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هاي رویشی و میزان اسانس ارزیابی اثرات کاربرد کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص

 )L. Coriandrum sativum(گیاه دارویی گشنیز 

  
  2مهدي نصیري محالتی و 2، رضا قربانی*2، پرویز رضوانی مقدم1مهسا اقحوانی شجري

  29/06/1390:تاریخ دریافت
 30/12/1391:تاریخ پذیرش

  
  چکیده

هاي رویشی گیاه دارویی گشـنیز  منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی شاخص به
)L. Coriandrum sativum(،  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت 1389-90آزمایشی در سال زراعی-

کـود زیسـتی    -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. تیمار اجرا شد 12هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در زمان در قالب طرح بلوك هاي خرد شده
 -NPK( ،4(کود شیمیایی  -3به همراه گوگرد آلی بنتونیت دار،  (.Thiobacillus sp)کود زیستی بیوسولفور  -2، )Glomus mosseae(میکوریزا 

کود شیمیایی، + بیوسولفور  -9، کمپوست ورمی+ میکوریزا  -8کود گاوي، + میکوریزا  -7کود شیمیایی، + میکوریزا  -6، کمپوست ورمی -5کود گاوي، 
اردیبهشت  29(پیکر رویشی گیاه در مرحلۀ پنج درصد گلدهی و در دو چین . شاهد -12و  کمپوست ورمی+ بیوسولفور  -11کود گاوي، + بیوسولفور  -10
در تیمار کاربرد تلفیقی کود ) 2/5(و تعداد شاخه جانبی در بوته ) مترسانتی 28(نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته . برداشت شد) خرداد 15و 

منفرد کود زیستی بیوسولفور با کود گاوي و بیشترین مقدار عملکرد تر و خشک برگ، عملکرد تر و خشک کل و عملکرد خشک ساقه در تیمار مصرف 
حداکثر مقادیر درصد و عملکرد اسانس با مصرف . گردید) 6(کاربرد منفرد کود زیستی بیوسولفور باعث افزایش نسبت برگ به ساقه . شیمیایی بدست آمد

اقه در چـین اول و  بیشترین مقدار عملکرد تر برگ و نسبت برگ به سـ . به دست آمد) گرم در هکتار 1753درصد و  2/0به ترتیب با (منفرد کود گاوي 
به طور کلی نتایج . بیشترین مقادیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، عملکرد تر و خشک ساقه، درصد و عملکرد اسانس در چین دوم حاصل شد

هبود درصد و عملکرد اسانس آزمایش نشان داد که مصرف کود شیمیایی باعث افزایش عملکرد اندام رویشی گیاه و کاربرد کودهاي آلی و زیستی باعث ب
 .گیاه دارویی گشنیز شد

 
 بیوسولفور، چین، عملکرد، میکوریزا، نسبت برگ به ساقه :هاي کلیديواژه

  
   1 مقدمه

هاي مختلف بـه زراعـی گیاهـان دارویـی از جملـه      مطالعۀ جنبه
اي مختلف، تغییرات کمی و کیفی این گیاهان در پاسخ به منابع تغذیه

 Coriandrum( گیاه دارویی گشنیز. اي برخوردار استاز اهمیت ویژه

sativum L.( گیاهی یکساله و متعلق به خانواده چتریان بوده که به ،
دلیل داشتن ماده موثره لینالول در صنایع غذایی، دارویـی و آرایشـی   

مطالعـات حـاکی از آن   ). Volatil, 2000(کاربردهاي متعـددي دارد  
گیاهـان دارویـی از عوامـل مختلـف      است که عملکرد کمی و کیفـی 

                                                        
استاد گروه زراعت دانشکده  زراعی و شناسیبه ترتیب دانشجوي دکتري بوم -2و  1

  کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد
  )Email: rezvani@um.ac.ir :                         نویسنده مسئول -(*

ـ  محیطی، تغذیه و  از ایـن رو،   ثیر پذیرفتـه أاي و خصوصیات خـاك ت
هاي مختلف تغذیۀ این قبیـل گیاهـان از جملـه گشـنیز     مطالعه روش

م با حصول حـداکثر کیفیـت   أجهت کسب بیشترین عملکرد کمی، تو
 Ahmadian et al., 2006; Ebadi et(دارویی داراي اهمیت اسـت  

al., 2007(.   
مدت از کودهاي شیمیایی باعث فشـردگی و کـاهش   زاستفاده درا

ها و خسارات زیست محیطی و در حاصلخیزي خاك، افزایش آلودگی
 Hashemi(هـاي تولیـد شـده اسـت     نتیجه منجر به افزایش هزینـه 

Dezfulli et al., 1994; Ghost & Bhat, 1998(. رو، از ایــن
ا کودهاي آلی یگزینی کودهاي شیمیایی بکشاورزي پایدار از طریق جا

در صدد افزایش حاصلخیزي و سالمت خاك، حفظ محیط  و زیستی،
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 ;Allievi et al., 1993(باشد زیست و افزایش کیفیت محصوالت می

Ebhin Masto, 2006 .(  
استفاده از کودهاي آلی و دامی از طریق افزایش میزان ماده آلـی  

عناصر موجود در خاك و نیاز گیـاه و  خاك، ایجاد تعادل مناسب بین 
نیز بهبـود خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك باعـث افـزایش        
حاصلخیزي و باروري خـاك و در نهایـت بهبـود وضـعیت رشـدي و      

 ,.Renato et al., 2003; Fallah et al(شـود  عملکـرد گیـاه مـی   

عالوه بر کودهاي آلی، مصرف کودهاي بیولوژیک نیز جایگاه  .)2007
هاي توجهی در کشاورزي پایدار به منظور جایگزین نمودن نهاده قابل

هـاي  میکروارگانیسـم ). Abas Zade, 2005(باشـد  شیمیایی دارا می
موجود در این قبیل کودها با تأمین عناصر غـذایی مـورد نیـاز گیـاه،     

هـاي حیـاتی موجـود در خـاك و نیـز ترشـح برخـی        افزایش فعالیت
 Barea et(شوند عث بهبود رشد گیاه میها و اسیدهاي آلی باهورمون

al., 2005; Saleh Rastin, 2001 .(    کودهـاي زیسـتی بیوسـولفور
(Thiobacillus sp.)      و میکوریزا جایگـاه مهمـی در بـین کودهـاي

بیولوژیک دارند؛ گزارش شده است که مصرف کود زیستی بیوسـولفور  
ك شده خا pHهمراه با گوگرد از طریق اکسایش گوگرد باعث کاهش 

خصوص در و در نتیجه میزان دسترسی گیاه به فسفر قابل جذب را، به
میکـوریزا نیـز از   ). Garcia, 1991(دهد ي قلیایی افزایش میها خاك

طریق افزایش قابلیت جذب و انتقال آب و فراهمی مواد غذایی ماننـد  
فسفر و روي و نیز تقویت جامعه میکروبی خاك باعث افزایش رشد و 

 ,Paradi et al., 2003; Arpana & Bagyaraj(شـود  می نمو گیاه

2007(.  
اي آلـی،  تاکنون در مطالعات مختلفی اثرات کاربرد منـابع تغذیـه  

بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویـی مـورد   
) Tahami et al., 2010(تهامی و همکاران . مطالعه قرار گرفته است

) .Ocimum basilicum L(رویـی ریحـان   در پژوهش روي گیـاه دا 
گزارش کردند که کاربرد کودهاي آلی کمپوسـت و ورمـی کمپوسـت    

هاي هـوایی  باعث افزایش ارتفاع بوته و نیز عملکرد تر و خشک اندام
نیز ) Moradi et al., 2009(مرادي و همکاران . گیاه مورد مطالعه شد

) .Foeniculum vulgare L( اي روي گیاه دارویی رازیانهدر مطالعه
ثیر پوست و کود بیولوژیک ازتوباکتر تـأ دریافتند که کاربرد تلفیقی کم

 روي در تحقیقی بـر . مثبتی بر ارتفاع و تعداد شاخه جانبی گیاه داشت
مشاهده شد که کاربرد کودهاي آلی با اثر ) .Zea mays L(گیاه ذرت 

و  (.Thiobacillus sp)بیوسـولفور   مثبت بـر روي فعالیـت بـاکتري   

کننده فسفات باعث افزایش جذب فسفر و رشد گیاه شـد  باکتري حل
)Mohamadi Ariya et al., 2010 .(    در پـژوهش دیگـري، اثـرات

 کاربرد کود زیستی میکوریزا و کود شیمیایی فسـفر در گیـاه گشـنیز   

بررسی و گزارش شد که مصرف این منابع کودي باعث افزایش میزان 
 ,.Valadabadi et al(یدي گیاه گردید جذب فسفر و ماده خشک تول

با این وجود در پژوهش دیگري، اثر کاربرد قارچ میکوریزا بر ). 2009
عملکرد اندام هوایی، ارتفاع بوته و تعداد شـاخه جـانبی گیـاه دارویـی     

 & Ali Abadi Farahani( گشـنیز چنـدان مثبـت ارزیـابی نشـد     

Valadabadi, 2010 .( رحیمی و همکاران)Rahimi et al., 2009( 
در پژوهش بر روي گیاه ) Gujar et al., 2005(و گوجار و همکاران 

بـر  ) Kandeel et al., 2002(دارویی گشنیز و کانـدیل و همکـاران   
روي گیاه دارویی ریحان دریافتنـد کـه مصـرف کودهـاي شـیمیایی      
نیتروژن، پتاسیم و فسفر اثر مثبتی بـر عملکـرد کمـی و کیفـی ایـن      

با این حـال، در مطالعـاتی بـر روي گیاهـان دارویـی       .گیاهان داشت
ریحان و گشنیز گزارش کردند که سطوح باالي کود نیتروژن اثـرات  

 Dadvand Sarab(اي بر عملکرد کمی گیاهان مذکور داشت بازدارنده

et al., 2008; Ali et al., 2009 .(  
یکی دیگر از عوامل موثر بر کمیـت و کیفیـت گیاهـان دارویـی،     

 ,.Omidbaigi et al(امیدبیگی و همکـاران  . باشدریخ برداشت میتا

 Thymus vulgaris(در پژوهشی روي گیاه دارویی آویشـن  ) 2010

L. (ـی گیـاه در زمـان   تفاوت قابل مالحظههـاي  اي بین عملکرد کم
شـده  با این وجود در تحقیقی بیـان  . مختلف برداشت مشاهده نکردند

تر و خشک بوته ریحان و نیـز عملکـرد   که حداکثر ارتفاع، وزن  است
سازي که دلیل آن به آزاد در چین سوم مشاهده شد اسانس برگ گیاه

ثیر تدریجی عناصر غذایی توسط کودهاي آلی نسـبت داده شـده   و تأ
هایی مشـاهده  در پژوهش). Tahami Zarandi et al., 2010(است 

یشـن در  شد که بیشترین درصد و عملکرد اسانس در گیاه دارویـی آو 
ــه   ــاه دارویــی بابون  Matricaria(تــاریخ برداشــت چهــارم و در گی

chamomilla L. (   در تاریخ برداشت دوم بـه دسـت آمـد )Naghdi 

Badi et al., 2002; Ebadi et al., 2010(.  
هـاي  هـاي ناشـی از مصـرف نهـاده    با توجه به گسترش آلودگی

ودهاي آلی و شیمیایی و اثرات آن بر روي محیط زیست، استفاده از ک
لـذا،  . زیستی جهت تأمین نیازهاي غذایی گیاهان امري ضروري است

در این آزمایش اثرات کاربرد کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بر برخی 
هاي رشدي و عملکرد اندام رویشی گیاه دارویی گشنیز در طی شاخص
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    .دو تاریخ برداشت مورد مطالعه قرار گرفت
 

  هامواد و روش
بررسی اثرات مصرف منفـرد و تلفیقـی کودهـاي آلـی،     به منظور 

زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی پیکر رویشی گیاه دارویی 
گشنیز آزمایشی در مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه     

هـاي  بـه صـورت کـرت    1389-90فردوسی مشهد در سـال زراعـی   
تیمار  12ن با هاي کامل تصادفی در زماخردشده در قالب طرح بلوك

