دشوار ) از یک درصد

مقدار . گردد رشد نیز کاهش می یابد و عملکرد نیز کم می شود هر وقت که آب محدود می. می باشد

درکنار استفاده از کودهاي . کاهش عملکرد متاثر از ژنوتیپ، شدت کمبود آب و مرحله نمو گیاه می باشد

استفاده از کودهاي . قراردهدشیمیایی مدیریت آب نیز می تواند کمیت وکیفیت محصول را تحت تاثیر

 تم هاي زراعی نه تنها باعث تخریب ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاكشیمیایی در اکوسیس

  با این حال به . می شود، بلکه کیفیت محصوالت تولید شده را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می دهد

زیرا الزمه پایداري، . هاي زراعی حذف نمود یک باره نمی توان کودهاي شیمیایی را از اکوسیستم

هاي زراعی کم  امروزه استفاده از سیستم.از تولید مناسب، درآمد کافی و امنیت تولید می باشداطمینان 

شیوه هاي نوین مدیریت بهره برداري از منابع به منظور دستیابی به اهداف کشاورزي پایدار عابدانهاده و 

ترین راه ترین و مطمئنهر چند استفاده از کودهاي معدنی ظاهراً سریع. اهمیت ویژه اي پیدا کرده است

براي تامین نیازهاي غذایی گیاه محسوب می شود، لیکن هزینه هاي زیاد مصرف کود، آلودگی و تخریب 

آلی (بنابراین، استفاده کامل از منابع غذایی قابل تجدید موجود . محیط زیست و خاك، نگران کننده است

، نقش مهمی در جهت حفظ باروري، ساختمان و به همراه کاربرد بهینه اي از مواد معدنی) و بیولوژیکی

  ).15و  10، 7(فعالیت حیاتی خاك ایفا می کند

)Calendula officinalis L.(باشد  ، یکساله و بندرت دو ساله با ساقه منشعب و سفت میگیاه علفی

زمان گل .نشیند بعد از سبز شدن به گل می روز 40-50طوري که ههمیشه بهار رشد و نمو سریعی دارد، ب

دانه . دهد روز گل می 70-120دهی از اوایل خرداد ماه شروع و تا شروع فصل سرما ادامه دارد و به مدت 

 10-15وزن هزار دانه آن . یابد باشد و اندازه آن از انتها به مرکز کاهش می این گیاه به صورت فندقه می

یاهان بوسیله عوامی محیطی تغییر می یابند و از آنجا که تولید متابولیتهاي ثانویه در گ). 1(باشد  گرم می

تنش رطوبتی نیز عامل موثري در رشد و همچنین سنتز ترکیبات طبیعی گیاهان دارویی می باشد ، لذا ارائه 

بررسی ها نشان ). 8(هایی که بتواند گیاهی با ماده موثره بیشتر تولید نماید ضروري به نظر می رسد روش

بر رشد و عملکرد در گیاهان مختلف در طی فصل رشد متفاوت می باشدداده است که اثر تنش آب 

) L.Cuminum cymimum(بار آبیاري را بر عملکرد زیره 6و  5،4اثر ) 1996(جانگیر و سینک). 22(

. نتایج آنها نشان داد که رژیم آبیاري اثر معنی داري بر عملکرد دانه و اجزاي آن داشت. بررسی کردند

اثر ) آبیاري 6(آبیاري باعث افزایش عملکرد در مقایسه با چهار آبیاري شد ولی آبیاري بیشتر بار  5اعمال 

با بررسی مقادیر مختلف کود دامی ،کودهاي شیمیایی و یا به کارگیري ) 1378(شریفی . مفیدي نداشت

ي شیمیایی و کودها %78توام آنها در مورد گیاه رازیانه اظهار داشت کاربرد کود دامی موجب افزایش 
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)NPK (69% افزایش داد %122که به کارگیري مخلوط آنها را در حالی. افزایش محصول رازیانه گردیدند .

