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  چکیده

 صنایع در آن اسـانس کـه اسـت دارویی گیاهان مهمترین از یکی .Anethum graveolens L علمی نام با شوید
اثر کودهاي زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد،  تحقیـق ایـن در .شود می استفاده غذاییو  آرایشی ،داروسازي مختلف

تیمارهاي  .تگرف قرار بررسی موردالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با سه تکرار در قاین گیاه عملکرد و ترکیب اسانس 
 زیستیکود  تلفیق و ) آزوسپیریلوم وازتوباکترمخلوطی از دو باکتري (زیستی کود ،  اورهشـیمیایی کـود شامل آزمایش

 انجامله رسیدگی کامل دانه ها شوید در مرح گیـاه برداشت .بود )بدون کود (شاهدو   اورهشـیمیایی کـود درصـد 50 با
کودهاي  تاثیر تحـتبیولوژیک و اجزا عملکرد دانه بجز تعداد دانه در چترك   نتایج نشان داد ارتفاع بوته، عملکرد.شد

، هرچند بود  اورهه و باالترین میزان این صفات مربوط به کاربرد کود شیمیاییگرفـت قـرارزیستی و شیمیایی نیتروژن 
کودهاي کاربرد . دنشداري مشاهده  درصد کود شیمیایی اختالف معنی50ر و کاربرد کود زیستی به همراه بین این تیما

 و باالترین شاخص برداشت هدار شاخص برداشت نسبت به شاهد شدسبب افزایش معنیزیستی و شیمیایی نیتروژن 
یمار و کاربرد کود شیمیایی و کود زیستی  بین این تاگرچه، بود درصد کود شیمیایی 50مربوط به تلفیق کود زیستی و 

 تــاثیر تحــت داريمعنیمیزان اسانس نیز بطور   کهنشان داد نتایج. مشاهده نشدداري معنیبه تنهایی اختالف 
 درصد کود شیمیایی و پس از آن به ترتیب کود 50 کود زیستی به همراه و کاربرد هتگرف قرار کودي تیمارهــاي

 کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی  نشان دادنتایج . بیشترین میزان اسانس را تولید نمودندیتشیمیایی و کود زیس
مختلف کودي میزان کاروون نسبت تیمارهاي نیتروژن بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید تاثیر داشته و با مصرف 

 یا و تنهایی به  زیستیهايدکو کاربرد کــه ـتاسـ آن از حــاکی تحقیــق ایــن نتــایج .به تیمار شاهد افزایش نشان داد
مداوم جاي مصرف  بو داشته مثبتـی تـاثیر شوید دارویی گیاه کمی و کیفی صفات بهبـود در کود شیمیایی بـا ترکیب در

 در راستاي کشاورزي پایدار و کاهش آلودگی ناشی از زیستیتوان با استفاده بهینه از نهاده هاي کود شیمیایی می
  . کود شیمیایی نیتروژنی اوره گام برداشتمصرف
  
  شوید، کود زیستی، نیتروژنآزوسپیریلوم، ازتوباکتر، اسانس،  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Dill (Anethum graveolens L.) is one of the most important medicinal plants with great 

applications in different medicinal industries. In present study, effects of biologic and chemical 

nitrogen fertilizers were evaluated on growth, yield and essential oil constituents of dill. The 

research was conducted under field condition in randomized complete block design with three 

replications. The treatments included chemical fertilizer (150 kg/ha urea), biofertilizer 

(Azospirillum/Azotobacter), combinations of biofertilizer and 50% chemical fertilizer and control. 

Different characteristics such as plant height, number of umbel per plant, number of umbellet per 

umbel, number of grain per umbelet, 100 seed weight, grain yield, biologic yield and oil percentage 

were recorded. According to the results, the highest height, biologic yield and grain yield 

components (except the number of grain per umbellet) obtained on chemical fertilizer and 

combinations of biofertilizer and 50% chemical fertilizer. Results showed highest harvest index and 

essential oil content detected in chemical fertilizer and combinations of biofertilizer and 50% 

chemical fertilizer. Identification of essential oil components showed that content of carvone 

increased with application of nitrogen fertilizers. Results indicated, application of biofertilizers 

enhanced yield and other plant criteria in this plant. Generally, it seems that using of biofertilizers 

or combinations of biofertilizer and 50% chemical fertilizer could improve dill performance in 

addition to reduction of environmental pollution. 

 
Keywords: Anethum graveolens, Azospirillum, Azotobacter, biofertilizer, essential oil, nitrogen. 
 

  مقدمه
 را آلی فعــال، ترکیبات اي ریــشه سیــستم یــک 
 آلی مواد. کند می آزاد گیاه ریشه محیط به منظم بطور

 و رشد سبب غـذایی، عناصر کردن فراهم از نظر صرف
و پدرا  ( می شوندخـاك  میکروبـی جامعـه افـزایش

یـک در  میکروبـی جوامع اهمیت  ).2006همکاران 
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فراینـدهاي  در کـه اسـت مهمـی نقش بدلیل اکوسیستم
-مـی ایفـا باشـند، مـی گیـاه تولید کننده تعیین که خاك
 گونـه ایـن از گروهی .)2004  و همکارانمندل( کننـد
 بـــا همیـــاري قابلیـــت کـه داراي یـاییباکتر هـاي

ازتوباکتر، بـــه جنـــس  متعلـــق هـــستند گیـــاه
 باشند می آزوسپیریلوم، سودوموناس و باسیلوس

 کودهاي حاضر حال در ).2005   و همکارانتیالك(
 بــراي اي جــایگزینگزینـه عنـوان بـه زیستی