کـود   -1: تیمارهاي آزمایشـی عبـارت بودنـد از   . و سه تکرار اجرا شد
کود زیستی بیوسولفور بـه همـراه گـوگرد آلـی      -2زیستی میکوریزا، 

 -5کـــود گـــاوي،  -NPK( ،4(کـــود شـــیمیایی  -3دار، بنتونیـــت
کـود  + میکـوریزا   -7کود شـیمیایی،  + میکوریزا  -6، کمپوست ورمی

کود شیمیایی، + بیوسولفور  -9، کمپوست ورمی+ زا میکوری -8گاوي، 
 -12و  کمپوست ورمی+ بیوسولفور  -11کود گاوي، + بیوسولفور  -10

پیکر رویشی گیاه در مرحلۀ پنج درصد گلدهی و در دو چین در . شاهد
قبـل از  . خردادمـاه، برداشـت شـد    15ماه و اردیبهشت 29ي ها تاریخ

متـري خـاك محـل اجـراي     سـانتی  0-15اجراي آزمـایش از عمـق   
اي از کودهـاي گـاوي و   برداري شد و به همراه نمونـه آزمایش، نمونه

ی موجـود در  به آزمایشگاه منتقل و درصد عناصر غذای کمپوست ورمی
  ).2و  1 هايولجد(آنها تعیین گردید 

محاسبه مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه گشنیز بـر  
 Malakuti(شده توسط ملکوتی و طهرانی  اساس توصیه کودي ارائه

& Tehrani, 1999 ( براي سبزیجات صورت گرفت) 3جدول.(  

  
 مزرعه مورد آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical characteristics of experimental location  
  بافت خاك

Soil 
texture  

  (%)کربن آلی 
Organic carbon 

(%)  

  (%) نیتروژن کل
Total nitrogen 

(%)  

  )ppm(فسفر 
Phosphorus 

(ppm)  

  )ppm(پتاسیم 
Potassium 

(ppm)  
  اسیدیته

pH  
دسی ( هدایت الکتریکی
  )زیمنس بر متر

EC (dS.m-1)  
  لوم

 Loam 
0.59  0.063 13.2  135  7.24  3.21  

  
 وستکمپ ورمیخصوصیات شیمیایی کودهاي گاوي و   - 2جدول 

Table 2- Chemical characteristics of cow manure and vermicompost  

  نوع کود
Type of fertilizer  

  (%)نیتروژن کل 
Total nitrogen (%)  

  (%)فسفر 
Phosphorus (%)  

  (%)پتاسیم 
Potassium (%)  

 هدایت الکتریکی
  )دسی زیمنس بر متر( 

EC (dS.m-1)  

  اسیدیته
pH  

 کود گاوي
Cow manure 

0.57  0.09  1.1  6.1  6.8  

 کمپوست ورمی
Vermicompost  1.3  1.3  1.2  5  6.9  

  
 )Malakuti & Tehrani, 1999(ها بر اساس آزمون خاك توصیه کودي براي کشت سبزي - 3جدول 

Table 3- Fertilizer recommendation for vegetables cultivation based on soil analyze (Malakuti & Tehrani, 1999)  

 نیتروژن 
Nitrogen  

 فسفر 
Phosphorus  

 پتاسیم 
Potassium 

  
کربن آلی 

 )درصد(
Organic 

carbon (%)  

کیلوگرم در (اوره 
 )هکتار

Urea (kg.ha-1)  

میلی گرم در (فسفر 
 )کیلوگرم

Phosphorus 
(mg.kg-1)  

سوپر فسفات تریپل 
 )کیلوگرم در هکتار(

Triple superphosphate 
(kg.ha-1)  

میلی گرم در (م پتاسی
 )کیلوگرم

Potassium 
 (mg.kg-1)  

سولفات پتاسیم 
 )کیلوگرم در هکتار(

Potassium sulphate 
(kg.ha-1)  

<0.5 
0.5-1 
1-1.5 
>1.5  

500 
450 
350 
250  

<5 
5-10 
1-1.5 
>1.5  

150 
100 
50 
0  

<150 
150-200 
201-250 

>300  

200 
150 
100 

0  
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هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و برخی شاخص) مربعاتمیانگین (نتایج تجزیه واریانس  - 4جدول 
 شیمیایی

Table 4- Results of analysis variance (mean square) of some coriander vegetative growth parameters as affected by organic, 
biological and chemical fertilizers   

 بع تغییراتمنا
Source of variance 

درجه 
 آزادي

df  

 ارتفاع
 

Plant 
height   

 تعداد شاخه جانبی
Number of lateral 

branch   

 عملکرد تر
 برگ 

Leaf fresh 
yield   

 عملکرد تر ساقه
Stem fresh 

yield   

 عملکرد تر
  کل 

Total fresh 
weight   

 تکرار
Replication  2 4.4ns  0.2ns  1229993.0*  22207.0ns  1480196.0ns  

  تیمار
Treatment  11  16.2**  3.0**  1522144.0**  77042.0**  1985383.0** 

 تیمار ×تکرار 
Replication × 

Treatment  
22  8.0ns  0.5ns  445582.0ns  52222.0*  753777.0ns  

  چین
Cutting  1  822** 131.0**  10429505.0**  6796984.0** 452517.0ns  

 تیمار ×چین 
Cutting × Treatment  11  15.4** 0.7ns  346136.0ns  96005.0** 687658.0ns  

  تکرار ×چین 
Cutting × 

Replication  
2  5.2ns  0.2ns  1288426.0ns  39067.0ns  873006.0ns  

   خطا
Error  22  5.1  0.4  325978.0  23931.0  456012.  

  کل
Total 

71  -  -  -  -  - 

 ضریب تغییرات
CV (%) 

-  9  16  19 20  18 

 داريدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی nsو * ، **
**, * and ns are significant at p≤ 0.01 and p≤ 0.05 and not significant, respectively. 

  

سپس عنصر نیتروژن به عنوان معیار تعیین مقدار کـود گـاوي و   
با . یی گیاه، انتخاب شدکمپوست مورد نیاز جهت تأمین نیاز غذا ورمی

توجه به مقدار نیتروژن توصیه شده براي گیاه دارویـی گشـنیز و نیـز    
مقدار نیتروژن موجود در هر یک از منابع کودي، مقدار کود گـاوي و  

و  60کمپوست الزم جهت برآورده شدن نیاز غذایی بـه ترتیـب    ورمی
  .تن در هکتار تعیین گردید 17

ک ماه قبل از کاشت به زمین اضافه کودهاي آلی مورد استفاده ی
تمـامی کودهـاي   . متري با خاك مخلوط گردیـد سانتی 15و تا عمق 

فسفر و پتاسیم به همراه یک سوم کود شیمیایی نیتروژن همزمان بـا  
کاشت و مابقی کود نیتروژن به صورت سرك در مراحل شش برگی و 

ــاه، مصــرف شــدابتــداي ســاقه ــود زیســتی بیوســولفور . دهــی گی ک
(Thiobacillus sp.)   عدد در هر گرم به همراه گـوگرد   109به تعداد

دار همزمان با کشت در زیر بذر و بر اساس توصیه کودي آلی بنتونیت
کیلوگرم گوگرد به همراه پنج کیلوگرم  250(شرکت زیستی مهر آسیا 

 50(حاوي ا کود زیستی میکوریز. استفاده شد) بیوسولفور در هر هکتار

از ) درصد کود دامی سـه سـاله   25+ درصد پرلیت  25+  درصد اسپور
پزشکی ارگانیک واقع در شهرستان اسدآباد همدان تهیه و کلینیک گیاه

کیلوگرم در هکتار، همزمان با کاشت، در اطراف و زیـر   3300به مقدار
  . بذر، مصرف شد

هایی با ابعاد اسفندماه و در کرت 21کاشت گیاه دارویی گشنیز در 
-سانتی 60داخل هر کرت، پنج پشته با فاصله  .انجام گرفت رتم 1×3

متر ایجاد و روي هر پشته دو ردیف گیاه کشت گردید، به طوري که 
 Akbari Nia et( بوته در متر مربع به دسـت آمـد   40تراکم گیاهی 

al., 2006( .   آبیاري تا زمان استقرار کامـل گیـاه)    یـک مـاه پـس از
اي یک نوبت و بصـورت  از آن هفته هر هفته دو مرتبه و پس) کاشت

هاي هرز همزمان با عملیات تنک اولین وجین علف. نشتی انجام شد
در مرحله چهار برگی و دومین وجین سـه هفتـه پـس از وجـین اول     

کرت بصورت تصادفی  بوته از هر پنج ،قبل از برداشت. صورت گرفت
ـ  انتخاب  . ین شـد و صفات ارتفاع و تعداد شاخه فرعی در هر گیـاه تعی

پس از حذف دو ردیف کناري هر کرت به عنوان اثر حاشـیه، زیسـت   
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توده گیاهی کل گیاه برداشت و پس از تفکیک آن به بـرگ و سـاقه،   
به منظور تعیـین عملکـرد   . عملکرد تر برگ، ساقه و کل تعیین گردید

ساعت در آون با  24ي گیاهی به مدت ها خشک برگ و ساقه، نمونه
گیـري درصـد و   جهت انـدازه . گراد قرار گرفتنددرجه سانتی 70دماي 

گـرم بـرگ و سـاقه خشـک شـده از هـر کـرت         50عملکرد اسانس، 
به مدت  دستگاه کلونجربا استفاده از روش تقطیر با آب  برداشته و به

  ). Arganosa et al., 1998(گیري شد اسانس چهار ساعت
 MINITAB16هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار داده

برنامـه   کمـک با  هادادهتجزیه و تحلیل آماري نرمال شدند و سپس 
 توسطها مقایسه میانگینهمچنین . صورت پذیرفت  SAS 9.1آماري

   .درصد انجام شد پنجاي دانکن در سطح احتمال آزمون چند دامنه

  
 ثیر کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیاییهاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تأهاي برخی شاخصمقایسه میانگین - 5جدول 

Table 5- Results of mean comparisons of some coriander vegetative growth parameters as affected by organic, biological and 
chemical fertilizers   

 

 ارتفاع بوته
 )مترسانتی(

Plant height 
(cm) 

تعداد شاخه جانبی در 
 گیاه

Number   of lateral 
branch in plant 

عملکرد تر برگ 
 )کیلوگرم در هکتار(

Leaf fresh yield 
(kg.ha-1)   

عملکرد تر ساقه 
 )کیلوگرم در هکتار(

Stem fresh yield 
(kg.ha-1)   

عملکرد تر کل 
  )کیلوگرم در هکتار(

Total fresh weight 
(kg.ha-1)    

  کود گاوي
Cow manure 

27.10ab  4.50abcd  3070.00ab  912.00ab  3982.00ab  

 کمپوست ورمی
Vermicompost 

24.00bc  3.67def  3037.00ab 607.00b  3644.00ab 

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

26.10abc 5.20a  3900.00a  795.00ab  4696.00a 

 بیوسولفور
Biosulfur 

23.00c  3.17ef  2661.00b  675.00ab  3337.00b 

 میکوریزا
Mycorrhiza 

23.70bc  2.83f  2761.00b  677.00ab  3438.00b  

  کودگاوي - بیوسولفور
Biosulfur-cow 

manure 
28.00a 5.17a  2324.00b  813.00ab  3137.00b 

 کمپوست ورمی - بیوسولفور
Biosulfur- 

vermicompost 
24.10bc  4.17bcd  2665.00b  654.00ab  3319.00b 

  کود شیمیایی - بیوسولفور
Biosulfur- chemical 

fertilizer 
25.90abc  4.83abc  3241.00ab  835.00ab  4076.00ab 

  کودگاوي - میکوریزا
Mycorrhiza-cow 

manure 
24.50abc  4.33abcd  2365.00b  711.00ab  3077.00b 

 کمپوست ورمی - میکوریزا
Mycorrhiza- 

vermicompost 
25.60abc  4.00cde  3052.00ab 812.00ab  3935.00ab 

  کود شیمیایی - میکوریزا
Mycorrhiza-chemical 

fertilizer  
27.10ab  4.66abc  3751.00a  941.00a  4691.00a  

 شاهد
Control  

23.50bc  5.00ab  2509.00b  609.00b  3119.00b 

 .ر ندارندداري با یکدیگاختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  ،اعداد هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند*
*The numbers in each column that have a same letter, don’t have significant difference in 5% level based on Duncan test. 
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 هاي مختلفهاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر چینهاي برخی شاخصمقایسه میانگین - 6جدول 
Table 6- Results of mean comparisons of some coriander vegetative growth parameters as affected by different cutting  

کیلوگرم (عملکرد تر کل 
  )در هکتار

Total fresh weight 
(kg.ha-1)    

عملکرد تر ساقه 
 )کیلوگرم در هکتار(

Stem fresh yield 
(kg.ha-1)  

عملکرد تر برگ 
 )کیلوگرم در هکتار(

Leaf fresh yield 
(kg.ha-1)  

  تعداد شاخه جانبی در گیاه
Number   of lateral 

branch in plant  

 ارتفاع بوته

 )مترسانتی(
Plant height 

(cm)  

 چین
  

Cutting 
 

3783.0a  446.0b  3325.0a  2.9b  21.8b  اول  
The first 

3625.0a  1061.0a  2564.0b  5.6a  28.6a  
 دوم
The 

second 
 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  یک حرف مشترك هستند،تون که داراي اعداد هر س*

*The numbers in each column that have a same letter, don’t have significant difference in 5% level based on Duncan test. 
  

