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 (Coriandrum  Sativum)بررسی تغییرات در اجزاي عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز 
  تحت  اثر کاربرد کودهاي شیمیایی و علفکشهاي مختلف

  

   2امین فرنیاو  1*سحر درویش

 دانشجوي کارشناسی ارشد گروه کشاورزي، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران -1

  ه کشاورزي، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایراناستادیار گرو -2

  چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثر کودهاي شیمیایی نیتروژنه و فسفره و مدیریت علفهاي هرز گشنیز با علفکشهاي مختلف بر 

انجام شد.  1394بروجرد در سال  تغییرات در اجزاي عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
آزمایش در قالب فاکتوریل و بر پایه ي طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل چهار سطح 
کود شیمیایی (از قبیل کود شیمیایی نیتراته، کود شیمیایی فسفاته، مخلوط کود شیمیایی نیتراته+فسفاته و شاهد) و همچنین 

اربرد سه علفکش پیش کاشت (تریفلورالین)، باریک برگ کش (سوپر گاالنت)، پهن برگ کش (دس مدیفام) و عدم مصرف ک
تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، علفکش و کودهاي شیمیایی بر نتایج نشان داد اثر کاربرد علفکش بودند. 

بر تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد فقط  آنهادار شد. اثرمتقابل  صد اسانس معنیعملکرد دانه، عملکرد اندام رویشی و در
. بیشترین تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و اندام رویشی در تیمار کاربرد توأم کودهاي دار شد اندام رویشی و درصد اسانس معنی

حاصل شد و کمترین میزان آنها در تیمار عدم کاربرد کود و کاربرد نیتروژن و فسفر به همراه علفکش پیش کاشت تریفلورالین 
علفکش دس مدیفام به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین درصد اسانس مربوط به تیمار کاربرد علفکش تریفلورالین و به 

مدفام حاصل شد.  در بین  دس درصد در تیمار کاربرد علفکش 68/0درصد بود و کمترین میزان اسانس به میزان  74/0میزان 
تیمارهاي مختلف کاربرد کود شیمیایی بیشترین درصد اسانس مربوط به تیمار کاربرد توأم کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر 

دار بود. در نهایت با  کمترین میزان آن  در تیمار شاهد حاصل شد و اختالفش با سایر تیمارهاي کاربرد کودهاي شیمیایی معنی
به نتایج حاصل از  این تحقیق جهت دستیابی به باالترین میزان عملکرد دانه و اندام رویشی و همچنین اسانس میتوان از توجه 

  فلورالین بهره برد.  کاربرد توأم کودهاي نیتروژن و فسفر و استفاده از علفکش پیش کاشت تري
  : اسانس، کود، گشنیز، علفکش و عملکرد واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه
با  ي چتریان، که میوه و اندام رویشی آن حاوي اسانس گیاهی است دارویی از تیره  (Coriandrum sativum L) نیزگش 

 دهنده غذا، تسکین کننده این گیاه اشتهاآور، ضدنفخ، هضماز خواص دارویی این گیاه می توان گفت که . می باشد خواص دارویی
). گیاه دارویی گشنیز به دلیل داشتن  ماده مؤثره 2000(چیترا و لیالما،  می باشد کاهنده قندخون و  رماتیسمی  اعصاب و دردهاي

اسانس (و ترکیب اصلی لینالول)، داراي اهمیت بسزایی در صنایع داروسازي، غذایی، آرایشی و بهداشتی  نیز می باشد (ولدآبادي و 
سایر گیاهان دارویی متأثر از عوامل مختلف است که در این  ). افزایش عملکرد بذر و مواد مؤثر گیاه گشنیز مانند1388همکاران، 

میان آب و عناصر غذایی نقش حیاتی دارند. گیاهان براي رسیدن به حداکثر عملکرد باید بتوانند از کلیه عوامل تولید مانند آب، 
ناصر غذایی مورد نیاز گیاهان از جمله ). تأمین ع1991مواد غذایی، نور و گاز کربنیک حداکثر بهره برداري را داشته باشند (چالک، 