فــزایش ا منظــور بــه شــیمیایی، کودهــاي
 کشاورزي در محصوالت تولید در خاك حاصلخیزي
 کودهاي ).2005  و همکارانوو( اند شده پایدار مطرح

 ریـز مختلف انواع اي شامل مـاده حقیقت در زیستی
 توانایی که )2003  وسی( هستند آزادزي موجـودات

قابـل  غیـر فـرم از را پر مصرف غـذایی عناصر تبدیل
 بیولوژیکی فرایندهاي طی سترسد قابل فرم به دسترس
 زنی جوانه و اي ریشه سیستم توسعه به منجر و داشته

  .)2004  دواراج و راجندران(گردند  می بهتر بذور
 شـوید  روي گیـاه      گلومـوس  قـارچ گونه  دو  اربرد  ک

 بـا   رشـد گیـاه شـده و       اسـانس و     میـزان سبب افـزایش    
موجود در اسانس   لیمونن   و   کاروونمیزان  قارچ  کاربرد  

 ).2002  کاپور و همکـاران   (نشان داد   داري  معنیفزایش  ا
  کودهـاي آلـی و معـدنی و کـاربرد تـوام            در بررسی اثر  

و باکتري هاي حل    ازتوباکتر  ،   آزوسپیریلوم باکتري هاي 
 Majorana) مرزنجـوش  کننده فـسفات بـر روي گیـاه   

hortensis L.)  ــی ــاوت معن ــرد  تف ــاظ عملک داري از لح
تیمارهــا مالحظــه نــشد اســانس و زیــست تــوده میــان  

گزارش نمود  ) 2005(وینوتا   ).2006  گوایلی و همکاران  (
 و  ازتوبـاکتر که تلقیح گیاه ریحان با گونه هـاي مختلـف           

  سبب افزایش زیست توده، سـرعت رشـد        گلوموسقارچ  
ســطوح مختلــف کودهــاي  .شــدو میــزان اســانس گیــاه 

شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسـیم و کودهـاي زیـستی           
 روي گیـاه    باسـیلوس  و   زوسپیریلوم، ازتوبـاکتر  آشامل  

باالترین رشد و زیست تـوده تـر و         که  رازیانه نشان داد    
 درصد کودهاي شـیمیایی     50خشک گیاه در تیمار تلفیق      

ــراه    ــه هم ــسفر و پتاســیم ب ــروژن، ف آزوســپیریلوم، نیت
محفـوظ و شـرف      (شـد  حاصـل    باسـیلوس  و   ازتوباکتر

گـزارش نمودنـد   ) 2009(کومار و همکاران    ).2007 الدین

 هکتار  کیلوگرم در75/93 همراه با آزوسپیریلومکاربرد 
ــروژن و فــــسفر ــ نیتــ ــاه دارویــــی درمنــ   هدر گیــ

) L. (Artemisia pallensافزایش رشد، زیـست    سبب 
 و شـده تر و خشک گیـاه و عملکـرد اسـانس گیـاه      توده

کاربرد کودهاي زیستی تـاثیري بـر اجـزا اسـانس گیـاه             
ــداد  ــشان ن ــاران  فات  .ن ــا و همک ــشی ) 2006(م در آزمای

گلخانه اي روي گیاه مرزنجوش نشان دادند که کودهاي         
 و بـاکتري هـاي      ازتوباکتر، آزوسپیریلوم    شامل زیستی

 میزان اسانس و ،حل کننده فسفات بر شاخص هاي رشد   
 اسانس بر باکتري هاي گـرم مثبـت،   باکتریال آنتی  اثرات

نـشان  بـل تـوجهی    گرم منفی، فارچ ها و مخمرهـا اثـر قا         
مطالعــه اثــر  در ) 1387(خــرم دل و همکــاران   .دادنــد

 بــر گیــاه میکــوریزا و قــارچ آزوســپیریلوم و ازتوبــاکتر
 منجـر  زیستی کاربرد کودهاي دندنمومشاهده  سیاهدانه

، شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک       به افزایش ارتفاع  
 و در   هگردیـد نسبت بـه شـاهد      و سرعت رشد محصول     

بیـشترین    آزوسـپیریلوم  ومـایکوریزا   قایـن میـان تلفیـ   
 نتـایج  .تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعـه داشـت  

 که است آن از حاکی) 2001 (همکـاران و راتـی تحقیـق
 گیاه رشد محرك باکتریهـاي بـا مایکوریزا قارچ ترکیب

  افـزایش  بــه  منجـر  آزوسـپیریلوم  و باسیلوس جمله از
 لیمــو  علــف  دارویـی اهگیـ در فـسفر میزان و بیوماس
 بررســــی  در )2004( همکــــاران  و اهــد گمی .گردیـد 
 و ازتوبـاکتر، آزوسـپیریلوم   هــــاي  بــــاکتري  اثــــر 

 یکـــدیگر  بـــا  ترکیـــب  در یــا تنهــایی بــه باسیلوس
 این کاربرد مشاهده کردند کرفس عملکرد و رشــد بــر

 در گیـاه  رشـد  محـرك مـواد تولیـد بـه منجـر باکتریها
 رشـد،  افــزایش  دیگــر  طــرف  از و گردید ریشه محیط

 تلقــیح  تیمارهــاي  بـا مقایسه در گیاه اسانس و عملکرد
 و یوسـف  تحقیـق  نتـایج   .داشـت  همـراه ه بـ  را نـشده 