  نتایج و بحث
  ه جانبیارتفاع بوته و تعداد شاخ

اثر منابع کودي مختلف و چین بر ارتفـاع گیـاه دارویـی گشـنیز     
 ).4جدول (بود ) ≥01/0p(دار معنی

ها نشان داد که بیشترین و کمترین ارتفاع نتایج مقایسه میانگین
بوته به ترتیب در تیمارهاي مصرف تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بـا  

مقدار ارتفاع بوتـه در  . مدکود گاوي و کاربرد منفرد بیوسولفور بدست آ
 17تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود گاوي به میزان 

مصرف تلفیقی منابع کودي در مقایسه . درصد بیشتر از تیمار شاهد بود
  ).5جدول (با کاربرد منفرد آنها باعث بهبود نسبی ارتفاع بوته گردید 

مد؛ به طوري کـه  حداکثر مقدار این شاخص در چین دوم بدست آ
درصد بیشتر از چـین اول بـود    25مقدار ارتفاع در این چین به میزان 

  ).6جدول (
نتایج اثر متقابل نشان داد که بیشترین مقدار ارتفاع بوته در چین 
دوم و در تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی و 

ر مصرف منفرد کود کمترین مقدار این شاخص در چین اول و در تیما
بین این دو تیمار حـدود  که  طوريزیستی بیوسولفور به دست آمد؛ به 

 ). 7جدول (درصد اختالف وجود داشت  47
اي و دفعات چین بر صفت تعداد شاخه جانبی اثر تیمارهاي تغذیه

حداکثر مقـدار  ). 4جدول (بود ) ≥01/0p(دار گیاه دارویی گشنیز معنی
کاربرد کود شیمیایی و مصرف تلفیقی کـود  این شاخص در تیمارهاي 

-زیستی بیوسولفور با کود گاوي بدست آمد؛ ولی سایر تیمارهاي تغذیه
کـاربرد تلفیقـی   . اي اثر مثبتی بر افزایش مقدار این شاخص نداشـتند 

تیمارهاي کودي در مقایسه با کاربرد منفرد آنها، تعداد شـاخه جـانبی   
بیشـترین تعـداد   ). 5جـدول  (اد درصد افـزایش د  18گیاه را به میزان 

شاخه جانبی گیاه دارویی گشنیز در چین دوم به دست آمد؛ مقدار این 
جدول (درصد بیشتر از چین اول بود  50صفت در چین دوم به میزان 

نتایج اثر متقابل نشان داد که بیشترین تعداد شاخه جانبی در چین ). 6
زا با کود شیمیایی و دوم و در تیمار مصرف تلفیقی کود زیستی میکوری

کمترین آن در تاریخ برداشت اول و تیمارهاي کاربرد منفرد کودهاي 
زیستی بیوسولفور و میکوریزا بدست آمـد؛ ارتفـاع بوتـه در چـین اول     
تحت تأثیر تیمارهاي کودي قـرار نگرفـت، ولـی در چـین دوم اکثـر      
تیمارهاي کودي مورد مطالعه باعـث افـزایش صـفت مـذکور شـدند      

  ). 7جدول (
تاکنون در مطالعات متعددي اثـرات کودهـاي آلـی، شـیمیایی و     

هاي رشدي گیاهان دارویی از جمله ارتفاع بوتـه  بیولوژیک بر شاخص
در تحقیقی بر روي گیاه دارویی ریحان . مورد مطالعه قرار گرفته است

کمپوست گزارش شد که بیشترین ارتفاع بوته با مصرف کود آلی ورمی
). Tahami Zarandi et al., 2010(دسـت آمـد    و در چین سوم بـه 

هاي انجام شده روي گیاه دارویی رازیانه نشان داد نتایج برخی پژوهش
کــــه اســــتفاده از کــــود بیولوژیــــک بیوفســــفات، ازتوبــــاکتر 

(Azotobacter chroococcum)   و نیز کود آلی ورمی کمپوسـت از
ث طریق افزایش جذب عناصر و نگهداري بهتـر رطوبـت خـاك باعـ    

 Darzil et al., 2006; 2009; Moradi et(افزایش ارتفاع گیاه شد 

al., 2009  .(   در تحقیقی بر روي گیاه ذرت مشاهده شد کـه کـاربرد
کودهاي آلی با اثر مثبت بر روي فعالیت باکتري بیوسولفور و باکتري 

کننده فسفات باعث افزایش جذب فسفر و در نتیجه بهبـود رشـد   حل
  ).Mohamadi Ariya et al., 2010(گیاه شد 
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 هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز در چین اولاثرات متقابل دفعات چین و کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی شاخص - 7جدول 

Table 7 - Results of interaction effects of cut and organic, biological and chemical fertilizers on some of vegetative growth 
parameters of coriander at the first cutting  

 

 ارتفاع بوته
 )مترسانتی(

Plant height 
(cm)  

تعداد شاخه جانبی در 
 گیاه

Number   of lateral 
branch in plant 

عملکرد تر برگ 
 )کیلوگرم در هکتار(

Leaf fresh yield 
(kg.ha-1)  

عملکرد تر ساقه 
 )هکتارکیلوگرم در (

Stem fresh yield 
(kg.ha-1)  

عملکرد تر کل 
  )کیلوگرم در هکتار(

Total fresh weight 
(kg.ha-1)    

  کود گاوي
Cow manure 

24.90c-e  3.66f-h  3588.00a-c  656.00e-h  4244.00a-f  

 کمپوست ورمی
Vermicompost 

21.70d-g  2.33ij  3458.00a-d 432.00g-i  3890.00a-f 

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

21.20e-g  4.00e-g  4504.00a  526.00f-i  5030.00a 

 بیوسولفور
Biosulfur 

17.40g  1.66j  2558.00c-g  202.00i  2760.00ef 

 میکوریزا
Mycorrhiza 

20.30fg  1.66j  2699.00c-g  206.00i  2905.00d-f  

  کودگاوي -بیوسولفور
Biosulfur-cow manure 

26.60bc  4.00e-g  3018.00b-f  563.00e-h  3581.00a-f 

 کمپوست ورمی-بیوسولفور
Biosulfur- 

vermicompost 
19.20g  3.00g-i  3071.00b-f  386.00hi  3457.00b-f 

  کود شیمیایی-بیوسولفور
Biosulfur- chemical 

fertilizer 
24.60c-e  4.00e-g  3747.00a-c  556.00e-i  4303.00a-e 

  کودگاوي -  میکوریزا
Mycorrhiza-cow 

manure 
21.40e-g  2.66h-j  2856.00b-g  598.00e-h  3454.00b-f 

 کمپوست ورمی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

vermicompost 
20.90e-g  2.66h-j  3425.00a-d 356.00hi  3922.00a-f 

  کود شیمیایی - میکوریزا
Mycorrhiza- chemical 

fertilizer 
21.80d-g  2.66h-j  4057.00ab  474.00f-i  4535.00a-c  

 شاهد
Control  

21.60d-g  3.66f-h  2923.00b-f  400.00hi  3323.00b-f 

 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در ون که داراي یک حرف مشترك هستند، اعداد هر ست*
*The numbers in each column that have a same letter, don’t have significant difference in 5% level based on Duncan test.  

  
نتایج آزمایش حاکی از عدم تأثیر منابع کودي مورد اسـتفاده بـر   
صفت ارتفاع گیاه دارویی گشنیز در چین اول و اثر مثبت آنها بر صفت 

رسد که این موضـوع ناشـی از   مذکور در دومین چین بود؛ به نظر می
د در کودهاي آلی و نیز اسـتقرار کامـل   آزادسازي عناصر غذایی موجو

ریزجانداران موجود در کودهـاي بیولوژیـک بـا گذشـت زمـان باشـد       
)Azeez et al., 2010 .(   گزارش شده است که در سـال اول مصـرف

کودهاي آلی، حدود نیمی از نیتروژن موجود در آنها قابل جذب بوده و 

در نظر گـرفتن  با ). Pimentel, 1993(ماند بقیه آن درخاك باقی می
توان بیان نمود که این مسأله و نیز با توجه به نتایج آزمایش حاضر می

آزادسازي عناصر غذایی کودهاي آلی تدریجی بوده و در اولین سـال  
مصرف نیز اثرات آنها عمدتاً در اواخر فصل قابل مشاهده است؛ از این 

کافی  رسد مصرف کودهاي آلی پوسیده با فاصله زمانیرو به نظر می
قبل از کاشت بتواند اثرات بیشتري بر بهبود وضعیت رشدي گیاهـان  

  .اعمال کند
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1393، پاییز 3شماره  ،6، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     432

هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز در چین اثرات متقابل دفعات چین و کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی شاخص - 7ادامه جدول 
  دوم

Continued Table 7 - Results of interaction effects of cut and organic, biological and chemical fertilizers on some of vegetative 
growth parameters of coriander at the second cutting 

 

 ارتفاع بوته

 )مترسانتی(
Plant height 

(cm) 

تعداد شاخه جانبی در 
  گیاه

Number of lateral 
branch in plant 

عملکرد تر برگ 
 )در هکتار کیلوگرم(

Leaf fresh yield 
(kg.ha-1) 

عملکرد تر ساقه 
 )کیلوگرم در هکتار(

Stem fresh yield 
(kg.ha-1)   

عملکرد تر کل 
  )کیلوگرم در هکتار(

Total fresh weight 
(kg.ha-1)    

  کود گاوي
Cow manure 

29.30a-c  5.33b-d  2552.00c-g  1168.00a-c  3719.00a-f  

  کمپوست ورمی
Vermicompost 

26.30b-d  5.00c-e  2615.00c-g 782.00d-g  3398.00b-f 

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

31.00ab  6.33ab  3296.00b-e  1064.00a-d  4361.00a-d 

  بیوسولفور
Biosulfur 

28.50a-c  4.66d-f  2765.00c-g  1149.00a-d  3914.00a-f 

  میکوریزا
Mycorrhiza 

27.00bc  4.00e-g  2823.00c-g  1148.00a-d  3972.00a-f  

  کودگاوي -بیوسولفور
Biosulfur-cow manure 

29.30a-c  6.33ab  1630.00g  1064.00a-d  2693.00f 

  کمپوست ورمی-بیوسولفور
Biosulfur- 

vermicompost 
29.00a-c  5.33b-d  2258.00d-g  923.00b-e  3181.00c-f 

  کود شیمیایی-بیوسولفور
Biosulfur- chemical 

fertilizer 
27.00bc  5.66a-d  2736.00c-g  1114.00a-d  3849.00a-f 

  کودگاوي  - میکوریزا
Mycorrhiza-cow 

manure 
27.60a-c  6.00a-c  1874.00fg  824.00c-e  2700.00f 

  کمپوست ورمی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

vermicompost 
30.30ab  5.33b-d  2679.00c-g 1268.00ab  3948.00a-f 

  کود شیمیایی -میکوریزا
Mycorrhiza- chemical 

fertilizer 
32.30a  6.66a  3445.00a-d  1407.00a  4851.00ab  

  شاهد
Control 

25.30c-e  6.33ab  2096.00e-g  819.00c-f  2916.00d-f 

 .ندداري با یکدیگر نداراختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  تون که داراي یک حرف مشترك هستند،اعداد هر س*
*The numbers in each column that have a same letter, don’t have significant difference in 5% level based on Duncan test. 