کیلوگرم در هکتار داشت که بیش  947تن کود دامی در هکتار عملکرد دانه اي معادل  40همچنین تیمار 

 160کیلوگرم در هکتار فسفر و  128،کیلوگرم در هکتار نیتروژن 160رد از عملکرد حاصل از کارب

نشان داد که عملکرد دانه گشنیز در تیمار تلفیق کودهاي ) 1995(ماالنگودا . کیلوگرم در هکتار پتاسیم بود

او دلیل این افزایش را به نقش . با کود دامی بیشتر از کاربرد جداگانه هر یک از آنها بودNPKشیمیایی 

 در.  خاك و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه ذکر کردکود دامی در بهبود خواص فیزیکی 

استفاده از . انجام گرفت)Foeniculum vulgare(روي رازیانه )1380(آزمایشاتی که توسط شریفی 

در بررسی هاي ) 1998(آرگانوسا و همکاران. کودهاي شیمیایی افزایش عملکرد کمی را در پی داشت

Calendula officinalis)(خود بر روي همیشه بهار L.سطح نیتروژن خالص به ترتیب صفر،  6با کاربرد

کیلوگرم در هکتار دریافتند که بیشترین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه با  100و  80، 60، 40، 20

  . کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد 80کاربرد 

، علی ) Summer savoury(روي مرزه)  1386(همکارانهاي علیزاده سهزابی ونتایج مشابهی در آزمایش

ــاران   ــانی و همک ــادي فراه ــنیز ) 1386(آب Coriandrum(روي گش sativum L. ( ــاس زاده و و عب

بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانـه بـه دسـت    ) Melissa officinal(روي بادرنجبویه) 1386(همکاران

بهار در یافتند که ارتفاع و تعداد گـل در   در بررسی هاي خود روي همیشه) 2004(شوبرا و همکاران. آمد

در بررسی هاي خـود  ) 1387(رحمانی و همکاران. گیاه در شرایط تنش خشکی به شدت کاهش می یابد

متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس میلی 120و  80،40(بر روي همیشه بهار با سه سطح تنش خشکی 

A (متـر تبخیـر از سـطح تشـتک     میلـی  40روغـن از سـطح    دریافتند که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد      

. متر تبخیر از سطح تشتک حاصـل شـد  میلی 120دست آمد در حالی که بیشترین درصد روغن از سطح هب

مانند کود دامی در تلفیق با کود شیمیائی می توانـد بـه   ) ارگانیک(ها نشان داده اند که منابع زیستی بررسی

این سیستمها اکثر نیازهـاي غـذائی گیـاه را تـامین     . تولید محصول کمک کند حاصلخیزي خاك و افزایش

کاربرد کود نیتروژن به خصوص به صورت تلفیقـی  . کرده و کارائی جذب مواد غذائی را افزایش می دهند

. می تواند مقابله با تنش رطوبتی را افزایش دهد که این می تواند به علت نگهداري آب در کود دامی باشد

بنابراین دراین تحقیـق  . در شرایط کم آبی شناخت میزان کاربرد نیتروژن اهمیت بیشتري خواهد داشت اما

ضمن ارزیابی تاثیر تلفیقی مصرف کود شیمیایی با کود دامی، امکان بهبود وضعیت رشد گیـاه در شـرایط   

و شـرایط مختلـف   هاي مختلف کودي کاربرد مقادیر باالي کود دامی و کارایی مصرف نیتروژن در ترکیب

  .رطوبتی  مورد ارزیابی قرار گرفت
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  ها مواد و روش

کیلومتري جنوب  5در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان واقع در 1389این تحقیق در تابستان سال       

دقیقه ، میزان  39درجه و  49دقیقه و طول جغرافیایی  04درجه و  36غربی تاکستان با جغرافیایی عرض 

میانگین درجه . متر ازسطح دریا انجام گرفت  4/1283میلیمتر وارتفاع  6/252سالیانه منطقه  بارندگی

گراد و حداقل درجه سانتی 28سال گذشته در گرمترین ماه سال  10حرارت درشهرستان تاکستان طی

ز الزم به توضیح است که این طرح در اواسط تیر ماه بعد ا. گراد استدرجه سانتی - 2درجه حرارت 

.کشت غالت به عنوان کشت دوم انجام گرفت

هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا هاي خرد شده در قالب بلوكصورت کرتهآزمایش مزرعه اي  ب 

چهار  متر و در هر کرت 6/0فاصله پشته ها .. متر بود 4/2طول هر کرت شش متر و عرض آن . شد