 دارویی گیاه در که اسـت آن از حاکی )2004 (همکاران
 کـود  از اســتفاده  (.Salvia officinalis L) گلـی  مـریم 

 ســبب  ،ازتوبــاکتر  و آزوســپیریلوم  حــاوي  زیـستی 
 هوایی  هاياندام خشک و تر وزن و بوته ارتفاع افزایش
 .گردیـد  فـصل  دو طـی  در دوم و اول هاي چین در گیـاه

ســطوح مختلــف کودهــاي شــیمیایی نیتــروژن، فــسفر و 
  ، آزوســـپیریلومپتاســـیم و کودهـــاي زیـــستی شـــامل 
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 روي ریزا میکـو   قـارچ  هاي حـل کننـده فـسفات و       باکتري
گیاه ریحان نشان داد، باالترین عملکرد اسانس و عمکرد         

 درصـد کودهـاي شـیمیایی    75 رویشی در تیمـار تلفیـق  
ــراه   ــه هم ــسفر و پتاســیم ب ــروژن، ف ،  آزوســپیریلومنیت

 حاصـل   میکـوریزا قارچ  هاي حل کننده فسفات و      باکتري
  ). 2005  عجیم الدین و همکاران(د ش

 دارویـی، گیاهـان نقـش و اهمیـت بـه توجـه با
- گونه این پرورش و تولید در اهمیت حائز تانکیکی از 

 بــدون هــاآن تــوده زیــست تولیــد افــزایش ،ها
 یـا کود از اعم شیمیایی مضر هاي کــاربرد نهاده

گیاه  .باشد می هرز هاي و علف آفـات دفـع سـموم
 .Anethum graveolens L شوید یا شبت با نام علمی

یاهی است یکساله، علفی و معطر که منشا آن نواحی گ
تمام پیکر رویشی گیاه محتوي . شرقی مدیترانه است

مهمترین ترکیبات اسانس در در پیکر . اسانس است
رویشی گیاه کارون و فالندرن می باشند و مهمترین 

 رسیده گیاه هاي کامالترکیبات اسانس حاصل از بذر
 مجنون حسینی ،2001  دوك(باشد کارون و لیمونن می

  ).1386 و دوازده امامی
 تغذیــه لزوم مــدیریت بــه توجــه بــالذا 

 حفـظ و تولیـد پایداري و افزایش  راستايگیــاهی در
 تـأثیر بررسی با هدف تحقیق این ست،زی محیط

گیاه  عملکـرد بـرکودهاي زیستی و شیمیایی نیتروژن 

ها کود از مناسب یتلفیق یـافتن همچنین و شویددارویی 
 کـارایی مصرف افـزایش و مصرف کاهش منظور به

  . انجام شدشیمیایی کودهاي
  

  هامواد و روش
بلوك هاي کامل پایه  در قالب طرح آزمایشاین 

تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه 
پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی 

طول جغرافیایی (جهاددانشگاهی واقع در هلجرد کرج 
 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 5 درجه و 51منطقه 

 و ارتفاع از سطح دریا ی دقیقه شمال44 درجه و 35
.  اجرا گردید1387 بهار و تابستاندر )  متر1500

 21/13 به ترتیب رندگی ساالنه منطقه دما و بامیانگین
. باشدمی  میلی متر263درجه سانتی گراد و 

و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی خصوصیات فیزیکی 
  .  آمده است1در جدول 

 کـود زیستی،کود شامل کاربرد  تیمارهاي آزمایش
کود ، تلفیق )هکتـار در کیلـوگرم 150(اوره  شـیمیایی
 در کیلـوگرم 75(شـیمیایی  کـود درصـد 50 با زیستی
کود زیستی . بود )شاهد( کـود مـصرف و عدم) هکتـار

قی از دو باکتري ازتوباکتر کروکوکوم مورد استفاده تلفی
  CFU/mL 107و آزوسپیریلوم برازیلنس با غلظت هاي 

  . بود که از موسسه تحقیقات خاك و آب کشور تهیه شد
  

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی-1جدول
  

  
  
  

 
  

  

  
  
  

  
  

 5×8/1ي معادل ابعاد  دارايآزمایشی هايکرت
.  متر بودپنجخط کاشت به طول  شش شامل مربع متر

 سانتی متر در نظر گرفته 20ها روي ردیف فواصل بوته
 جـامان بهـاراوایل  در زمـین سـازي آمـاده عملیات. شد
بذور شوید  زیستی، کود تیمارهاي اعمالبه منظور . شد

 تلقیح مایه ساعت در یکبه مدت  کاشت زمان دررا 
بـه  و سـایه درشده تلقـیح  بـذور پسس وخیسانده 

 از پـس  بالفاصله.شدند  خشکخورشید نور از دور
 . اقدام به کشت بذور شدشده تلقیح شـدن بذور خـشک
 کاري در هیرمو مـستقیم  تصور به  بذور شویدکشت

  بافت
 N P K هدایت الکتریکی اسیدیته

مواد 
 آلی

کربن 
 شن  ماسه  رس آلی

 dS/m mg/kg %  % 
9/7 2/1  125 9/11 77  46/1 09/8  2/27 3/27 5/45  
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 به مزرعه آبیاري .دش انجام هما اردیبهشتاواسط 
 یـک پنج روز هر فاصله ابو جوي و پشته اي  روش
 صورت به هرز هاي بـا علف مبـارزه. دشـ انجـام بـار

شوید در مرحله  گیـاه برداشت .تگرف صورت دستی
ز اي که دانه ها به رنگ سبمرحله(دانه ها رسیدگی کامل 