گیاهان دارویی اثر مهمی در رشد و تولید عملکرد مطلوب دارند. در بین عناصر غذایی نیتروژن و فسفر داراي اهمیت زیادي براي 
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هر هکتار براي  NPKهاي مختلفی از  هاي شیمیایی مورد نیاز گشنیز را میتوان به نسبت افزایش رشد گیاه گشنیز می باشند. کود
 گفته می شوند اي خواسته نا گیاهان به هرز در زراعت علفهايشوند که مقدار کاربرد آن بستگی به موقعیت کاشت دارد.  مصرف می

 زمینهاي در هم و آیش زمینهاي در هم گیاهان نوع این شود، می آبی منابع یا زراعی گیاهان جامعه وارد کشاورز میل خالف بر که
آورند، بلکه هزینه هاي سنگینی را به علف هاي هرز نه تنها عملکرد و کیفیت محصول را پائین می .شوند می دیده کشت زیر

). کنترل علف هاي هرز در مراحل اولیه رشد 1387کشاورزان از طریق اجراي عملیات مبارزه تحمیل می کنند (مجنون حسینی، 
یا ناحیه و حتی در دو مزرعه مجاور ممکن است متفاوت باشد  گیاه اهمیت دارد. ترکیب و تعداد علف هاي هرز در یک کشور

). براي کنترل علفهاي هرز مختلف مزارع میتوان از علفکشهاي مختلف پیش کاشت، پس کاشت، 1385(توحیدي و همکاران، 
از محل رویش علفهاي هرز عالوه بر اینکه با ریشه، ساقه، و برگ خود قسمتی  باریک برگ کش و پهن برگ کش استفاده نمود.

گیاهان زرتعی را اشغال می کنند گاهی بیشتر از گیاهان کشت شده ي مورد نظر از عوامل موثر رشد و نمو استفاده می 
علفکشهاي مختلف جهت کنترل علفهاي هرز تولید و گسترش یافته اند و تعیین بهنترین علفکشها از قبیل ). 1378برند(رستگار ، 

یشی جهت کنترل موثر علفهاي هرز و دستیابی به حداکثر میزان عملکرد در گیاهان دارویی از علفکشهاي پیش رویشی و پس رو
از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر کودهاي شیمیایی نیتروژنه و فسفره و مدیریت علفهاي جمله گشنیز مهم می باشد. 

  یزان اسانس گیاه دارویی گشنیز می باشد. هرز گشنیز با علفکشهاي مختلف بر تغییرات در اجزاي عملکرد و م
  

  ها مواد و روش
این مطالعه  به منظور بررسی اثر کاربرد کودهاي مختلف شیمیایی فسفاته و نیتراته و همچنین مدیریت علفهاي هرز آن با 

 1394بروجرد در سال کاربرد علفکشهاي مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی گشنیز در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
انجام شد. آزمایش در قالب فاکتوریل و بر پایه ي طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایشی شامل 
چهار سطح کود شیمیایی (از قبیل کود شیمیایی نیتراته، کود شیمیایی فسفاته، مخلوط کود شیمیایی نیتراته+فسفاته و شاهد) و 

ربرد سه علفکش پیش کاشت (تریفلورالین)، باریک برگ کش (سوپر گاالنت)، پهن برگ کش (دس مدیفام) و عدم همچنین کا
تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه،  وزن مورد بررسی در این آزمایش صفات  مصرف علفکش بودند.

(با استفاده از دستگاه کلونجر) بودند که با روش  درصد اسانس ، شاخص برداشت وعملکرد اندام رویشیتر بوته، وزن خشک بوته، 
 شد.انجام  LSDو مقایسات میانگین با آزمون  SASدر پایان آنالیز داده ها با نرم افزار گیري شدند.  استاندارد اندازه

  
  نتایج و بحث

تعداد دانه در چتر، تعداد ش و کودهاي شیمیایی بر صفاتی از قبیل نشان داد اثر کاربرد علفک ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
 همچنین دار شد. در سطح احتمال یک درصد معنی درصد اسانسدانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد اندام رویشی و 