صورت کپه اي با ه بدو ردیف روي هر پشته وروش کاشت به صورت . کشت در نظر گرفته شد ردیف

متر از یکدیگر انجام سانتی 10متر و فاصله قرار دادن سه تا چهار بذر در هر محل در عمق دو تا سه سانتی

دست هبوته در متر مربع ب 33تراکم ،فاصله خطوط کشتته ها از یکدیگر وبا احتساب فواصل بو.گرفت

متر و  8/1هاي اصلی بین کرت،متر 2/1هاي فرعی از یکدیگر بین کرتالزم به ذکر است فاصله . آمد

به لحاظ حساسیت در این طرح نهرهاي آب و پساب .متر در نظر گرفته شد 4ها از هم فاصله بلوك

شامل تنش کم آبی در سه سطح تیمارهاي مورد بررسی. جداگانه اي براي هر تکرار در نظر گرفته شد

در کرت هاي اصلی و کود دامی به همراه )Aمیلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کالس  120و 40،80(

کود % 75، مصرف )هکتار نیتروژن خالصکیلوگرم در90(نیتروژن در پنج سطح، نیتروژن توصیه شده 

هکتار کود تن در  20به انضمامکود نیتروژن % 50، مصرف تن در هکتار کود دامی 10به انضمامتروژن نی

به تن در هکتار کود دامی و عدم مصرف کود نیتروژن  30به انضمامکود نیتروژن % 25، مصرف دامی

در رابطه با تیمار . به صورت اوره در کرت هاي فرعی قرار گرفتند )تن در هکتار کود دامی 40انضمام

انشگاه مستقر بود، میزان که در ایستگاه هواشناسی دAتنش کم آبی با استفاده از تشتک تبخیر کالس 

بالفاصله بعد از برداشت محصول اول که کشت دوم مد نظر بود جه به اینبا تو. تبخیرروزانه ثبت گردید

خاك بعد  میزان مصرف کود فسفر و سایر عناصر با توجه به خصوصیات. ماده سازي زمین شروع گردیدآ

قبل ار اعمال تیمار تنش، . مزرعه انجام شدبرگی تنک در سطح  5-4در مرحله . از آزمایش انجام گرفت

صورت جوي و پشته و هر پنج روز صورت می هآبیاري باتوجه به بافت خاك و وضیعت هواشناسی ب

روز پس از کاشت و قبل از شروع  40الی 30از استقرار بوته ها از حدود  اعمال تیمار آبیاري پس. گرفت

کود دامی مورد نظر مورد آزمایش قرار گرفت و . نمو زایشی بر اساس سطوح تعریف شده صورت گرفت

در دو مرحله کود نیتروژن مصرف گردید، . با توجه به نتیجه آزمایشگاه سطوح مورد نظر اعمال گردید
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صورت نواري در هب)پایان مرحله ساقه دهی(ظهور گل نیمی از آن پس از سبز شدن و نیمی دیگر قبل از 

  .هاي کشت استفاده گردیدردیفبین 

  

  1389سانتی متري در سال  30- 0نتایج آزمایش خاك مربوط به مزرعه از عمق  :1جدول 

  

  1389نتایج تجزیه کود دامی در سال  :2جدول 

    )%(مواد آلی)%(پتاسیم)%(فسفر)%(نیتروژنمشخصات

کجدالفلیم فتومترياولسنکجدالروش آزمایش

87/29/064/424/57کود آلی

  

 ،آوري، عملکرد گل و تالش زادبوته، قطر ریشه، عملکرد بیولوژیکارتفاع : صفات مورد بررسی شامل

ولوژیک عملکرد بی.گرفتانجام بر حسب میلی مترتهاي رشد گیاه قبل از برداشت گیاهنارتفاع بوته در ا

محاسبه عملکرد بدین منظور جهت . ، بذر و عملکرد کاه محاسبه گردیداز حاصل جمع عملکرد گلبرگ

بیولوژیک از سطح یک متر مربع از هر کرت در نظر گرفته شد و پس از توزین، عملکرد بیولوژیک در متر 

قطر ریشه نیز با استفاده از کولیس در انتهاي رشد .مربع براي هر کرت به طور جداگانه محاسبه گردید