 صورت بدین شد، انجام) مایل به قهوه اي درآمده بودند
 و وسط ردیف چهاراز  گیـري نمونـه ،کـرت هر در که
صفات  .گرفت انجام اي حاشـیه اثـرات حذف از پس

اندازه گیري شده شامل ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، 
تعداد چتر در بوته، تعداد (عملکرد و اجزاي عملکرد دانه 

ر بوته، تعداد دانه در هر چترك و وزن هزار چترك در ه
تشکیل درصد اسانس و اجزاي شاخص برداشت، ، )دانه

به منظور تعیین عملکرد دانه و عملکرد .  بوددهنده آن
 از سطحی اي حاشـیه اثـرات حذف از  پسبیولوژیک

ها معادل شش متر مربع در وسط هر کرت بوته
کیفیـت  و کمیـت حفـظ منظـور به .برداشت شدند

 درجه در و سایه در مذکور هاينمونه گیاه، اسانس
پس از خشک شدن کامل . دشدن خشک حـرارت محیط

توزین  هابوته ،ن عملکرد بیولوژیکیعیبه منظور ت هابوته
وزن خشک آنها به  جدا شده و گل آذینها از دانه. شدند

  . عنوان عملکرد دانه محاسبه شد
یولوژیک و عملکرد   تمامی محاسبات براي عملکرد ب    

  درصد رطوبت انجـام شـد      14بر اساس   ) دانه(اقتصادي  
ــد    ــبه گردی ــر محاس ــه زی : و شــاخص برداشــت از رابط

   ).1388  سرمدنیا و کوچکی(
  

  شاخص برداشت = )عملکرداقتصادي/ عملکرد بیولوژیک( ×  100

  
 به خشک گیاهرسیده و  از بذور اسـانس اسـتخراج

 کلونجر توســط دستگاه و بآ بخــار بــا تقطیــر روش
اسانس توسط سولفات . شد انجام ساعت دوبه مدت 

پس از شوید اسانس گیاه . گیري شد سدیم بدون آب، آب
تزریق گردید گاز کروماتوگرافی سازي، به دستگاه  آماده

. هاي تشکیل دهنده آن مشخص شود تا نوع ترکیب
دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع 

Hewlet  Packard 6890N متر، 30 با ستون به طول 
 25/0متر و ضخامت الیه   میلی25/0قطر داخلی 

 50 دماي ابتدایی آون.  بودHP-5MSمتر از نوع  میکرو
گراد و درجه سانتی 150درجه سانتیگراد، دماي انتهایی 

افزایش . گراد بود درجه سانتی5/2گرادیان حرارتی آون 
 درجه 10گراد با سرعت  درجه سانتی260دما تا 

 5سانتیگراد در هر دقیقه و توقف در این دما به مدت 
 درجه سانتیگراد با سرعت 320دقیقه و افزایش دما تا 

گراد در دقیقه و سه دقیقه توقف در این  درجه سانتی15
 درجه سانتیگراد و گاز 250دماي اتاقک تزریق . دما بود

تر در دقیقه م میلی2/1حامل هلیوم با سرعت جریان 
  Hewletمدل مورد استفاده طیف نگار جرمی . بود

Packard 5973N  ، الکترون 70ولتاژ یونیزاسیون 
 و دماي منبع یونیزاسیون  EIولت، روش یونیزاسیون

ها به کمک  شناسایی طیف.  درجه سانتیگراد بود220
ها و مقایسه آن با شاخص موجود  شاخص بازداري آن
هاي جرمی  ت و با استفاده از طیفدر کتب مرجع و مقاال

ترکیبات استاندارد و استفاده از اطالعات موجود در 
  ).2001  آدامز(کتابخانه کامپیوتري صورت گرفت 

نعیین محتواي اسانس در سه تکرار و شناسایی 
   .ترکیبات موجود در اسانس با یک تکرار انجام شد

 MSTAT-C  آماريتوسط نرم افزار داده ها
 ها درمقایسه میانگین. یه و تحلیل قرار گرفتندمورد تجز

اي  استفاده از آزمون چند دامنه باتیمارهاي مختلف
  .شدانجام دانکن 

  
  و بحثنتایج 

 رشد و عملکرد  بر  نیتروژنکودهاي زیستی و شیمیایی اثر
  شویدگیاه 

 تاثیر تحـتشوید نتایج نشان داد ارتفاع بوته             
) ≥01/0P (گرفـت قـرار د نیتروژنتیمارهاي مختلف کو

مقایسه میانگین ها نشان داد باالترین ارتفاع ). 3جدول(
کاربرد کود مربوط به )  سانتی متر67/79(بوته 

کاربرد کود ، هرچند بین این تیمار و بودشیمیایی 
 سانتی 67/77( درصد کود شیمیایی 50زیستی به همراه 

مالحظه چنین هم. نشدمشاهده داري معنیاختالف ) متر
 متر سانتی00/71 با مبانگین شد کاربرد کود زیستی
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 نسبت به شاهد شویدبوته دار معنیسبب افزایش ارتفاع 
   ).4جدول (شد)   سانتی متر00/55(

 4 و 3 جـدول  در موجـود  نتـایج  اسـاس  بـر              
تیمارهـاي   تـاثیر  تحــت  شـوید گیـاه   بیولوژیـک  عملکرد
 بطوریکـه، )≥01/0P (گرفـت ر قـراکود نیتروژنمختلف 

کــود  مـصرف  تیمـــار در بیولوژیـک عملکــرد  بـاالترین 
ــیمیایی اوره  ــانگین  ش ــا می ــوگرم3477ب ــار  کیل  در هکت