 
در تحقیقات انجام شده در مورد اثر کاربرد منابع کودي بـر روي  
صفت تعداد شاخه جانبی گیاهان دارویی نتایج متفاوتی گزارش شـده  

 Mellissa( گیاهـان دارویـی بادرنجبویـه    روي یشی بردر آزما. است

officinalis L.( ــه و ) .Matricaria chamomilla L(، بابونـ
اثرات کاربرد کود شـیمیایی   ).Majorana hortensis L(مرزنجوش 

کننـده فسـفات، آزوسـپیریلوم و    هـاي حـل  نیتروژن و کاربرد باکتري
مثبـت   ،یاهـان مـذکور  هاي جـانبی گ ازتوباکتر در افزایش تعداد شاخه

 Abas Zade, 2005; Fatma et al., 2006; Fallahi(گزارش شـد  

et al., 2009 .(      با این حال نتایج تحقیقـی دیگـر، مطـابق بـا نتـایج

آزمایش حاضر اثر مصرف منابع غذایی را بر صفت تعداد شاخه جانبی 
مفیـد ندانسـته اسـت    ) .Plantago ovate L(گیـاه دارویـی اسـفرزه    

)Mahshwari et al., 2000 .(به هر حال این موضوع نشان می دهد 
هاي محلی گیاهان، داراي ظرفیت کودپذیري پایینی بـوده و  که توده
هاي رشدي آنها بر خالف بسـیاري از گیاهـان اصـالح شـده     شاخص

 Mohamad( گیردزراعی تحت تأثیر مصرف عناصر غذایی قرار نمی

Abadi et al., 2011.( 
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  و ساقه عملکرد تر برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهـاي کـودي مـورد    
مطالعه و دفعات چین بر صفت وزن تر برگ در گیاه دارویـی گشـنیز   

تقریباً تمامی منابع کودي مورد بررسی باعث ). 4جدول (دار بود معنی
افزایش عملکرد تر برگ در  مقایسه با تیمار شاهد شدند؛ حداکثر مقدار 

کیلـوگرم   3900(ت در تیمارهاي مصرف منفرد کود شیمیایی این صف
و مصرف تلفیقی کود زیستی میکـوریزا بـا کـود شـیمیایی     ) در هکتار

بیشترین عملکـرد  ). 5جدول (مشاهده شد ) کیلوگرم در هکتار 3750(
تر برگ در چین اول بدست آمد؛ به طوري که مقدار صفت مذکور در 

نتایج ). 6جدول (از چین دوم بود  درصد بیشتر 23این چین به میزان 
اثر متقابل نشان داد که حداکثر مقدار عملکرد برگ در چین اول و در 

و حداقل ) کیلوگرم در هکتار 4504(تیمار مصرف منفرد کود شیمیایی 
آن در چین دوم و در تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود 

همچنین کـود زیسـتی   . شدحاصل ) کیلوگرم در هکتار 1630(گاوي 
میکوریزا در اولین چین بـر خـالف چـین دوم باعـث کـاهش نسـبی       

  ).7جدول (عملکرد برگ و ساقه در مقایسه با تیمار شاهد شد 
اثر منابع کودي مورد مطالعه و نیز اثر متقابل تیمارهاي کودي و 

نتایج مقایسه ). 4جدول (دار بود چین بر صفت عملکرد تر ساقه معنی
مقدار عملکرد تر سـاقه بـا مصـرف    ها نشان داد که بیشترین گینمیان
) کیلوگرم در هکتـار  941(م کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی توأ

درصـد   36بدست آمد، مقدار شاخص مذکور در این تیمار بـه میـزان   
کاربرد تلفیقی تیمارهاي آزمایشی نسبت به . بیشتر از تیمار شاهد بود

مصرف توأم منـابع  که  طورياراي برتري بود؛ به مصرف منفرد آنها د
درصد نسبت به  24اي باعث افزایش عملکرد تر ساقه به میزان تغذیه

عملکرد تر ساقه در  چین دوم بـه مراتـب   ). 5جدول (تیمار شاهد شد 
نتایج اثرات متقابل حاکی از آن بود ). 6جدول (بیشتر از اولین چین بود 

اي کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی ذیهکه کاربرد تلفیقی تیمار تغ
جدول (در چین دوم اثر چشمگیري بر افزایش عملکرد تر ساقه داشت 

7.(  
در مطالعات متعددي که روي گیاهـان دارویـی صـورت گرفتـه،     
مشخص شده است که اثرات کاربرد کودهاي شـیمیایی بـر افـزایش    

ي گیاه دارویی نتایج پژوهشی بر رو. رشد رویشی گیاه مثبت می باشد
گر افزایش وزن تر برگ در بیان) L aMentha piperit.(نعناع فلفلی 

کیلوگرم در هکتار از هـر   200(اثر کاربرد سطوح باالي کود شیمیایی 
 ,.Niakan et al(بـود  ) یک از کودهاي نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم   

نتایج تحقیق دیگري روي گیاه شـنبلیله نیـز نشـان داد کـه     ). 2004
ترین مقادیر عملکرد برگ و ساقه با مصرف کود شیمیایی بدست بیش

گـزارش شـده اسـت کـه     ). Mohamad Abadi et al., 2011(آمـد  
کاربرد کود شیمیایی به ویـژه کودهـاي نیتروژنـه از طریـق افـزایش      

هاي مریستمی باعث افزایش رشـد رویشـی در گیاهـان    تقسیم سلول
یـن کـه نیتـروژن یکـی از     با توجه به ا). Malakuti, 1995(شود می

لذا فراهمی مناسب این  صلی موجود در ساختار کلروفیل است،عناصر ا
تـوده  عنصر باعث بهبود شرایط فتوسنتزي و در نهایت افزایش زیست

  ).Niakan et al., 2004(شود تولیدي گیاه می
اثرات کاربرد منفرد کود زیستی میکوریزا بر عملکـرد تـر بـرگ و    

از آنجا که . ن بازدارنده و در دومین چین افزاینده بودساقه در اولین چی
در رابطه همزیستی ایجاد شده بین قارچ میکوریزا و ریشه گیاه، قـارچ  
باعث فراهمی عناصر غذایی به خصوص فسفر براي گیاهان شده و در 

 & Gholami(کند عوض گیاه مواد غذایی مورد نیاز قارچ را فراهم می

Koocheki, 2001(،  رسد که در مراحل ابتـدایی رشـد   به نظر میلذا
گیاه، رابطه همزیستی به تکامل نرسیده و قارچ میکوریزا توانایی بهبود 

که مواد غذایی مورد نیاز خود شرایط رشد گیاه را نداشته است، در حالی
ک همزیسـت خـود   باشد از شریرا که حاصل فرآیند فتوسنتز گیاه می

باعث کاهش رشـد گیـاه دارویـی     این موضوع دریافت کرده است که
که در دومین چین رابطـه همزیسـتی بـین    گشنیز شده است؛ در حالی

گیاه و قارچ میکوریزا به خوبی شکل گرفته و قارچ همزیست با ایجاد 
تري براي رشد گیاه باعث افزایش رشـد گیـاه گردیـده    شرایط مطلوب

افـزایش   نتایج مطالعات نشان داده است که میکوریزا از طریـق . است
قابلیت جذب و انتقال آب و فراهمی مواد غذایی مانند فسفر و روي و 
نیز تقویت جامعه میکروبی خاك و حفاظت از گیاه در مقابـل عوامـل   

 Paradi et(شود  زاي ریشه باعث افزایش رشد و نمو گیاه میبیماري

al., 2003; Arpana & Bagyaraj, 2007(.  
  

  وممجموع عملکرد تر چین اول و د
تیمارهـاي  ) ≥01/0p(دار گر اثر معنـی نتایج تجزیه واریانس بیان
). 4جدول (توده گیاه دارویی گشنیز بود آزمایشی بر عملکرد تر زیست

. توده گیاه شدندتمامی منابع کودي مورد بررسی موجب افزایش زیست
حداکثر مقدار وزن تر کل با مصرف منفرد کـود شـیمیایی و مصـرف    

که  طوريتی میکوریزا با کود شیمیایی بدست آمد؛ به تلفیقی کود زیس
درصـد بیشـتر از    34مقدار این شاخص در تیمارهاي مذکور به میزان 
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توده گیاه، بین دو چین تفاوت از نظر زیست). 5جدول (تیمار شاهد بود 
نتایج اثرات متقابل نشان داد ). 6جدول (اي وجود نداشت قابل مالحظه

صفت در اولین چین و در تیمار کاربرد منفـرد   که بیشترین مقدار این
  ).7جدول (کود شیمیایی بدست آمد 

نتایج تحقیقات انجام شده بر روي گیاهان دارویی نعناع فلفلی و 
شنبلیله نشان داد که کاربرد کودهاي شیمیایی باعث افـزایش تولیـد   
شاخه و برگ و در نتیجه افـزایش عملکـرد تـر گیاهـان مـذکور شـد       

)Niakan et al., 2004; Mohamad Abadi et al., 2011 .(
 Spinacia(همچنین پژوهش بر روي گیاهان بادرنجبویـه، اسـفناج   

oleracea L. (و جعفري )Petroselinum crispum L. (  نشـان داد
که مصرف نیتروژن عملکرد پیکر رویشی این گیاهـان را افـزایش داد   

)Behtash et al., 2001; Abas Zade et al., 2006 .( گزارش شده
است که مصرف فسفر و پتاسیم در کنار کود نیتروژن نقش بسزایی در 

 Niakan(هاي متابولیکی گیاهان دارد بهبود مراحل نمو و نیز فعالیت

et al., 2004 .( با توجه به نقش نیتروژن در ساختار اسیدهاي آمینه و
ـ   ها، فراهمی مناسب این عنصر میپروتئین ر رونـد  تواند اثـر مثبتـی ب
هـاي  هاي درونـی گیـاه و در نهایـت میـزان تولیـد فـرآورده      واکنش

توده فتوسنتزي داشته باشد و این موضوع باعث افزایش رشد و زیست
  ).Niakan et al., 2004(گردد تولیدي گیاه می

، کود گاوي و کـود زیسـتی   کمپوست ورمیمصرف کودهاي آلی 
. اه دارویی گشنیز گردیدمیکوریزا تا حدي باعث افزایش عملکرد تر گی

در پژوهشی گزارش شد که کاربرد کودهاي آلی، اکثر صفات رشدي و 
 ,.Detoroja et al(در نتیجه عملکـرد گیـاه شـنبلیله را افـزایش داد     

1996 .( 
  

  
لف آلی، بیولوژیک و هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر کودهاي مختبرخی شاخص) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -8جدول 

 شیمیایی
Table 8- Results of analysis of variance (mean square) of some coriander vegetative growth parameters as affected by 

organic, biological and chemical fertilizers  

  منابع تغییرات
Source of 
variation 

درجه 
 آزادي
 
df  

عملکرد خشک 
 برگ

Leaf dry 
matter yield   

عملکرد خشک 
 ساقه

Stem dry 
matter yield   

عملکرد خشک 
 کل

Total dry 
matter yield   

نسبت برگ 
 به ساقه

Leaf/stem 
ratio  

 درصد اسانس
 

Essential oil 
percentage  

 عملکرد اسانس
 

Essential oil 
yield  

  تکرار
Replication  2  55714.0**  2328.0ns  45727.0*  0.8ns  0.0001ns  116946.0ns  

 تیمار
Treatment  11  55486.0**  4994.0**  91480.0**  3.5ns  0.0080** 673127.0**  

 تیمار ×تکرار 
Replication × 

Treatment  
22  9442.0ns  1424.0ns  12499.0ns  2.8ns  0.0003ns  40102.0ns  

 چین
Cutting  1  970456.0** 1140050.0**  4442683.0** 564**  0.3000**  54496365.0**  