ادآوري نیز از نسبت مجموع عملکرد گل تالش ز. بوته در هر کرت  اندازه گیري شد 20گیاه از میانگین 

  .عملکرد بیولوژیک محاسبه گردیدو عملکرد دانه به 

درجه  70ساعت در آون در دماي  48ها وساقه نمونه ها به مدت جهت خشک نمودن کامل گیاه برگ

ین گرم عمل توز 01/0گراد قرار داده شدند و پس از خشک شدن با استفاده از ترازوي دقیق با دقتسانتی

مراحل مختلف در محیطی مسقف ، بدون رطوبت و با تهویه مناسب هاي برداشت شده درگل. انجام شد

  .آزمایشگاهی عمل توزین انجام شد) گرم01/0(ا استفاده از ترازوي دقیق خشک شده و ب

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتـه و میـانگین هـا از      MSTAT-Cداده هاي حاصل از طریق برنامه آماري 

  .مقایسه شدندLSDطریق آزمون چند دامنه اي 

  نتایج و بحث 

عملکرد ارتفاع بوته، قطر ریشه، م آبی براثر تیمار تنش کنشان داد ) 3جدول(نتایج تجزیه واریانس

همچنین تنش کم آبی بر قطر گل . معنی دار است) ≥01/0p(بیولوژیک، عملکرد گل و تالش زادآوري 

)05/0p≤ (متر، عملکرد سانتی 32/4متر، قطر گل با سانتی 46/39بیشترین ارتفاع گیاه با . معنی دار شد

pH
هدایت الکتریکی 

  )ds/m(خاك

مواد خنثی 

  (%)شونده

  کربن آلی

(%)  

  نیتروژن

(%)  

  فسفر

)mg/kg(  

  پتاسیم

(mg/kg)

  رس

(%)

  سیلت

(%)

  ماسه

(%)

7/7  521/0  2/6  29/0  02/0  6/6  287  21  19  60  
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و تالش بازآوري با  کیلوگرم در هکتار 5/536رد گل با ، عملککیلوگرم در هکتار7416بیولوژیک با 

اثر نیتروژن بر قطر ریشه، ). 4جدول (تبخیر از تشتک تبخیر به دست آمدمیلی متر  40از سطح  44/26%

همچنین نیتروژن ). 3جدول (معنی دار شد) ≥01/0p(عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و تالش زادآوري 

قطر ریشه به متر،سانتی 94/33بیشترین ارتفاع بوته به ارتفاع . معنی دار شد) ≥05/0p(بر ارتفاع بوته 

5/494کیلوگرم در هکتار، عملکرد گل به میزان 6604، عملکرد بیولوژیک به میزان مترسانتی 66/0ن میزا

تن در هکتار کود دامی و عدم مصرف  40از سطح  %75/23کیلوگرم در هکتار و تالش زادآوري به میزان 

همراه نیتروژن بر  اثر متقابل تنش کم آبی و کاربرد کود دامی به). 4جدول (دست آمدهکود نیترون ب

  ). 3جدول (عملکرد گل و قطر ریشه  معنی دار شد

  

  تجزیه واریانس تاثیر سطوح تنش کم آبی و نیتروژن بر صفات مورد بررسی در گیاه دارویی همیشه بهار :3جدول 

منابع تغییرات

درجه 

  آزادي

میانگین مربعات

  عملکرد گل

عملکرد 

  بیولوژیک

تالش 

  زادآوري

قطر 

  ریشه

ارتفاع 

بوته

  قطر گل

  211/0  42/38  002/0  14/27  03/534231  29/37639  2  تکرار

  2  تنش کم آبی
**

24/362993  
**

11/29105296  
**

75/229  031/0  
**

75/1149  
*

933/3  

  a4  85/8639  88/514536  85/6  007/0  85/4  394/0خطا 

  4  نیتروزن
**

08/45099  
**

59/310168  
**

78/15  
**

046/0  
*

31/33  694/0  

کود درتنش کم آبی

  دامی

8  
**

72/6334  61/178018  85/0  
*

018/0  32/13  262/0  

  b24  32/1939  74/12763/74  90/0  007/0  96/9  287/0خطا 

  %23/14  %05/10  %94/14  %34/5  %03/6  %23/6    (%)ضریب تغییرات

دارو غیر معنی%  5، % 1دار در سطح احتمال به ترتیب اختالف معنی ns:و *، **

  