مشاهده شـد، هـر چنـد بـین ایـن تیمـار و کـاربرد کـود                  
ــراه   ــه هم ــستی ب ــیمیایی 50زی ــود ش  3373 ( درصــد ک

 .نـشد مـشاهده   داري  معنـی  اخـتالف    )کیلوگرم در هکتار  
 نیـز بـا   ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم کود زیستی همچنین
دار معنـی  سبب افزایش    کیلوگرم در هکتار   3217میانگین  

 کیلـوگرم در   3033(نـسبت بـه شـاهد       عملکرد بیولوژیک   
   ).3 و2جدول(شد ) هکتار

  
  

   بر صفات کمی و کیفی گیاه شویدنیتروژن تجزیه واریانس اثر نیمارهاي مختلف کود-2جدول

  
  

  

 -میکرو مـوثر و مفید نقش به فمختل منابع در        
 دارویـی گیاهان عملکرد و رشد بهبود در هـاارگانیزم
 قابلیــت بــر عــالوه مآزوسپیریلو .تاسـ شـده اشـاره

 بهبود سبب رشد، محرك مواد تولید با تثبیــت نیتروژن،
 جــذب ســرعت افــزایش آن و متعاقــب ریشه رشد
 در طریــق ایــن از و گردیدهغــذایی  عناصــر و آب

 و تیالك(باشد گــذار می تــاثیر عملکــرد افــزایش
 بـه قادراکتر ازتوب دیگــر طــرف از ).2005  همکاران

 هايعلیـه بیماري بـر قـارچی ضـد ترکیبـات تولیـد
 و بنیه زنی جوانه تقویت سبب همچنین و بوده گیاهی
را  گیـاه رشـد بهبـود نهایـت در کـه شده گیاهچه
) 1387(خرم دل و همکاران  ).2006  چن( دارد بــدنبال

 و آزوسپیریلوم تلقیحمایه  کاربرد مشاهده کردند
، منجر به افزایش ارتفاع مایکورریزا و قارچ کترازتوبا

شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و سرعت رشد 
در این . نسبت به شاهد گردید گیاه سیاهدانهمحصول 

 بیشترین تاثیر را آزوسپیریلوم ومایکوریزا میان تلفیق 
) 2005 (وینوتا .در افزایش صفات مورد مطالعه داشت

ن با گونه هاي مختلف گزارش نمود تلقیح گیاه ریحا
 سبب افزایش زیست گلوموس و قارچ ازتوباکترباکتري 

در  .شودتوده، سرعت رشد و میزان اسانس گیاه می
 ،ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم زیستی کودکاربرد  تحقیقی
 هاياندام خشک و تر وزن و بوته ارتفاع افزایش سـبب
 دو طی دوم و اول هاي چین درگلی  مریم گیاه هوایی
 سطوح مختلف. )2004  همکاران یوسف( گردید فصل

کودهاي شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کودهاي 
 روي گیاه باسیلوس و ازتوباکتر، آزوسپیریلومزیستی 

زیست توده تر و میزان رازیانه نشان داد باالترین 

  میانگین مربعات

منابع 
  یراتتغی

درجه 
  آزادي

وته
ع ب
رتفا
ا

ک 
وژی
بیول

رد 
ملک
ع

 

دانه
رد 
ملک
ع

وته 
در ب

تر 
د چ
عدا
ت

هر   
در 

ك 
چتر

داد 
تع

  چتر

رك
 چت
 در
دانه

داد 
تع

  

دانه
زار 
ن ه
وز

شت  
ردا
ص ب
شاخ

  

س
سان
د ا
رص
د

  

  056/0  021/1  015/0  75/1  33/0  58/6*  93/16  00/2500  33/5  2  تکرار
نوع 
 کود

3  **44/3757  **44/112144  **63/61107  **00/53  **33/23  ns19/1  **19/0  **63/15  **71/0  

  021/0  97/1  16/0  52/0  00/1  25/1  30/699  00/6144  44/4  6 خطا
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 کودهاي شیمیایی  درصد50 خشک گیاه در تیمار تلفیق
، آزوسپیریلومم به همراه نیتروژن، فسفر و پتاسی

شریف  و محفوظ ( حاصل شدباسیلوس و ازتوباکتر
  ).2007  الدین

  عملکرد4 و 3 جدول در موجود نتایج اساس بر            
تیمارهاي مختلف کود  تاثیر تحـتدانه گیاه شوید 

نتایج نشان داد ). ≥01/0P (گرفـت  قـرارنیتروژن
) یلوگرم در هکتار ک1323(شوید عملکرد دانه  باالترین

، هر شد مشاهدهکود شیمیایی اوره  کاربرد تیمـار در
 50کود زیستی به همراه چند بین این تیمار و کاربرد 

 کیلوگرم در هکتار 1277درصد کود شیمیایی با میانگین 
همچنین مالحظه شد . نشدمشاهده داري معنیاختالف 

تار  کیلوگرم در هک1150کاربرد کود زیستی با میانگین 
با (دانه نسبت به شاهد دار معنی سبب افزایش عملکرد

   ).4جدول(شد )  کیلوگرم در هکتار1005میانگین 
نتایج نشان داد اجزا عملکرد دانه بجز تعداد دانه در 

 قـرار تیمارهاي مختلف کود نیتروژن تاثیر تحـتچترك 
مقایسه میانگین ها نشان ). 3جدول) (≥01/0P(ند گرفـت

مربوط به ) 33/20(ن تعداد چتر در بوته داد باالتری
، هرچند بین این تیمار و بودکاربرد کود شیمیایی 