 تیمار ×چین 
Cutting × 
Treatment  

11  11800.0ns 4409.0**  18577.0ns 2.9ns  0.0020**  239866.0**  

  تکرار ×چین 
Cutting × 

Replication  
2  11920.0ns  1984.0ns  14073.0ns  0.7ns  0.0003ns  149182.0*  

   خطا
Error  22  8968.0  1290.0  13522.0  2.8  0.0002 38321.0  

  کل
Total 

71  -  -  -  -  -  - 

 (%) ضریب تغییرات
CV (%) 

 -  15  18  14  33  12 15  

 داريدار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی nsو * ، **
**, * and ns are significant at p≤ 0.01 and p≤ 0.05 and not significant, respectively.  
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ي گیاهان دارویی ریحـان، نعنـاع   در مطالعات مشابهی که بر رو

فلفلی و گشنیز انجام گرفت، گزارش شد که کـاربرد میکـوریزا سـبب    
 Cabello(افزایش غلظت فسفر و در نتیجه عملکرد محصول گردید 

et al., 2005; Kapoor et al., 2002; Toussaint et al., 2007 (. 
فسـفر،  گزارش شده است که کاربرد میکوریزا از طریق افزایش جذب 

باعث افزایش سطح برگ و میزان فتوسـنتز گیـاه شـده و در نتیجـه     

 ).Valadabadi et al., 2009(عملکرد رویشی گیاه را بهبود می دهد 
 

  عملکرد خشک برگ و ساقه
اي و نتایج تجزیه واریانس نشـان داد کـه اثـر تیمارهـاي تغذیـه     

دار  دفعــات چــین بــر صــفت عملکــرد خشــک بــرگ و ســاقه معنــی 
)01/0p≤ ( بود) 8جدول.(  

  
 هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیاییهاي برخی شاخصمقایسه میانگین - 9جدول 

Table 9- Results of mean comparisons of some coriander vegetative growth parameters as affected by organic, biological and 
chemical fertilizers   

 

عملکرد خشک 
کیلوگرم در (برگ 

  )هکتار
Leaf dry 

matter yield 
(kg.ha-1)  

عملکرد خشک 
کیلوگرم در (ساقه 

 )هکتار
Stem dry 

matter yield 
(kg.ha-1)  

عملکرد خشک کل 
کیلوگرم در (

 )هکتار
Total dry 

matter yield 
(kg.ha-1)  

نسبت برگ 
 به ساقه

Leaf/stem 
ratio  

 (%)صد اسانس در
Essential oil 

percentage (%)  

عملکرد اسانس 
کیلوگرم در (

  )هکتار
Essential oil 

yield (kg.ha-1)  
  کود گاوي

Cow manure 
586.000b-d  203.000b-d  761.000c-e  3.68a  0.208a  1.753a  

 کمپوست ورمی
Vermicompost 

621.000b-d  171.000cd  787.000cd  5.38a  0.133bc  1.221bc  

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

815.000a  253.000a  1056.000a  5.210a  0.095e  1.084b-d  

 بیوسولفور
Biosulfur 

561.000c-e  165.000cd  720.000de  6.000a  0.145b  1.287b  

 میکوریزا
Mycorrhiza 

527.000de  167.000cd  688.000de  5.950a  0.118cd  0.937de  

  کودگاوي - بیوسولفور
Biosulfur-cow 

manure 
452.000e  180.000cd  621.000e  3.900a  0.105de  0.755e  

 کمپوست ورمی-بیوسولفور
Biosulfur- 

vermicompost 
624.000b-d  188.000b-d  761.000c-e  5.260a  0.086e  0.808e  

  کود شیمیایی- بیوسولفور
Biosulfur- 

chemical fertilizer 
691.000bc  211.000a-d  893.000bc  4.510a  0.150b  1.582a  

  کودگاوي - میکوریزا
Mycorrhiza-cow 

manure 
570.000c-e  192.000b-d  748.000c-e  4.360a  0.190a  1.609a  

 کمپوست ورمی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

vermicompost 
659.000b-d  216.000a-c  876.000bc  5.460a  0.116cd  1.198bc  

  کود شیمیایی - میکوریزا
Mycorrhiza- 

chemical fertilizer 
715.000ab  235.000ab  948.000ab  5.510a  0.146b  1.590a  

 شاهد
Control  

555.000de  164.000d  703.000de  5.410a  0.121cd  1.011c-e  

 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  ،اعداد هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند*
*The numbers in each column that have a same letter, don’t have significant difference in 5% level based on Duncan test. 
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 هاي رویشی گیاه دارویی گشنیز تحت تاثیر دفعات چینهاي برخی شاخصمقایسه میانگین - 10جدول 
Table 10- Results of mean comparisons of some coriander vegetative growth parameters as affected by different cutting   

عملکرد اسانس 
 )کیلوگرم در هکتار(

Essential oil 
yield (kg.ha-1)  

 (%)درصد اسانس 
Essential oil 

percentage (%)  

نسبت برگ به 
 ساقه

Leaf/stem 
ratio  

عملکرد خشک کل 
 )ر هکتارکیلوگرم د(

Total dry matter 
yield (kg.ha-1)  

عملکرد خشک ساقه 
 )کیلوگرم در هکتار(

Stem dry matter 
yield (kg.ha-1)  

عملکرد خشک برگ 
 )کیلوگرم در هکتار(

Leaf dry matter 
yield (kg.ha-1)  

  چین
Cut 

0.366b  0.066b  7.850a  548.000b  70.000b  498.000b  اول  
The first 

2.106a  0.203a  2.250b  1045.000a  321.000a  731.000a  
  دوم
The 

second 
 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  تون که داراي یک حرف مشترك هستند،اعداد هر س*

*The numbers in each column that have a same letter, are not had significant different in 5% level based on Duncan test. 
 

به طور متوسط مصرف منابع کودي مختلف عملکرد خشک برگ 
بیشترین . درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش دادند 11را به میزان 

و کمترین مقدار این صفت به ترتیب، در تیمـار کـاربرد منفـرد کـود     
بیوسولفور با کود گـاوي   شیمیایی و تیمار مصرف تلفیقی کود زیستی

کاربرد کود شیمیایی عملکرد خشک برگ را نسـبت بـه   . مشاهده شد
کـه بـا مصـرف تلفیقـی      درصد افزایش داد؛ در حـالی  32تیمار شاهد 

درصد کاهش یافت  19بیوسولفور با کود گاوي این شاخص به میزان 
  ).9جدول (

برگ نتایج آزمایش بیانگر برتري چین دوم از نظر عملکرد خشک 
  ). 10جدول (درصد بود  32که اختالف بین دو چین  بود، به طوري

نتایج اثر متقابل بیانگر حصول حداکثر عملکرد بـرگ خشـک در   
کمتـرین مقـدار   . چین دوم و در تیمار مصرف منفرد کود شیمیایی بود

این صفت نیز در چین اول و در گیاهان تیمار شده بـا  کـود زیسـتی    
  ). 11جدول (میکوریزا به دست آمد 

نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد تمـامی منـابع کـودي مـورد     
. مطالعه، به طور نسـبی سـبب افـزایش عملکـرد خشـک سـاقه شـد       

بیشترین مقدار صفت مورد مطالعه در تیمار کاربرد منفرد کود شیمیایی 
کاربرد تلفیقی منابع کودي، در مقایسه با مصرف منفرد . به دست آمد

اتب بهتري بر افـزایش عملکـرد خشـک سـاقه داشـت      آنها اثر به مر
عملکرد خشک ساقه در چـین دوم بـه طـور چشـمگیري     ). 9جدول (

که اختالف این دو چین از نظر صفت  بیشتر از چین اول بود؛ به طوري
گر حصول نتایج اثرات متقابل بیان). 10جدول (درصد بود  80مذکور 

ین و در تیمار مصرف بیشترین مقدار عملکرد خشک ساقه در دومین چ
تیمارهاي کودي مورد مطالعه در دومین چین . منفرد کود شیمیایی بود

اي از حیـث صـفت   اي بین تیمارهاي تغذیـه هاي قابل مالحظهتفاوت

  ).   11جدول (مذکور بروز نمودند 
عملکرد خشک برگ و ساقه گیاه دارویی گشنیز بـا کـاربرد کـود    

در پژوهشی بر روي گیاه . شان داداي نشیمیایی افزایش قابل مالحظه
دارویی نعناع فلفلی مشاهده شد که کاربرد سطوح باالي کود شیمیایی 

کیلوگرم در هکتار از هر یک از کودهاي نیتروژن، فسفر و  200شامل 
 ,.Niakan et al(پتاسیم باعث افزایش عملکـرد خشـک بـرگ شـد     

له حاکی از همچنین نتایج تحقیق دیگري بر روي گیاه شنبلی). 2004
افزایش عملکرد خشک برگ و ساقه گیاه در اثر کاربرد کود شیمیایی 

 ,.Mohamad Abadi et al(حاوي نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم بـود    

با توجه به نقش عنصر نیتروژن در ساختار کلروفیل گیاهی و ). 2011
هاي فتوسنتزي گیاه، نقـش عنصـر پتاسـیم در تقسـیم     بهبود واکنش

ی و نیز نقش فسفر در انتقال انرژي حاصل از فتوسنتز؛ هاي گیاهسلول
-توان نتیجه گرفت که کاربرد مقادیر مناسب کودهاي شیمیایی میمی

تواند باعث افزایش رشد و نمو و در نهایت افزایش عملکرد گیاه گردد 
)Niakan et al., 2004; Malakuti, 1995; Paradi et al., 

2003.(  
  

  چین اول و دوممجموع عملکرد ماده خشک 
اثر تیمارهاي کودي مـورد مطالعـه و دفعـات چـین بـر عملکـرد       

بـود  ) ≥01/0p(دار توده اندام هوایی گیاه دارویی گشـنیز معنـی  زیست
کاربرد تلفیقی و منفرد تیمارهاي کودي، به طور متوسط به ). 8جدول (

توده گیاه، نسبت به تیمـار شـاهد   درصد باعث بهبود زیست 13میزان 
داکثر و حداقل مقدار این صفت، به ترتیب در تیمارهاي مصرف ح. شد

و کاربرد تلفیقی کـود  ) کیلوگرم در هکتار 1056(منفرد کود شیمیایی 
مشاهده شد ) کیلوگرم در هکتار 621(زیستی بیوسولفور با کود گاوي 

  ).9جدول (
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 ي رویشی گیاه دارویی گشنیز در چین اولها شیمیایی بر برخی شاخصاثرات متقابل تاریخ برداشت و کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و  - 11جدول 

Table 11 - Results of interaction effects of harvesting date and organic, biological and chemical fertilizers on some coriander 
vegetative growth parameters at the first cutting  

 

عملکرد خشک 
یلوگرم در ک(برگ 

  )هکتار
Leaf dry matter 
yield (kg.ha-1)  

عملکرد خشک 
کیلوگرم در (ساقه 

 )هکتار
Stem dry 

matter yield 
(kg.ha-1)  

عملکرد خشک کل 
کیلوگرم در (

 )هکتار
Total dry 

matter yield 
(kg.ha-1)  

نسبت برگ 
 به ساقه

Leaf/stem 
ratio  

 (%)درصد اسانس 
Essential oil 

percentage (%)  

عملکرد اسانس 
کیلوگرم در (

  )هکتار
Essential oil 

yield (kg.ha-1)  
  کود گاوي

Cow manure 
532.000f-i  103.000f  579.000g-i  5.260cd  0.116h  0.677g  

 کمپوست ورمی
Vermicompost 

521.000g-j  65.000f  574.000g-i  8.130a-c  0.053j-m 0.290g-i  

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

701.000b-g  85.000f  761.000fg  8.230a-c  0.066jk 0.497g-i  

 بیوسولفور
Biosulfur 

420.000ij  38.000f  445.000hi  9.600a  0.056j-l 0.254hi  

 میکوریزا
Mycorrhiza 

341.000j  35.000f  364.000i  9.500a  0.080ij  0.291g-i  

  کودگاوي -بیوسولفور
Biosulfur-cow 

manure 
428.000ij  77.000f  484.000hi  6.100bc  0.030lm 0.144hi  

 کمپوست ورمی-بیوسولفور
Biosulfur-

vermicompost 
476.000h-j  62.000f  522.000hi  8.400a-c  0.023m 0.116i  

  کود شیمیایی-بیوسولفور
Biosulfur- 

chemical fertilizer 
553.000e-i  81.000f  614.000gh  6.630a-c  0.083ij 0.511g-i  

  دگاويکو  - میکوریزا
Mycorrhiza-cow 

manure 
429.000ij  99.000f  500.000hi  6.230bc  0.106hi 0.538gh  

 کمپوست ورمی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

vermicompost 
550.000e-i  57.000f  608.000gh  8.900ab  0.050j-m 0.330g-i  

  کود شیمیایی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

chemical fertilizer 
569.000e-h  68.000f  634.000gh  8.900ab  0.08ij  0.503g-i  

 شاهد
Control  

463.000h-j  65.000f  496.000hi  8.360a-c  0.046k-m  0.239hi  

 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  ،اعداد هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستند*
*The numbers in each column that have a same letter, are not had significant different in 5% level based on Duncan test. 