مصرف میلی متر تبخیر و عدم 40کیلوگرم در هکتار از سطح  6/758به طوري که بیشترین عملکرد گل با 

همچنین باالترین قطر ریشه با ). 4جدول (دست آمدهتن در هکتار کود دامی ب 40کود نیتروژن به همراه 

کود %50مد که با سطح دست آهتن کود دامی ب30کود نیتروژن به همراه %25متر از مصرف سانتی 96/3

نتایج نشان داد تنش . تن کود دامی در هکتار در یک گروه آماري مشابه قرار گرفتند20نیتروژن و مصرف 

با وقوع خشکی، . تاثیر منفی بر ویژگی هاي مورد بررسی شامل عملکرد بیولوژیک، گل و دانه داشت

از طرفی گیاه براي  و شودمی Co2ب روزنه هاي گیاه نیمه بسته یا بسته می گردد که سبب کاهش جذ

  .جذب آب، انرژي زیادي مصرف می نماید
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  مقایسه میانگین اثر ساده سطوح تنش کم آبی و نیتروژن بر صفات مورد بررسی در گیاه دارویی همیشه بهار: 4جدول 

  تیمار ها

گلعملکرد

)kg/ha(  

عملکردبیولوژیک

)kg/ha(
  

تالش 

  )%(زادآوري

قطر ریشه 

)cm(  

ارتفاع بوته

)cm(  

قطر گل

)cm(  

a5/563  a7416  a44/26a53/0  a46/39  a32/4  متر تبخیر از تشتک تبخیرمیلی 40

b321  b5722  b09/20  a62/0  b71/32  ab66/3  متر تبخیر از تشتک تبخیرمیلی 80

b5/273b4654  b 31/19  a57/0  c09/22b31/3  متر تبخیر از تشتک تبخیرمیلی 120

  c3/314  c5284  c14/20c49/0  b56/28  a54/3  نیتروژن توصیه شده

  c 1/344  c5389  b7/21  bc52/0  ab 37/31  a40/3  تن در هکتار کود دامی 10+کود نیتروژن % 75مصرف 

  bc6/362  b5987  b61/21  ab61/0  ab36/31  a88/3  تن در هکتار کود دامی 20+کود نیتروژن % 50مصرف

  b5/414  ab6390  ab52/22  a66/0  ab89/31  a98/3  تن در هکتار کود دامی 30+کود نیتروژن %25مصرف

  a5/494  a6604  a75/23ab60/0  a94/33  a02/4  تن در هکتار کود دامی 40+ عدم مصرف کود نیتروزن

  باشند می %5در هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی دار در سطح 

  

، وزن خشک برگ در د را کاهش داده، با کاهش سطح برگهمچنین گیاه در هنگام تنش، سطح برگ خو

کاهش مواد فتوسنتزي با . واحد سطح کاهش یافت این رفتار سبب کاهش تولید مواد فتوسنتزي می گردد

با نقصان مواد  .وزن خشک ساقه در واحد سطح به دلیل کاهش تعداد ساقه فرعی کاسته می شود

 فتوسنتزي انتقال مواد به سمت اندام زایشی نیز کاهش پیدا می کند که در نهایت موجب کاهش عملکرد

  ). 3(رویشی و زایشی در گیاه می شود 

این نتیجه با نتایج تحقیق . نیز به دست آمد) 1379(همکاران ولدآبادي واین چنین نتیجه اي در نتایج 

Matricaria chamomilla(در گیاه بابونه آلمانی) 2006(پیرزاد و همکاران  L. (با توجه .مطابقت داشت

به اینکه تالش زادآوري تابعی از عملکرد گل و دانه به عملکرد بیولوژیک می باشد، لذا با کاهش عملکرد 

  .ل و دانه با کاهش تالش زادآوري نیز مواجه می شویمگ

، باعث بهبود ساختمان خاك ، افزایش نگهداري ك ضمن تامین مقادیري عناصر غذاییکود دامی در خا