 درصد کود شیمیایی 50کاربرد کود زیستی به همراه 
 نتایج همچنین. نشدمشاهده داري معنیاختالف ) 33/18(

چتر در  33/15با میانگین  کاربرد کود زیستی نشان داد
دار تعداد چتر در بوته نسبت به سبب افزایش معنی بوته

قایسه میانگین ها نشان داد م. شد) 67/10(شاهد 
 مربوط به کاربرد ) گرم21/3 (بیشترین وزن هزار دانه

همچنین مالحظه شد کاربرد . بود  اورهکود شیمیایی
 50 به همراه ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم کود زیستی

 به و کود زیستی) گرم 09/3(درصد کود شیمیایی 
وزن هزار دار معنیسبب افزایش )  گرم09/3 (تنهایی

نتایج نشان داد  .شد)  گرم02/3(دانه نسبت به شاهد 
مربوط به ) 00/13(باالترین تعداد چترك در هر چتر 

 همچنین کاربرد کود زیستی. کاربرد کود شیمیایی بود
 درصد کود 50 به همراه ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم

) 00/10( و کود زیستی به تنهایی )67/10(شیمیایی 
تعداد چترك در هر چتر نسبت به دار معنیسبب افزایش 

  ).4جدول(شد ) 00/7(شاهد 

نتایج نشان داد بین تیمارهاي مختلف کود            
- معنینیتروژن از لحاظ تعداد دانه در چترك اختالف 

  ).4و 3جدول) (≥01/0P(وجود ندارد داري 
کودهاي یانس نشان داد کاربرد تجزیه وار          

دار معنیسبب افزایش  زیستی و شیمیایی نیتروژن
 و باالترین دگردیشاخص برداشت نسبت به شاهد 

شاخص برداشت مربوط به تلفیق کود زیستی 
شیمیایی  کود  درصد50و  ازتوبـاکتر و آزوسـپیریلوم

د هرچند هر چند بین این تیمار و کاربرد کوبود، اوره 
داري معنی اختالف  و کود زیستی به تنهاییشیمیایی
  ).4و3جدول  (نشدمشاهده 

بررسی اثر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد و          
اجزاي عملکرد دانه شوید نشان داد تاریخ کاشت، 
سطوح نیتروژن و اثر متقابل آنها بجز وزن هزار دانه بر 
 .سایر صفات مورد مطالعه تاثیر معنی داري داشتند

تعداد چتر در گیاه، تعداد چترك در هر چتر، عملکرد 
دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 
با کاربرد نیتروژن افزایش معنی داري نشان دادند 

اثر کودهاي زیستی بر ). 1385  رسام و همکاران(
عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه نشان داد 

تعداد چتر در بوته، وزن هزار  بوته، ین ارتفاعکه بیشتر
دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه در تلقیح با 
مایکوریزا حاصل شد، اما شاخص برداشت در مقایسه 

کود فسفات زیستی داراي . با عدم تلقیح کاهش یافت
تاثیر معنی داري بر روي تعداد چتر در بوته، وزن هزار 

ه نبود، ولی اثر دانه، شاخص برداشت و عملکرد دان
معنی داري بر روي ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک 

  ).1385  درزي و همکاران(داشت 
  
اثر کودهاي زیستی و شیمیایی نیتروژن بر میزان و ترکیب  

  اسانس گیاه شوید
  میزان4 و3 جدول در موجود نتایج اساس بر

 تحــت) ≥01/0P(داري بطور معنیگیاه شوید اسانس  
 کهت بطوریگرف قرار کوديمختلف  تیمارهــاي تــاثیر

 به همراهازتوبـاکتر و آزوسـپیریلومتلفیق کود زیستی 
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   نیتروژنگیري شده در گیاه شوید تحت تیمارهاي مختلف کود  مقایسه میانگین صفات اندازه-3جدول 
  صفات اندازه گیري شده
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  c 00/55  c 3033  c 1005  c 67/10  c 00/7  a 00/13  c 02/3  b 10/33  c 96/2  شاهد
  a67/79  a 3477  a 1323  a 33/20  a 00/13  a 00/15  a 21/3  a 77/37  a 96/3  کود شیمیایی
  b00/71  b 3217  b 1150  b 33/15  b 00/10  a 00/14  b 09/3  ab 73/35  b 60/3  کود زیستی

  تلفیق کود زیستی و
  کودشیمیایی  درصد50 

a67/77  a 3373  a 1277  a 33/18  b 67/10  a 00/15  b 09/3  a 00/38  a 03/4  

 
  

و پـس از    )  درصـد  03/4( اوره   ی درصد کود شـیمیای    50
ی  و کود زیست   )  درصد 96/3 (کود شیمیایی آن به ترتیب    

 تولیـد نمودنـد   بیشترین میزان اسـانس را      )  درصد 60/3(
داري معنـی اخـتالف  )  درصـد 96/2 (شـاهد  که نسبت به   

   .نشان داد
 روي گیاه ریحان سبب  باسیلوسکاربرد

 و هافزایش عملکرد اسانس و زیست توده ریحان شد
 و بانچیو(میزان اسانس گیاه را دو برابر افزایش داد 

 سطوح مختلف کودهاي شیمیایی ).2009 همکاران
 زیستی شاملنیتروژن، فسفر و پتاسیم و کود 

قارچ ، باکتري هاي حل کننده فسفات و آزوسپیریلوم
 باالترین  که روي گیاه ریحان نشان دادمیکوریزا