  
توده تولیدي تفـاوت  هاي برداشت از نظر میزان زیستبین تاریخ

قابل توجهی وجود داشت، به طوري که مقدار صفت مذکور در چـین  
نتـایج  . )10جـدول  (دوم حدود دو برابر مقدار آن در چـین اول بـود   

اي نشان داد که بیشترین اثرات متقابل دفعات چین و تیمارهاي تغذیه
توده گیاه دارویی گشنیز در چین دوم و در تیمار کاربرد منفرد زیست

کود شیمیایی و کمترین مقدار صفت مـورد نظـر در چـین اول و در    
که تفاوت موجـود   تیمار کود زیستی میکوریزا مشاهده شد؛ به طوري

  ).11جدول (درصد بود  74دو تیمار به طور متوسط  بین این
مطالعه کنونی نشان داد که مصـرف مقـادیر مناسـب کودهـاي     

تـوده تولیـدي گیـاه دارویـی     تواند باعث افزایش زیستشیمیایی می
نتایج پژوهشی بر روي گیاه دارویی ریحان و بادرنجبویه . گشنیز گردد

یمـار کـاربرد کـود    نشان داد که حداکثر عملکـرد خشـک گیـاه در ت   
 Arabaci & Bayram, 2004; Sharifi(شیمیایی به دسـت آمـد   

Ashoorabadi et al., 2004.(  
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 ي رویشی گیاه داروییها اثرات متقابل تاریخ برداشت و کودهاي مختلف آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی شاخص - 11ادامه جدول 

Continued Table 11 - Results of interaction effects of harvesting date and organic, biological and chemical fertilizers on some 
coriander vegetative growth parameters at the second cutting 

 

عملکرد خشک 
کیلوگرم در (برگ 

  )هکتار
Leaf dry 

matter yield 
(kg.ha-1) 

عملکرد خشک 
کیلوگرم در (ساقه 

 )هکتار
Stem dry 

matter yield 
(kg.ha-1) 

عملکرد خشک کل 
کیلوگرم در (

 )هکتار
Total dry 

matter yield 
(kg.ha-1) 

نسبت برگ 
 به ساقه

Leaf/stem 
ratio  

 (%)درصد اسانس 
Essential oil 

percentage (%) 

عملکرد اسانس 
کیلوگرم در (

  )هکتار
Essential oil 

yield (kg.ha-1) 

  کود گاوي
Cow manure 

640.000d-h 302.000de 943.000d-f 2.100de 0.300a 2.830a 

  کمپوست ورمی
Vermicompost 

722.000b-e 277.000de 999.000c-e 2.630de 0.213bc 2.148c 

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

929.000a 421.000a 1351.000a 2.200de 0.123gh 1.670ef 

  بیوسولفور
Biosulfur 

702.000b-g 293.000de 995.000c-e 2.400de 0.233b 2.321bc 

  میکوریزا
Mycorrhiza 

713.000b-e 300.000de 1013.000c-e 2.400de 0.156ef 1.582ef 

  کودگاوي -بیوسولفور
Biosulfur-cow 

manure 
476.000h-j 282.000de 758.000fg 1.700e 0.180de 1.365f 

  کمپوست ورمی-بیوسولفور
Biosulfur- 

vermicompost 
772.000a-d 314.000c-e 1000.000c-e 2.130de 0.150fg 1.501ef 

  کود شیمیایی-بیوسولفور
Biosulfur- 

chemical fertilizer 
829.000a-c 341.000b-d 1171.000a-c 2.400de 0.216bc 2.653ab 

  کودگاوي - میکوریزا
Mycorrhiza-cow 

manure 
711.000b-f 285.000de 996.000c-e 2.500de 0.273a 2.680ab 

  کمپوست ورمی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

vermicompost 
768.000a-d 376.000a-c 1145.000b-d 2.030de 0.180de 2.066cd 

  کود شیمیایی- میکوریزا
Mycorrhiza- 

chemical fertilizer 
861.000ab 401.000ab 1262.000ab 2.130de 0.213bc 2.677ab 

  شاهد
Control 

648.000c-h 263.000e 911.000ef 2.460de 0.195cd 1.783de 

 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنیسطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن در  د،اعداد هر ستون که داراي یک حرف مشترك هستن*
*The numbers in each column that have a same letter, are not had significant different in 5% level based on Duncan test. 

  
تـوده خشـک   محققان دیگر دریافتند که بیشترین عملکرد زیست

 100(گیاه ریحان در چین دوم و با کاربرد سطوح باالي کود نیتروژن 
د؛ آنها دلیل این مشاهده را به افزایش یآمیبدست ) کیلوگرم در هکتار

 Dadvand Sarab et(هاي گیاه در چین دوم نسبت دادند تعداد شاخه

al., 2008; Singh et al., 1989 .( تهــامی زرنــدي و همکــاران
)Tahami Zarandi et al., 2010 ( بیـان کردنـد کـه حـداکثر      نیـز

ها با این یافته. عملکرد خشک گیاه ریحان در چین سوم به دست آمد

به نظر . نتایج پژوهش کنونی بر روي گیاه دارویی گشنیز مطابقت دارد
هاي جانبی گیاه در چین دوم و افزایش تعداد شاخه رسد که در اثرمی

تـوده  متعاقب آن افزایش میزان برگ و سـاقه تولیـدي گیـاه، زیسـت    
همچنین در چین دوم، ریشه گیاه بـه  . خشک گیاه افزایش یافته است

خوبی در خاك توسعه پیدا کرده و اثرات مفید کودهاي مصـرف شـده   
ل ظاهر گشته و در نهایت توان قبل از کاشت گیاه نیز بیشتر از چین او

تولید ماده خشک در گیاه افزایش یافته است؛ هر چند که سهم سـاقه  
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  . از این افزایش به مراتب بیشتر از برگ بود
 مصرف تلفیقی کود بیولوژیک میکوریزا با سایر منابع کودي، اثـر 

تـوده گیـاه دارویـی گشـنیز در     به مراتب بیشتري در افزایش زیسـت 
اربرد تلفیقی کود بیولوژیک بیوسولفور با کودهـاي آلـی و   مقایسه با ک

هایی بر روي گیاهـان دارویـی رازیانـه و    در پژوهش. شیمیایی داشت
توده گشنیز گزارش شد که کاربرد قارچ میکوریزا باعث افزایش زیست

 Darzil et al., 2009; Valadabadi et(خشک گیاهان مذکور شد 

al., 2009 .(قارچ میکوریزا از طریق گسترش و  گزارش شده است که
-هاي قارچ در منافذ خاك و نیز ترشح اسیدهاي آلـی حـل  نفوذ هیف

کننده فسفر باعث افزایش میزان جذب فسفر توسط گیاه و در نتیجـه  
 Khalvati et al., 2005; Darzil(گردد توده گیاه میافزایش زیست

et al., 2009 .(  
  

  نسبت برگ به ساقه
یانگین نشان داد که بیشترین و کمتـرین نسـبت   نتایج مقایسه م

برگ به ساقه به ترتیـب در تیمارهـاي کـاربرد منفـرد کـود زیسـتی       
بیوسولفور و کود گاوي بدست آمد؛ به طوري که اختالف این دو تیمار 

همچنین کاربرد منفرد تیمارهاي . درصد بود 40در مورد صفت مذکور 
درصد در مقایسه  23یزان اي باعث برتري صفت مورد نظر به متغذیه

گـر اثـر   نتایج آزمـایش بیـان  ). 9جدول (با کاربرد تلفیقی آنها گردید 
دار چین بر نسبت برگ به سـاقه در گیـاه دارویـی گشـنیز بـود      معنی

چین اول اثر به مراتب بهتري بر این شاخص داشـت، بـه   ). 8جدول (
 72میزان صفت مذکور در این تـاریخ برداشـت بـه میـزان     که  طوري

دهنده نتایج اثر متقابل نشان). 10جدول (درصد بیشتر از چین دوم بود 
حصول حداکثر نسبت بـرگ بـه سـاقه در چـین اول و در تیمارهـاي      

). 11جـدول  (کاربرد منفرد کودهاي زیستی بیوسولفور و میکوریزا بود 
افزایش نسبت برگ به ساقه در چین اول ناشی از عـدم تولیـد سـاقه    

ن چین عمده وزن تـر  در اولیکه  طوريچین بود؛ به  دهنده در اینگل
هاي گیاه بود و این در حالی است که در چـین دوم،  گیاه شامل برگ

هاي جـانبی  دهنده و نیز شاخهگیاه با سرعت بیشتري تولید ساقه گل
نمود و این موضوع باعث کاهش نسبت برگ به ساقه در ایـن چـین   

  .گردید
 

  درصد و عملکرد اسانس
تیمارهاي کودي، دفعات چین و اثر متقابل آنها بر درصد و  کاربرد

). 8جدول (بود ) ≥01/0p(دار عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز معنی
بیشترین مقدار این صفت در تیمارهاي مصرف منفـرد کـود گـاوي و    

و ) درصـد  19/0(کاربرد تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کـود گـاوي   
) درصد 095/0(کاربرد منفرد کود شیمیایی  کمترین مقدار آن در تیمار

کاربرد کود شیمیایی باعث کاهش درصـد اسـانس پیکـر    . بدست آمد
کـاربرد  . درصد نسبت به تیمار شـاهد شـد   25رویشی گیاه به میزان 

تلفیقی کود زیستی میکوریزا اثر به مراتب بهتري در مقایسه با کاربرد 
). 9جدول (مذکور داشت  تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر میزان صفت

اختالفات موجود بین چین اول و دوم از نظر درصد اسانس قابل توجه 
درصد  04/19بود؛ به طوري که درصد اسانس در چین دوم به میزان 

نتایج اثر متقابـل دفعـات چـین و    ). 10جدول (بیشتر از چین اول بود 
ین دوم اي نشان داد که بیشترین مقدار صفت مذکور در چمنبع تغذیه

و کمترین مقدار آن در چـین  ) درصد 3/0(با کاربرد منفرد کود گاوي 
اول و با کاربرد تلفیقی کـود زیسـتی بیوسـولفور و کـود آلـی ورمـی       

  ). 11جدول (بدست آمد ) درصد 023/0(کمپوست 
نتایج آزمایش حاکی از آن است که به طور متوسط کاربرد منفرد 

درصد  20ود صفت مذکور به میزان اي باعث بهبو تلفیقی منابع تغذیه
حداکثر عملکرد اسانس با کاربرد منفـرد  . نسبت به تیمار شاهد گردید

م کـود زیسـتی   أو مصرف تـو ) کیلوگرم در هکتار 753/1(کود گاوي 
بدست آمد و حداقل ) کیلوگرم در هکتار 609/1(میکوریزا با کود گاوي 

سولفور با کود گـاوي  مقدار آن در تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی بیو
نتـایج آزمـایش   ). 9جـدول  (مشاهده شد ) کیلوگرم در هکتار 755/0(