، افزایش رشد سبزینگی و بهبود کیفیت و شد ریشهرطوبت، امکان آماده سازي بستر مناسب تر براي ر

فاده از مواد آلی در مزارع کشاورزي باعث کاهش نیاز به استفاده و است. افزایش عملکرد گیاهان می شود

مصرف کودهاي شیمیایی شده و اختالف عملکرد بین کشاورزي مرسوم و کشاورزي با مصرف نهاده 

  ).13(کمتر را می کاهد
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دارویی همیشه بهارمقایسه میانگین اثر متقابل تنش کم آبی و نیتروژن بر صفات مورد بررسی در گیاه : 5جدول 

ا
ه
ر
ا
م
تی

  

  

عملکرد 

گل

)kg/ha(  

عملکرد 

بیولوژیک

)kg/ha(  

تالش 

زادآوري

)%(  

قطر ریشه

)cm(

ارتفاع 

)cm(بوته

قطر گل

)cm(

4
0

 
ی

یل
م

ر
خی

تب
ر 

مت
  

  cd7/464  c6465  c67/24  cd49/0  d37/33  abcd76/3  نیتروژن توصیه شده

  c3/504  c6664  bc43/26  bcd55/0  ab97/39  abcd26/4  کود دامیتن در هکتار  10+کود نیتروژن % 75مصرف 

  c7/494  b7485  bc23/25  cd50/0  abc33/39  ab47/4  تن در هکتار کود دامی 20+کود نیتروژن % 50مصرف 

  b6/592  ab8066  b93/26  bcd56/0  a7/41  abc41/4  تن در هکتار کود دامی 30+کود نیتروژن % 25مصرف 

  a6/758  a8401  a94/28  bcd57/0  a93/42  a69/4  تن در هکتار کود دامی 40+ عدم مصرف کود نیتروزن

  

  gh255  ef5203  fg32/18  d45/0  d20/31  cde45/3  نیتروژن توصیه شده

8
0

 
ی

یل
م

ر 
مت

ر
خی

تب
  

  fgh281  ef5243  ef6/19  bcd52/0  d93/32  bcd49/3  تن در هکتار کود دامی 10+کود نیتروژن % 75مصرف 

  fg308  de5653  ef96/19  a77/0  d70/30  bcd60/3  تن در هکتار کود دامی 20+کود نیتروژن % 50مصرف 

  ef357  cd6175  de69/20  a77/0  cd83/33  abcd96/3  تن در هکتار کود دامی 30+کود نیتروژن % 25مصرف 

  

  de404  c6336  e86/21  bc61/0  bcd90/34  abcd80/3  تن در هکتار کود دامی 40+ عدم مصرف کود نیتروزن

1
2
0

 
ی

یل
م

ر
خی

تب
ر 

مت
  

  h4/220h4184  g44/17  bcd52/0  e1/21de4/3  نیتروژن توصیه شده

  gh247  gh4261  efg06/19  cd50/0  e2/21  e45/2  تن در هکتار کود دامی 10+کود نیتروژن % 75مصرف 

  fgh285  fgh4823  ef62/19  bcd55/0e03/24  bcd59/3  در هکتار کود دامیتن  20+کود نیتروژن % 50مصرف 

fgh294  fg 4928  ef94/19  ab67/0  e13/20  bcd57/3  تن در هکتار کود دامی 30+کود نیتروژن % 25مصرف 

fg321  ef5047  de46/20  abc62/0  e24  bcd56/3  تن در هکتار کود دامی 40+ عدم مصرف کود نیتروزن

ها نشان داده اند که منابع زیستی مانند کود دامی در تلفیق با کود شیمیائی می تواند به حاصلخیزي بررسی

ها اکثر نیازهاي غذائی گیاه را تامین کرده و کارائی این سیستم. خاك و افزایش تولید محصول کمک کند

عناصر غذائی و وجود مواد آلی باعث دسترسی بهتر به ). 3(جذب مواد غذائی را افزایش می دهند

کاربرد کود نیتروژن به خصوص . فراهمی شرایط بهتري براي انجام فتوسنتز و در نتیجه رشد گیاه می شود

به صورت تلفیقی می تواند مقابله با تنش رطوبتی را افزایش دهد که این می تواند به علت نگهداري آب 