 75 تیمار تلفیقکرد رویشی در لو عم عملکرد اسانس
- حاصل میکود زیستی به همراه  شیمیایی کوددرصد
 در تحقیقی ).2005  و همکارانعجیم الدین(شود 

کامازولن همچنین و در هکتار بیشترین عملکرد اسانس 
 باکتري ، به ترتیب در تیمار آلمانیگیاه دارویی بابونه

و ازتوباکتر تلفیق  (حل کننده فسفات و نیتروکسین
. )1388 فالحی و همکاران(شد  مشاهده )ملوآزوسپیری

سطوح مختلف کودهاي شیمیایی نیتروژن، فسفر و 

 و ازتوباکتر،  آزوسپیریلومپتاسیم و کودهاي زیستی
 روي گیاه رازیانه نشان داد باالترین عملکرد باسیلوس

 و ازتوباکتر، آزوسپیریلوماسانس در تیمار تلفیقی 
- ر حاصل می نیتروژن و فسف درصد50 و باسیلوس

باالترین میزان آنتول موجود در اسانس همچنین . شود
 کودهاي شیمیایی نیتروژن،  درصد50مربوط به کاربرد 

و محفوظ  (باشدمیفسفر و پتاسیم به همراه باسیلوس 
در تحقیقی روي گیاه ) 2003 (کالرا ).2007  شریف الدین

 عملکرد اسانس در تیمارهاي کردنعنا فلفلی مشاهده 
ط دو باکتري ازتوباکتر و آزوسپیریلوم، ورمی مخلو

کمپوست و کود گاوي با تیمار استفاده از کودهاي 
اثر سطوح کود نیتروژن بر . برابري می کرد شیمیایی

روغن بذر گیاه گشنیز نشان داد عملکرد بذر، اسانس و 
 کیلوگرم در هکتار عملکرد 60با افزایش کود نیتروژن تا 
اربرد بیشتر آن عملکرد بذر بذر افزایش و بعد با ک

نتایج نشان داد که از لحاظ عملکرد بذر و . کاهش یافت
کیلوگرم نیترون در هکتار و  60عملکرد اسانس کاربرد 

از لحاظ درصد اسانس، درصد و عملکرد روغن کاربرد 
 بوته در متر مربع 30 کیلوگرم نیتروژن با تراکم 90
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  یا و همکاراناکبري ن(باالترین مقدار را دارا بودند 
1385.(  

در تولید گیاهان دارویی عالوه بر کمیت، کیفیت          
نتایج . اي برخوردار استتولید نیز از اهمیت ویژه

نشان  گاز کروماتوگرافیحاصل از بررسی طیف هاي 
آلفا فالندرن، ، لیمونن، کاروون ترکیب پنجکه مقدار  داد

 ترکیبات  از بقیهدیل اتر و ترانس دي هیدروکاروون
کودهاي زیستی و شیمیایی  نتایج نشان داد. بیشتر بود
 تاثیر شویدبر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس  نیتروژن

میزان کودي  مختلف تیمارهايداشته و با مصرف 
  داد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان کاروون

  ).4جدول  (
  

  ).بر حسب درصد ( نیتروژنتلف کود ترکیبات عمده اسانس گیاه شوید تحت تیمارهاي مخ-4جدول 
تلفیق کود زیستی و 
 کودشیمیایی

 شاهد کود شیمیایی کود زیستی
  نام ترکیب

 )درصد(

 کاروون 33/54 00/56 00/54 50/56

 لیمونن 04/31 00/28 33/31 12/26

33/3 21/4 00/3 22/2 α-فالندرن  

 دیل اتر 01/1 01/1 03/2 00/2

00/4  00/4  03/4  05/5  
دي ترانس 

  هیدروکاروون
  

تلفیق دو نیتروژن آلی و غیر آلی، اجزا اسـانس          
ریحان را تحت تاثیر قرار داده و سبب کـاهش لینـالول و    

 .)2002  و همکـاران کنـدیل    (افزایش متیل کاویکول شـد 
 نشان داد بـا   کاربرد باکتري باسیلوس روي گیاه ریحان       

جـود  کاربرد باکتري، میزان اوژنول و آلفـا ترپینئـول مو         
 و دو برابـر افـزایش   10در اسانس به ترتیـب بـه میـزان     

 در بررســی دو نــوع ).2009   و همکــارانبــانچیو(یافــت 
 کشت ارگانیک بـر روي اسـانس    وسیستم کشت متداول    

بـین دو  کـه   مشاهده شـد     ریحان رقمو اجزا اسانس پنج     
وجـود  داري  معنیسیستم از لحاظ اجزا اسانس اختالف       

  ).2008  همکاران و کلیمانکوا (اشتند
 

  نتیجه گیري کلی
کودهـاي زیـستی و شـیمیایی       نتایج نـشان داد     

 گیـاه شـوید   رشد، عملکرد و میزان اسـانس         بر نیتروژن
 تلفیـق کـود زیـستی       کـه  بطوری داشـته   داري  معنـی تاثیر  

 درصـد کـود   50 بـه همـراه   ازتوبــاکتر  و آزوسـپیریلوم
و شیمیایی اوره و پس از آن بـه ترتیـب کـود شـیمیایی                

و اسانس  ) دانه(عملکرد اقتصادي   کود زیستی  بیشترین     
داري معنـی را تولید نموده که نسبت به شـاهد  اخـتالف            

اگرچـه فراهمـی نیتـرات موجـود در انـواع            .نـد نشان داد 
کودها در رشد و نمو اندام هـاي هـوایی تـاثیر بـسزایی              