گر اثر مثبت چین دوم بر مقدار عملکرد اسانس بود؛ به طوري که بیان
درصد نسـبت بـه چـین اول افـزایش داد     س 83صفت مورد مطالعه را 

 نتایج اثرات متقابل دفعات چین و منابع کودي نشان داد). 10جدول (
که بیشترین و کمترین مقدار عملکرد اسانس به ترتیب، در چین دوم با 
مصرف منفرد کود گـاوي و در چـین اول بـا مصـرف کـود زیسـتی       

  ).11جدول (بدست آمد  کمپوست ورمیبیوسولفور با کود آلی 
هاي متعدد و گاه متناقضی در مورد اثرات مصرف تاکنون گزارش

در پژوهشی بـر  . ویی شده استکودهاي شیمیایی بر روي گیاهان دار
روي گیاه ریحان گزارش شده است که  بیشترین درصـد اسـانس در   
چین اول گیاه و در تیمار عدم مصرف کود نیتروژن و بیشترین عملکرد 
اسانس در چین اول و با کاربرد سطوح باالي کود نیتروژن به دسـت  

ح آمد؛ این موضوع به افزایش تولید مـاده خشـک گیـاه در ایـن سـط     
از طـرف  ). Dadvand Sarab et al., 2008(نسبت داده شـده اسـت   
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گزارش شده است که بیشـترین درصـد و عملکـرد اسـانس در      دیگر،
گیاهان دارویی نعناع و ریحان با مصرف سطوح پایین کود نیتروژن به 

). Singh et al., 1989; Arabaci & Bayram, 2004(دسـت آمـد   
شد که حـداکثر مقـادیر درصـد و    همچنین در تحقیقی دیگر مشاهده 

 60(عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه با کاربرد سـطوح میـانی   
 ,.Abas Zade et al(کود نیتروژن به دست آمـد  ) کیلوگرم در هکتار

رسـد کـه   از مجموع مطالعات صورت گرفته چنین به نظر می). 2006
 که مصرف سطوح باالي کودهاي شیمیایی به دلیـل کـاهش درصـد   

اسانس باعث کاهش عملکرد کیفی گیاه شده است؛ ولی کاربرد سطوح 
هاي رویشـی گیـاه،   میانی کود نیتروژن ضمن کمک به توسعه بخش

اثرات بازدارنده چندانی بر درصد اسانس گیـاه نداشـته و یـا حتـی در     
مواردي باعث افزایش درصد اسانس گیاه گردیده اسـت و در نهایـت   

ـ  وان مهمتـرین فـاکتور مطـرح در تولیـد     مقدار عملکرد اسانس به عن
  .یابدگیاهان دارویی، افزایش می

در تحقیق حاضر مصرف کود زیستی میکوریزا در تلفیق بـا کـود   
. گاوي درصد و عملکرد اسانس را در گیاه دارویی گشنیز افـزایش داد 

در مطالعات صورت گرفته بر روي گیاهان نعناع و مرزنجوش گزارش 
یکوریزا اثر مثبتـی در افـزایش مقـدار اسـانس     شده است که کاربرد م

 ,.Gupta et al., 2002; Khaosaad et al(گیاهان مورد نظـر دارد  

علت افزایش اسانس گیاه در شـرایط مصـرف میکـوریزا بـه      .)2006
بهبود جذب آب و عناصر غذایی از طریق همزیستی میکوریزا نسـبت  

اسـت کـه   گـزارش شـده   ). Gupta et al., 2002(داده شـده اسـت   
و  ATPواحــدهاي ســازنده ترکیبــات ترپنوئیــدي اســانس، نیــاز بــه 

NADPH     دارند که همزیستی میکوریزایی از طریـق جـذب فسـفر و
نیتروژن باعث افزایش این مواد و در نتیجه افزایش درصد اسانس گیاه 

  ). Loomis & Corteau, 1972(شود می
گیـاه دارویـی   کاربرد کودهاي آلی اثرات مثبتی بر عملکرد کیفی 

در تحقیقی بر روي گیاه دارویی ریحان مشاهده شد که . گشنیز داشت
میزان اسانس گیاه با مصرف کود آلی ورمی کمپوست افزایش یافـت  

)Anwar et al., 2005 .(   در پژوهش دیگري گزارش شد کـه میـزان
اسانس گیاه نعناع فلفلی در تیمارهاي مصرف ورمی کمپوست و کـود  

با این وجود نتایج ). Kalra, 2003(شاهد برابري داشت گاوي با تیمار 
برخی مطالعات حاکی از اثر منفی کودهـاي آلـی بـر درصـد اسـانس      

به ). Jahan, 2004; Moradi et al., 2009(باشد گیاهان دارویی می
هر حال اگر فرض شود که درصد اسانس گیاهان دارویـی در شـرایط   

ز هم به دلیل اثرات مثبت این با ،مصرف کودهاي آلی کاهش می یابد
عملکرد اسانس که برآیندي از  ،کودها بر عملکرد کمی گیاه، در نهایت

 Fallahi et(یابد درصد اسانس و عملکرد کمی گیاه است، افزایش می

al., 2008 .(  
کاربرد تلفیقی کود بیولوژیک میکوریزا با کودهاي آلی و شیمیایی 

در تحقیـق  . گشنیز را افـزایش داد  میزان عملکرد اسانس گیاه دارویی
-مشابهی بر روي گیاه رازیانه، گزارش شد که کاربرد توأم باکتري حل

کننده فسفات و کود آلی ورمی کمپوست باعث افزایش میزان اسانس 
افزایی بین این کودها و در نتیجه گیاه شد؛ این مسئله به وجود اثر هم

تعاقب آن افزایش میزان هاي خاك و مافزایش فعالیت میکروارگانیسم
دسترسی به فسفر که از عناصر اصلی اسانس است، نسبت داده شـده  

همچنین گزارش شده است که کاربرد ). Darzil et al., 2006(است 
تلفیقی میکوریزا و کود آلی ورمی کمپوسـت از طریـق ایجـاد سـطح     
جذب مناسب عناصر توسط میکوریزا از یک سو و آزادسازي تـدریجی  

توسط کودهاي آلی از سوي دیگر، باعث افزایش عملکرد کیفی عناصر 
  .)Darzil et al., 2009(گردد گیاه می

در پژوهش حاضر درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز در 
در تحقیقـی بـر روي   . دومین چین به مراتب بیشتر از اولین چین بود

ـ     اریخ گیاه آویشن گزارش شد که بیشترین درصـد اسـانس گیـاه در ت
). Naghdi Badi et al., 2002(برداشـت چهـارم بـه دسـت آمـد      

همچنین در مطالعه دیگري بر روي ریحان مشاهده شد که بیشترین 
مقدار عملکرد اسانس گیاه مورد نظـر در چـین سـوم بـه دسـت آمـد       

)Tahami Zarandi et al., 2010 .(  رسـد کـه افـزایش    به نظـر مـی
یش دماي محیط در دومین چین، درصد و عملکرد اسانس ناشی از افزا

پیري گیاه و نیز افزایش حجم رویشی گیاه و افزایش رقابـت بـین و   
تـر بـراي   درون گیاهی بوده که در نتیجه باعث ایجاد شرایط نامساعد

هاي ثانویه به عنوان یک عامل گیاه و در نتیجه تولید بیشتر متابولیت
حقیقی روي بابونه نتایج ت. دفاعی گیاه در شرایط نامناسب شده است

نیز نشان داد که بیشترین درصد و عملکرد اسانس گیاه در چـین دوم  
  ).Ebadi et al., 2010(به دست آمد 

 
  گیرينتیجه

به طور کلی، نتایج این آزمایش حاکی از پاسخ مثبت گیاه دارویی 
-به نظر می. گشنیز به مصرف کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی است

. گاوي اثر بهتري بر عملکرد کیفی این گیاه داشترسد که کاربرد کود 
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در بین تیمارهاي مورد مطالعه، کاربرد منفرد کود شیمیایی و مصـرف  
تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شـیمیایی باعـث اثـر بـه مراتـب      

کـه  با توجه به این. بهتري بر عملکرد رویشی گیاه دارویی گشنیز شد
ملکرد اسانس در چین دوم گیـاه  مقدار عملکرد خشک کل، درصد و ع

در حداکثر مقادیرش بود، لذا چین دوم نسبت به چین اول از نظر بهبود 
از آنجا که کودهـاي زیسـتی   . صفات کمی و کیفی داراي برتري بود

تواند به عنوان جـایگزین  اثرات مثبتی بر گیاه مورد مطالعه داشت، می
مت کشـاورزي  مناسبی براي کودهاي شیمیایی در جهت حرکت به س

  .پایدار مطرح شود

  
  تشکر و قدردانی

 حترم پژوهشی دانشگاه فردوسی به دلیلبدین وسیله از معاونت م
 مزرعـه  کشهاي اجرایی این تحقیق و از پرسنل زحمتتأمین هزینه

 زراعـی  گیاهـان  آزمایشگاه مسئولین و دانشکده کشاورزي تحقیقاتی

 انجـام  طـول  در کـه  اعیزر گیاهان آزمایشگاه تحقیقات عالی و ویژه

 و تشـکر  کمال داشتند، مبذول را همکاري آزمایش نهایت این مراحل
 .شودمی قدردانی

  
 منابع

Abas Zadeh, B. 2005. The effects of different levels and application methods of nitrogen fertilizer on amounts of 
essential oil of Melissa officinalis L. MSc Thesis, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Karaj Branch, 
Iran. (In Persian with English Summary) 

Abas Zadeh, B., Sharifi Ashourabadi, A., Ardakani, M.R., Lebaschi, M.H., Safikhani, F., and Naderi Hadjibagher 
Kandi, M. 2006. Effect of application methods of nitrogen fertilizer on essential oil content and composition of balm 
(Melissa officinalis L.) under field condition. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 22(3): 223-230. (In 
Persian with English Summary) 

Ahmadian, H., Ghanbari, A., and Ghalavi, M. 2006. Effect of animal manure on quantitative and qualitative yield and 
chemical composition of essential oil in cumin (Cuminum cyminum). Iranian Journal of Field Crops Research 4(2): 
207-216. (In Persian with English Summary) 

Akbari Nia, A., Daneshian, J., and Mohammadbeigi, F. 2006. Effect of nitrogen fertilizer and plant density on seed 
yield, essential oil and oil content of Coriandrum sativum L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 
22(4): 410-419. (In Persian with English Summary) 

Ali, F.S., Zayed, G., Saad, O.A., and Abdul-Mohsen, H. 2009. Optimization of nitrogen fertilizer levels for maximum 
colonization of mycorrhiza on roots of coriander plants. African Crop Science Conference Proceedings 9: 117-122. 

Ali Abadi Farahani, H., and Valadabadi, A.R. 2010. The role of arbuscular mycorrhiza under water stress conditions of 
coriander. Journal of Water and Soil 24(1): 69-80. (In Persian with English Summary) 

Allievi, L., Marchesisni, A., Salardi, C., Piano, V., and Ferrari, A. 1993. Plant quality and soil residual fertility six years 
after a compost treatment. Bioresource Technology 43: 85-89. 

Anwar, M., Patra, D.D., Chand, S., Alpesh, K., Naqvi, A.A., and Khanuja, S.P.S. 2005. Effect of organic manures and 
inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of French basil. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis 36(13-14): 1737-1746. 

Arabaci, D., and Bayram, E. 2004. The Effect of nitrogen fertilization and different plant densities on some agronomic 
and technologic characteristic of Ocimum basilicum L. (Basil). Journal of Agronomy 3(4): 255 -262. 

Arganosa, G.C., Sosuskli, F.W., and Slikard, A.E. 1998. Seed yield and essential oil of biennial caraway grown in 
Western Canada. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants 1(9): 9-17.  

Arpana, J., and Bagyaraj, D.J. 2007. Response of kalmegh to an arbuscalar mycorrhizal fungus and a plant growth 
promoting rhizomicroorganism at two levels of phosphorus fertilizer. American-Eurasian Journal Agriculture 
Science 2(1): 33-38. 

Azeez, J.O., Van Averbeke, W. and Okorogbona, A.O.M. 2010. Differential responses in yield of pumpkin (Cucurbita 
maxima L.) and nightshade (Solanum retroflexum Dun.) to the application of three animal manures. Bioresource 
Technology 101: 2499–2505.  