و درصد  لکرد دانه و عملکرد اندام رویشیصفاتی از قبیل تعداد دانه در بوته، عماثرمتقابل کاربرد علفکش و کودهاي شیمیایی بر 
  ). 1(جدول  دار نشد و بر روي سایر صفات معنی دار شد یک درصد معنیاحتمال در سطح اسانس 

دانه در چتر  17مقایسات میانگین نشان داد با کاربرد علفکش پیش کاشت تریفلورالین بیشترین تعداد دانه در چتر و به میزان 
دانه در چتر داراي باالترین تعداد دانه در چتر بود. کمترین  15مار، تیمار علفکش سوپرگاالنت با تعداد حاصل شد. پس از این تی

) با بررسی تأثیر کاربرد 2002سینگ و جت (کاربرد علفکش دس مدیفام حاصل شد.  عدد) نیز در تیمار 12(تعداد دانه در چتر 
رتفاع بوته، وزن خشک، تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر در گیاه، تعداد بذر در فسفر و روي بر روي گشنیز به این نتیجه رسیدند که ا

در چتر  دانهبیشترین تعداد داراي کاربرد توأم نیتروژن و فسفر،  تیمارکند. چتر و عملکرد دانه با افزایش این عناصر افزایش پیدا می
نتایج مقایسات میانگین داده هاي حاصل از داري داشت. نی معبود و با سایر تیمارهاي کاربرد کود شیمیایی اختالف  عدد) 5/17(

این تحقیق در مورد تعداد دانه در بوته نشان داد ترکیب تیماري کاربرد توأم کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر به همراه کاربرد 
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و این تیمار با سایر تیمارهاي  بود هدانه در بوت 260به میزان  پیش کاشتی علفکش تریفلورالین داراي باالترین تعداد دانه در بوته
تیمار عدم کاربرد کودهاي شیمیایی و کاربرد علفکش دس  .مختلف کودي در سطح علفکش تریفلورالین اختالف معنی داري داشت

أم کودهاي درصد تیمار کاربرد تو 50دانه در بوته بود که تقریبا معادل  134مدیفام نیز داراي کمترین تعداد دانه در بوته به میزان 
شیمیایی نیتروژن و فسفر به همراه کاربرد پیش کاشتی علفکش تریفلورالین بود و این نتایج اثر مثبت کاربرد علفکش تریفلورالین و 
کاربرد توأم کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر را بر تعداد دانه در بوته نشان داد. در تیمار عدم کاربرد علفکش نیز بیشترین تعداد 

   ).     1ر بوته در تیمار کاربرد توأم کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر به حاصل شد (شکل دانه د
را دارا بود و  گرم) 2/7وزن هزار دانه (مقایسات میانگین داده ها نشان داد تیمار کاربرد علفکش پیش کاشت تریفلورالین بیشترین 

الف معنی داري نداشت و تیمار کاربرد علفکش سوپرگاالنت با تیمار گرم) اخت7این تیمار با تیمار کاربرد علفکش سوپرگاالنت (
 وزن هزار دانهتیمار کاربرد توأم نیتروژن و فسفر، داراي بیشترین شاهد از نظر صفت وزن هزار دانه اختالف معنی داري نداشت. 

) بیان نمودند که ارتفاع، 1991ران (داس و همکا) در تیمار شاهد حاصل شد. گرم 4/6( وزن هزار دانهکمترین . ) بودگرم 2/8(
هاي فرعی، تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد متوسط بذر گشنیز تحت اثر کاربرد کود شیمیایی نیتروژن تعداد شاخه
کود کاربرد توأم بهترین ترکیب تیماري که سبب تولید بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح در این گیاه شد یابد. افزایش می

کیلوگرم در هکتار تولید نمود. همچنین کمترین  2750فکش تریفلورالین بود که عملکردي معادل لنیتروژنه و فسفره به همراه ع
مدیفام به  میزان عملکرد دانه در واحد سطح نیز مربوط به تیمار عدم استفاده از کودهاي شیمیایی به همراه کاربرد علفکش دس

کیلوگرم در هکتار بود. این نتایج نشان داد که در همه سطوح کاربرد علفکشهاي مختلف تیماري که کودهاي نیتروژن و  500میزان 
فسفر به صورت ترکیبی به کار برده شدند باالترین میزان عملکرد دانه را تولید نموده و با سایر تیمارهاي علفکشی در سطوح سایر 