ــا  ــشه محــیط درداشــته ام ـــاه ریـ ــاکتر گی   وازتوب
 مـواد  برخـی  ترشـح  و سـاخت  توانـایی  آزوسـپیریلوم 

 ویتـامین  ،ها جیبرلین ها، ماننـد اکسین فعـال بیولوژیکی
 پنتوتنیــک، اســید نیکوتینیــک، اســید ، گروه بهــاي

 رشـد نقــش افـزایش در کـه دارنـد را غیره بیــوتین و
کودهاي زیستی با افـزایش جـذب    .ایفا می کنند مــوثري

ن عنصر در فرآیند فتوسنتز     نیتروژن و افزایش کارایی ای    
 کـه   و تولید سطح سبز نقش به سـزایی ایفـا مـی نماینـد             

را بـه دنبـال     ) تعداد چتر در بوته   (افزایش رشد و گلدهی     
  تولیـد   همچنین کودهاي زیـستی از طریـق       .خواهد داشت 

 عناصر مختلف غذایی    ،pHترشحات حل کننده و کاهش      
 نـد را به صـورت محلـول در اختیـار گیـاه قـرار مـی ده               

بـاکتري  ). 2002 کیـدر  ،2006  هان و لی   ،1994 ردمیچر(
هاي موجود در کود زیستی عـالوه بـر تثبیـت نیتـروژن             
هوا و متعادل کردن جذب عناصر اصـلی پـر مـصرف و             

 مـورد نیـاز گیـاه بـا سـنتز و ترشـح مـواد                کم مـصرف  
محرك رشد گیـاه و همچنـین ترشـح اسـید هـاي آمینـه               



 1390سال / 4 شماره 21جلد /    نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                ....     چی و مکی زاده، چایی                     60
 

 رشــد و توســعه مختلـف و انــواع آنتـی بیوتیــک موجـب   
 شده که این مساله سبب تولیـد        گیاهریشه و اندام هوایی     

 و افـزایش وزن  دانـه اسیمیالت بیشتر و انتقـال آنهـا بـه       
گـوتیرز مـانرو و      ،2006هـان ولـی     (شـود   هزار دانه می  

  ).2001 همکاران
ــانس    ــزان اس ــزایش می ــا اف ــصرف  ب ــر م در اث

س گفت از آنجاکه اسـان    توان  می تیمارهاي مختلف کودي  
واحــد هــاي بیوســنتز هــا ترکیبــات ترپنوئیــدي بــوده و 

 NADPH و   ATPنیازمند  ) ایزوپرنوئیدها(سازنده آنها   
هستند و با توجه بـه ایـن مطلـب کـه حـضور عناصـري          
نظیــر نیتــروژن و فــسفر بــراي تــشکیل ترکیبــات اخیــر  

لذا مـصرف  ) 1972  لومیس و کارتیو  (باشد  میضروري  

ب افـزایش   ژنـی موجـ   کودهاي شیمیایی و زیـستی نیترو     
  .شودمی اسانس گیاه شوید
 در یـا  و تنهـایی  بـه  زیـستی  هاي کود کاربرد

 خـصوصیات  بهبــود  عالوه بـر  کود شیمیایی بـا ترکیب
 و تولیــد   پایـداري در شـوید  دارویـی  گیاه کمی و کیفی
 بـه  توجـه  با  وداشته مثبتـی تـاثیر زیست حفـظ محیط

 از زراعـی هـاينظام در  داروییگیاهـان تولید ضرورت
 در گیاهـان  ایــن  کــشت  بـه توجـه لـزوم و طـرف یک

 کودهــاي  رســد  مــی  بنظــر  نهــاده،  کــم  هــاي نظـام
 در  مناسبی بـراي کودهـاي شـیمیایی   جــایگزین زیستی
   . باشند گیاهان این تولید

  

   مورد استفاده منابع

 روژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیزاثر کود نیت.1385 ،  فمحمدبیگی ج و دانشیان، اا اکبري نی
(Cariandrum sativum L.).419 تا 410، صفحه هاي 22شماره،  تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 

 رشدي شاخصهاي بر بیولوژیک کودهاي کاربرد  اثر.1387ر،  قربانی  وم محالتی نصیري ع،  کوچکی س،،لد خرم
 .294 تا 285، صفحه هاي 6شماره، ایران زراعی پژوهشهاي مجله. ( .Nigella sativa L ) سیاهدانه

 بررسی کاربرد کودهاي زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه .1385ف،  سفیدکن ف و رجالی  ا، قالوند م، درزي
، صفحه هاي 22 شماره، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.(.Foeniculum vulgare Mill) دارویی رازیانه

 .292 تا 276

 تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه شوید .1385،   عدادخواه و م هقربان زاد، رسام ق
(Anethum graveolens L.) 9 تا 1، صفحه هاي 13 شماره، علوم کشاورزي و منابع طبیعی.در منطقه شیروان. 

 . مشهد یدانشگاه جهاد انتشارات) ترجمه ( یولوژي گیاهان زراعی فیز. 1388 ،سرمدنیا غ  و کوچکی  ع 

بررسی تاثیر کودهاي بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی . 1388، فالحی ج، کوچکی ع و رضوانی مقدم پ
  .135تا 127، صفحه هاي 7 شماره،ایران زراعی پژوهشهاي  مجله.بابونه آلمانی

اي، انتشارات دانشگاه زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه. 1386، .امامی، سو دوازده . مجنون حسینی، ن
 .تهران

واحد شهید  انتشارات جهاد دانشگاهی،. کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی.1383یزدانی د، شهنازي س و سیفی ح، 
 .بهشتی
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