Barea, J.M., Pozo, M.J., Azcon, R., and Azcon-Aguilar, C. 2005. Microbial co-operation in the rhizosphere. Journal of 
Experimental Botany 56: 1761-1778. 

Behtash, F., Masiha, S., and Malakuti, M.G. 2001. Effect of different amounts of urea on nitrate accumulation in edible 
parts of spinach and parsley. Journal of Horticulture Science and Technology 2(3): 150-160. (In Persian with 
English Summary) 

Cabello, M., Irrazabal, G., Bucsinszky, A.M., Saparrat, M., and Schalamuk, S. 2005. Effect of Arbuscular Mycorrhizal 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1393، پاییز 3شماره  ،6، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     442

fungus, Glomus mosseae and a rock phosphate- solubilizing fungus, Penicillium thomii, on Mentha piperita growth 
in a soilless medium. Journal of Basic Microbiology 45(3): 182-189. 

Dadvand Sarab, M., Naghdi Badi, H., Nasri, M., Maki Zade, M., and Omidi, H. 2008. The change of essential oil and 
yield of ocmimum as affected by density and nitrogen fertilizer. Journal of Medicinal Plants 27: 60-70.   

Darzi1, M.T., Ghalavand, A., Rejali, F., and Sefidkon, F. 2006. Effects of biofertilizers application on yield and yield 
components in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 22(4): 276-292. 
(In Persian with English Summary) 

Darzi1, M.T., Ghalavand, A., and Rejali, F. 2009. The effects of biofertilizers application on N,P,K assimilation and 
seed yield in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25(1): 1-19. (In 
Persian with English Summary) 

Detoroja, H.J., Sukhadia, N.M., Khanpara, V.D., Malavia, D.D., and Kaneria, B.B. 1996. Response of fenugreek 
(Trigonella foenum-graecum) to nitrogen, phosphorus and potassium. Indian Journal of Agronomy 41(1):160-161. 

Ebadi, M.T., Fallahi, J., Azizi, M., and Rezvani Moghaddam, P. 2007. The effects of application of organic fertilizer on 
growth parameters and yield of two breeding cultivars of chamomile. The First National Conference of Management 
and Developing of Sustainable Agriculture in Iran, Ahvaz, 3-5 December, p. 129-135. (In Persian) 

Ebadi, M., Azizi, M., Omidbaigi, R., and Hassanzadeh Khayyat, M. 2010. Effect of sowing date and harvest frequency 
on flower yield, essential oil percent and composition in chamomile (Matricaria recutita L.) cv. Presov. Iranian 
Journal of Medicinal and Aromatic Plants 26(2): 213-226. (In Persian with English Summary) 

Ebhin Masto, R., Chhonkar, P.K., Singh, D., and Patra, A.K. 2006. Changes in soil biological and biochemical 
characteristics in a long-term field trial on a sub-tropical inceptisoil. Soil biology and Biochemistry 38: 1577-1582.  

Fallah, A., Ghalavand, M., and Khajehpour, R. 2007. Effects of animal manure incorporation methods and its 
integration with chemical fertilizer on yield and yield components of maize (Zea mays L.) in Khorramabad, 
Lorestan. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 40(11): 233-243. (In Persian 
with English Summary) 

Fallahi, J., Koocheki, A., and Rezvani Moghaddam, P. 2008. The effect of organic fertilizers on quantity index and the 
amount of essential oil and chamazulene in chamomile. Agriculture Research: Water, Soil and Plant in Agriculture 
8(1): 157-168. (In Persian with English Summary) 

Fallahi, J., Koochaki, A., and Rezvani Moghaddam, P. 2009. Investigating the effects of biological fertilizers on 
qualitative and quantitative of chamomile. Iranian Journal of Field Crops Research 7(1): 127-135. (In Persian with 
English Summary) 

Fatma, E.M., El-Zamik, I., Tomader, T., El-Hadidy, H.I., Abd El-Fattah, L., and Seham Salem, H. 2006. Efficiency of 
biofertilizers, organic and in organic application on growth and essential oil percentage of marjoram (Majorana 
hortensis L.) plants grown in sandy and calcareous soil. Microbiology Department Faculty of Agriculture, Zagazig 
University and Soil Fertility and Microbiology Department, Desert Research Center, Cairo, Egypt. 

Garcia, O. 1991. Isolation and characterization of Aciditiobacillus thiooxidans and Aciditiobacillus ferrooxidans from 
mineral minees. Revista Berasileira de Microbiologia 20: 1-6. 

Gholami, A., and Koocheki, A. 2001.Mycorrhiza in Sustainable Agriculture. Shahrood University Publishing, Iran 200 
pp. (In Persian) 

Ghost, B.C., and Bhat, R. 1998. Environmental hazards of nitrogen loading in wetland rice fields. Environmental 
Pollution 102: 123–126. 

Gujar, S.M., Warade, A.D., Anjali, M., and Paltankar, D.H. 2005. Effect of sowing date and nitrogen levels on growth, 
seed yield and quality of coriander. Crop Research 29(2): 288-291. 

Gupta, M.L., Prasad, A., Ram, M., and Kumar, S. 2002. Effect of the Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (VAM) fungus 
Glomus fasiculatum on the essential oil yield related characters and nutrient acquisition in the crops of different 
cultivars of menthol mint (Mentha arvensis) under field conditions. Bioresource Technology 81: 77-79. 

Hashemi Dezfulli, A., Koocheki, A., and Banayan, M. 1994. Crop Yield Improvement. Jihad Daneshgahi Mashhad, 
Press, Iran 287 pp. (In Persian) 

Jahan, M. 2004. Investigative the ecological factors of intercropping of Matricaria chamomilla and Calendula 
officinalis. M.Sc dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian with 
English Summary) 

Kalra, A. 2003. Organic cultivation of medicinal and aromatic plants. A hope for sustainability and quality 
enhancement. Journal of Organic Production of Medicinal. Aromatic and Dye-Yielding Plants (MADPs). FAO. 198 
pp. 

Kandeel, A.M., Naglaa, S.A.T., and Sadek, A.A. 2002. Effect of biofertilizers on the growth, volatile oil yield and 
chemical composition of Ocimum basilicum L. plant. Annual Agriculture Science 1: 351–371.  

Kapoor, R., Giri, B., and Mukerji, K.G. 2002. Mycorrhization of coriander (Coriandrum sativum) to enhance the 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  443  ...   هاي رویشیارزیابی اثرات کاربرد کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص

concentration and quality of essential oil. Journal of Food and Agricultural Science 82 (4): 339-342. 
Khalvati, M.A., Mozafar, A., and Schmidhalter, U. 2005. Quantification of water uptake by Arbuscular Mycorrhizal 

hyphae and its significance for leaf growth, water relations, and gas exchange of barley subjected to drought stress. 
Plant Biology Stuttgart 7(6): 706-712. 

Khaosaad, T., Vierheilig, H., Nell, M., Zitterl-Eglseer, K., and Novak, J. 2006. Arbuscular mycorrhiza alters the 
concentration of essential oils in oregano (Origanum sp., Lamiaceae). Mycorrhiza 16: 443- 446. 

Loomis, W.D., and Corteau, R., 1972. Essential oil biosynthesis. Recently Advance Phytochem 6: 147-185. 
Mahshwari, S.K., Sharma, R.K., and Gangrade, S.K. 2000. Performance of isabgol or blond psillium (Plantago ovata) 

under different levels of nitrogen, phosphorus and biofertilizers in shallow black soil. Indian Journal of Agronomy 
45: 443-446. 

Malakuti, M.J. 1995. Sustainable Agriculture and Increase of Yield by Optimization of Fertilizers Application in Iran. 
Tarbiat Modarres University, Press, Iran 460 pp. (In Persian) 

Malakuti, M.J., and Tehrani, M.M. 1999. The Role of Micronutrients in Increasing Yield and Improving of Quality of 
Agriculture Production. Tarbiat Modares University Publishing, Iran 190 pp. (In Persian)  

Mohamad Abadi, A.A., Rezvani Moghaddam, P., Fallahi, J., and Bromand Rezazadeh, Z. 2011. Effect of chemical and 
organic fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) forage. 
Journal of Agroecology 3: 491-499. (In Persian with English Summary) 

Mohamadi Ariya, M., Lakziyan, A., and Hagh Nia, G.H. 2010. The effects of inoculum of Thiobacillus and Asperjillus 
on growth of Zea mays. Iranian Journal of Field Crops Research 8(1): 82-89. (In Persian with English Summary) 

Moradi, R., Rezvani Moghaddam, P., Nasiri Mahallati, M., and Lakzian, A. 2009. The effect of application of organic 
and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of Foeniculum vulgare (Fennel). Iranian 
Journal of Field Crops Research 7(2): 625-635. (In Persian with English Summary) 

Naghdi Badi, H.A., Yazdani, D., Nazari, F., and Mohammad Ali, S. 2002. The seasonal changes of yield and essential 
oil components in different density of Thymus vulgaris. Journal of Medicinal Plants 5: 81-56. (In Persian with 
English Summary) 

Niakan, M., Khavarynejad, R.A., and Rezaee, M.B. 2004. Effect of different rates of NPK fertilizer on leaf fresh 
weight, dry weight, leaf area and oil content in Mentha piperita L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 
Research 20(2): 131-148. (In Persian with English Summary) 

Omidbaigi, R., Fattahi, F., Fattahi, F., and Karimzadeh, G. 2010. Harvest time affect on the herb yield and essential oil 
content of lemon thyme (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 
26(3): 317-325. (In Persian with English Summary) 

Paradi, I., Bratek, Z., and Lang, F. 2003. Influence of arbuscular mycorrhiza and phosphorus supply on polymine 
content, growth and photosynthesis of Plantago anceolata. Biologia Plantarum 46: 563-569. 

Pimentel, D. 1993. Economics and energies of organic and conventional farming. Journal of Agriculture and 
Environment Ethics 6: 53-60. 

Rahimi, A.R., Mashayekhi, K., Hemmati, K., and Dordipour, E. 2009. Effect of salicylic acid and mineral nutrition on 
fruit yield and yield components of coriander (Coriandrum sativum L.). Journal of Plant Production 16(4): 149-156. 
(In Persian with English Summary) 

Renato, Y., Ferreira, M.E., Cruz, M.C., and Barbosa, J.C. 2003. Organic matter fractions and soil fertility under 
influence of liming, vermicopmpost and cattle manure. Bioresource Technology 60: 59-63 

Saleh Rastin, N. 2001. The role of biological fertilizer to reaching to sustainable agriculture. Journal of Water and Soil 
23: 19-23. (In Persian with English Summary) 

Sharifi Ashoorabadi, E., Matin, A., Lebaschi, M.H., and Abbaszadeh, B. 2004. Effects of nitrogen application methods 
on yield of Melissa (Melissa officinalis). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 20(3): 369-376. (In 
Persian with English Summary) 

Singh, V.P., Chattersee, B.N., and Singh, D.V. 1989. Response of mint species to nitrogen fertilization. Journal of 
Agriculture Science 113 (2): 267 - 71. 

Tahami Zarandi, M.K., Rezvani Moghaddam, P., and Jahan, M. 2010. Comparison of the effects of organic and 
chemical fertilizer on the percentage and yield of essential oil of ocmimum (Ocimum basilicum L.). Journal of 
Agroecology 2(1): 63-74. (In Persian with English Summary) 

Toussaint, J.P., Smith, F.A., and Smith, S.E. 2007. Arbuscular Mycorrhizal fungi can induce the production of 
phytochemicals in sweet basil irrespective of phosphorus nutrition. Mycorrhiza 17(4): 291-297. 

Valadabadi, S.A.R., Lebaschi, M.H., and Aliabadi Farahani, H. 2009. The effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi 
(AMF), P2O5 fertilizer and irrigation according to physiological growth indices of coriander (Coriandrum sativum 
L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25 (3): 414-428. (In Persian with English Summary) 
Volatil, O. 2000. Coriander (Coriandrum sativum L.). Plant Foods for Human Nutrition 51(2): 167-172. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