در سطوح مختلف کودي بیشترین میزان عملکرد دانه مربرط به تیمار کاربرد  داري داشتند. تیمارهاي کودي و شاهد اختالف معنی
مدیفام می باشد. این نتایج نشان دهنده این مطلب است که اثر  علفکش تریفلورالین و کمترین میزان آن نیز مربوط به علفکش دس

ه گشنیز به صورت سینرژیستی بوده و اثر هم افزایی دارد. کاربرد کودهاي شیمیایی و علفکشهاي مختلف بر روي صفت عملکرد دان
) در مطالعه خود روي گیاه گشنیز بیان نمودند که کاربرد کود فسفر باعث افزایش رشد ریشه 2003آدمار و همکاران (  ).  2(شکل 

را نسبت به تیمار عدم کاربرد و شاخ و برگ سبب افزایش عملکرد اندام هوایی در گیاه دارویی گشنیز گردید و عملکرد این گیاه 
 کود افزایش داد. 

در این تحقیق مشخص شد که در سطوح مختلف کاربرد علفکش بیشترین میزان عملکرد اندام رویشی در تیمار کاربرد توأم 
 صمدانی و همکارانکودهاي نیتروژن و فسفر حاصل شد. کمترین میزان عملکرد اندام رویشی نیز در تیمار شاهد حاصل شد. 

) در مطالعه خود روي سویا نشان دادند که مخلوط علفکش هاي ترفالن + سنکور بهتر از علفکش هاي پس رویشی بازاگران 1384(
بهترین ترکیب تیماري که سبب تولید باالترین میزان عملکرد اندام رویشی شد تیمار + نابواس علف هاي هرز را کنترل کردند. 

 5850فر به همراه کاربرد علفکش تریفلورالین بود که عملکرد عملکرد اندام رویشی معادل با کاربرد توأم کودهاي نیتروژن و فس
کیلوگرم در هکتار را تولید نمود. همچنین کمترین میزان عملکرد اندام رویشی مربوط به تیمار عدم کاربرد کودهاي شیمیایی به 

 از قبل بصورت ترفالن  علفکش از استفاده). 3(شکل ار بود کتکیلوگرم در ه 3100مدیفام و به میزان  همراه کاربرد علفکش دس
 % 78 تا 66 بین را برگان پهن از دیگر برخی قدومه و کشیش، کیسه هرز هايعلف توانست ، در هکتار لیتر 4 میزان به و کشت

 ).  1990، ١کنترل نماید (کوتنزووا و تروزینا
در تیمار کاربرد علفکش تریفلورالین حاصل شد واختالف این تیمار با  تدر سطوح مختلف علفکش باالترین میزان شاخص برداش

مدیفام  لفکش دسعدار نبود. کمترین میزان شاخص برداشت نیز مربوط به تیمار کاربرد  کاربرد علفکش سوپرگاالنت و شاهد معنی
یاه گشنیز مربوط به اسانس معطر موجود در کاربرد دارویی گداري داشت.  اختالف معنی بود و این تیمار با سایر تیمارهاي علفکشی

                                                             
1 . Kutnzova and Truzina 
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باشد. در بین تیمارهاي مختلف علفکشی بیشترین درصد اسانس مربوط به تیمار کاربرد علفکش تریفلورالین و به میزان  این گیاه می
داشت ولی با سایر داري ن درصد) اختالف معنی 71/0درصد بوده که با تیمار کاربرد علفکش سوپرگاالنت به تنهایی (به میزان  74/0

درصد در تیمار کاربرد علفکش  68/0کمترین میزان اسانس به میزان دار بود.  تیمارهاي علفکش و شاهد داراي اختالف معنی
داري نداشت ولی با تیمارهاي کاربرد علفکشهاي تریفلورالین و سوپر گاالنت  مدفام حاصل شد که با تیمار شاهد اختالف معنی دس

باشند، به عقیده هاي پس رویشی یا کنترل دستی میکشهاي پیش رویشی موثرتر از علفکشعلف .دار بود نیداراي اختالف مع
هاي پس کشتوان از علفهاي پیش رویشی مناسبی در دسترس نباشد، میکش) در شرایطی که علف1995خان و همکاران (