گرفت کود آلی با افزایش جذب عناصر توسط گیاه باعث نتیجه ) 1383(خندان . در کود دامی باشد

وي بیان کرد کود گاوي بیش از کودهاي . موجود در دانه و کاه گیاه دارویی اسفرزه شد KوP،Nافزایش

چنین نتیجه اي در . شیمیایی در افزایش عملکرد دانه و کاه و کلش و درصد موسیالژ اسفرزه موثر است

Cuminum)ن بر گیاه زیره سبز تحقیقات احمدیان و همکارا cyminum)تغذیه مناسب . دست آمدهنیز ب

گیاهی با نیتروژن افزایش قابل توجه رشد رویشی، دوام سطح برگ و تولید مواد فتوسنتزي را موجب می 

کمبود نیتروژن در فرآیندها تأثیر منفی . شود که در نهایت باعث افزایش طول دوره رشد رویشی می شود

  .که منجر به کاهش راندمان فتوسنتز و در نهایت کاهش عملکرد گل را موجب می گرددگذاشته 

بهبود شرایط خاك .مطابقت داشت) 2004(ویکار و همکاران  دست آمده با نتایج تحقیقات مک هنتایج ب

دهد  طور که نتایج نشان میهمان. دنبال آن افزایش عملکرد بیولوژیک می شودهباعث رشد بهتر ریشه و ب

  ). 1(افزایش عملکرد بیولوژیک ناشی از افزایش عملکرد دانه است نه عملکرد کاه 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

239       1391بهار ، 3، شمارهششمیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

ارزیابی این تحقیق نشان می دهد که در شرایط کمبود رطوبت استفاده از کود دامی موجب نگهداري 

رطوبت در خاك شده که این عامل موجب رشد بهتر گیاه و در نهایت عملکرد بیشتر آن در شرایط تنش 

همچنین با توجه به اینکه کود هاي دامی ضمن داشتن منابعی از نیتروژن ، از سایر عناصر ماکرو . شود می

ها نیز برخوردار بوده که موجب می شود کود دامی در مقایسه با مصرف تنها نیتروژن از و میکروالمنت

، بهتر جود کمبود آبود که در صورت واز نتایج همچنین استنباط می ش. کارایی بیشتري برخوردار شود

چون به دلیل کمی آب دردسترس نیتروژن بیشتر جذب . آن است که حداقل کود نیتروژن مصرف شود 

  .گیاه نخواهد شد

  اريسپاسگز

در پایان جاي دارد از معاونت پژوهشی و شوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان بابت 

  .دردانی را نمودهمکاري و تصویب در خصوص طرح مذکور کمال ق

  

  نابعم

جلد . آستان قدس رضوي.طراحان نشر. رهیافت هاي تولید و فرآوري گیاهان دارویی .1379.امیدبیگی، ر- 1

  .420دوم،ص

تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز در  .1381. كاحترامیان، - 2

  .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ، دانشگاه شیراز. منطقه کوشکک استان فارس

زان ترکیبات اسانس دانه بررسی تاثیر کودهاي شیمیایی، دامی و تلفیقی بر عملکرد و می.1383. و همکاران. ااکبري نیا،- 3

.61. ص. دانشگاه شاهد تهران. خالصه مقاالت دومین همایش دارویی. گیاه دارویی زنیان 

  .420ص .جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. جنبه هاي فیزیولوژیکی زراعت دیم .1376.ع،و کوچکی .غسرمدنیا، - 3

فصلنامه تحقیقات گیاهان . شیمیایی بر عملکرد رازیانهبررسی تاثیر کودهاي آلی و .1380.شریفی عاشورآبادي، ا - 4

  1-26ص :1380- 256شماره انتشار): 7( دارویی و معطر ایران،ج

تاثیر سطوح  مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر  .1387. م،و بیگدلی .، دانشیان، ج .ر.، ولدآبادي، ع.رحمانی، ن - 5

- 1شماره انتشار): 24( فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،جلد. عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار

  .101- 108ص :1387

 331شهد، کشاورزي ارگانیک، انتشارات دانشگاه فردوسی م .1376.ح،و ظریف کتابی . ع،، نخفروش.، عکوچکی - 7
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