در بین تیمارهاي مختلف کاربرد کود شیمیایی بیشترین درصد . هاي هرز استفاده نمودرویشی و وجین دستی براي مبارزه با علف
درصد) بود که با تیمار کاربرد کود شیمیایی نیتروژن  82/0اسانس مربوط به تیمار کاربرد توأم کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر (

مار کاربرد کود فسفره و کمترین دار بود. پس از این دو تیمار بیشترین درصد اسانس مربوط به تی درصد) اختالفش معنی 8/0(
نیا و اکبري .دار بود درصد) در تیمار شاهد حاصل شد و اختالفش با سایر تیمارهاي کاربرد کودهاي شیمیایی معنی 64/0میزان آن (
از لحاظ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و  60) در آزمایش خود  نشان دادند که از لحاظ عملکرد بذر و اسانس کاربرد 1385همکاران (

) در تحقیق خود روي گیاه 1391کیلوگرم نیتروژن باالترین مقدار را دارد. درزي و همکاران ( 90درصد اسانس و روغن تیمار  
دارویی گشنیز بیان نمودند که افزایش عملکرد دانـه در اثـر بهبود اجزاء عملکرد گشنیز مانند تعداد چتر و عملکرد بیـومس، با 

نها همچنین عنوان نمودند که تأثیر عامل کود دامی و برهمکنش بین دو عامل کود دامی و کود زیستی آ .مصرف کود حاصل شد
نیتروژنه در سطح یک درصد بر میـزان اسـانس در دانـه معنـی دار شـد ولـی عامـل کـود زیـستی نیتروژنـه تـأثیر معنی داري بر 

یق نشان داد جهت دستیابی به باالترین میزان عملکرد دانه و اندام رویشی و میزان اسانس در دانه نداشت. نتایج حاصل از  این تحق
و باالترین  همچنین اسانس میتوان از کاربرد توأم کودهاي نیتروژن و فسفر و استفاده از علفکش پیش کاشت تریفلورالین بهره برد

  میزان عمبکرد دانه، اندام رویشی و اسانس را تولید نمود. 

 واریانس اثر کاربرد علفکشهاي مختلف و کودهاي شیمیایی بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی گشنیز) تجزیه 1جدول 

 و  احتمال پنج درصد و یک درصد. درسطح دارترتیب معنیبه  

درصد 
 اسانس

عملکرد اندام 
 عملکرد دانه رویشی

وزن هزار 
 دانه

تعداد دانه 
 در بوته

تعداد دانه 
 منابع تغییرات درجه آزادي در چتر

 تکرار 2 33/0 142 32/0 68785 81342 0011/0
 علفکش 3 6/31** 14290** 43/0** 3143179** 4571374** 0068/0**

 کود 3 13/3** 2284** 88/7** 3803939** 4697514** 0759/0**
 علفکش*کود 9 16/0 5/101** 02/0 52211** 113234** 001/0
 خطا 30 24/0 9/28 05/0 9291 18792 0004/0
99/2 18/3 4/3 4/3 8/2 4/3 

 
 ضریب تغییرات (%)
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  اثر متقابل کاربرد علفکش و کودهاي شیمیایی مختلف بر تعداد دانه در بوته گیاه دارویی گشنیز - 1شکل

  باشند) می LSDمون دار براساس آز دار باشند فاقد تفاوت معنی (ستونهایی که داراي حداقل یک حرف معنی

  
  اثر متقابل کاربرد علفکش و کودهاي شیمیایی مختلف بر عملکرد دانه گیاه دارویی گشنیز -2شکل

  باشند) می LSDدار براساس آزمون  دار باشند فاقد تفاوت معنی (ستونهایی که داراي حداقل یک حرف معنی

  
  ر عملکرد اندام رویشی گیاه دارویی گشنیزاثر متقابل کاربرد علفکش و کودهاي شیمیایی مختلف ب - 3شکل

  باشند) می LSDدار براساس آزمون  دار باشند فاقد تفاوت معنی (ستونهایی که داراي حداقل یک حرف معنی
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