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چکیده
بهمنظور بررسی اثر کودهای زیستی ،آلی و شیمیایی بر روی برخی صفات کیفی گیاه بالنگو در شرایط دیم ،آزمایش
مزرعهای در قالب طرح بلوکهای کامال تصادفی در سال  1060-64در استان آذربایجانغربی -شهرستان نقده با سه
تکرار و هشت تیمار انجام گرفت .تیمارهای کودی شامل ورمیکمپوست ( 13تن در هکتار) ،کود زیستی (ازتو بارور1-
حاوی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتو باکتر) ،فسفاته بارور( 2 -باکتریهای حل کننده فسفات از جنس
باسیلوس لنتوس و سودوموناس پوتیدا) ،کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر) ،تلفیق ورمیکمپوست +کود زیستی ،کود
زیستی 53 +درصد کود شیمیایی 95 ،درصد ورمیکمپوست 25 +درصد کود شیمیایی  95 ،درصد ورمیکمپوست +کود
زیستی 25 +درصد کود شیمیایی و شاهد (بدون مصرف کود) بود .صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل ارتفاع
بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،تعداد فندقه ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس ،درصد موسیالژ،
عملکرد موسیالژ و درصد پروتئین دانه بود .نتایج نشان داد که کاربرد کودهای مصرفی منجر به افزایش معنیدار اجزای
عملکرد و عملکرد دانه و بهبود صفات کیفی بالنگو شد .تیمارهای ترکیبی کودها نسبت به تیمارهای کودی خالص،
بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند .بیشترین عملکرد دانه ،محتوی اسانس ،عملکرد موسیالژ و
درصد پروتئین دانه از تیمار ترکیبی سه گانه  95درصد ورمیکمپوست +کود زیستی 25+درصد کود شیمایی بهدست
آمد .بر اساس نتایج میتوان استنباط کرد که استفاده از روش تغذیه تلفیقی به ویژه تیمار ترکیبی سه گانه تحت شرایط
دیم بهدلیل افزایش قابل مالحظه عملکرد دانه ،صفات کیفی بالنگو و کاهش مصرف کودهای شیمیایی در منطقه مورد
آزمایش توصیه میگردد.
واژه های کلیدی :اسانس ،پروتئین دانه ،کودهای زیستی ،موسیالژ ،ورمی کمپوست
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Abstract
In order to evaluate the effects of biofertilizers, organic and chemical fertilizers on quantitative and
qualitative yield of Dragon's Head (Lallemantia iberica) under dry farming, a field experiment was
conducted based on randomized complete block design with three replications and eight treatments at the
farm located in West Azerbaijan province - Nagadeh, Iran during growing reason of 2015-2016. Treatments
included application of Vermicompost (10 t.ha-1), biofertilizers , Azotobarvar1 (Azotobacter) and Barvar
Phosphate-2 (the combination of Pseudomonas putida and Bacillus lentus), chemical fertilizer (N, P),
Vermicompost+ biofertilizers, 50% chemical fertilizer+ biofertilizer, 75% Vermicompost + 25% chemical
fertilizer, 75% Vermicompost + biofertilizers + 25% chemical fertilizer and control (Without any fertilizer).
Different traits such as plant height, number of nut goal per plant, number seed per capitol, thousand seed
weight, biological yield, seed yield, oil percentage and oil Yield, percentage of protein were recorded. The
results showed that application of biofertilizers enhanced the seed yield, yield components and qualitative
traits of balangu. Among treatments, combined usage of biofertilizers showed the greater increasing in
studied traits than individual consumption. The highest seed yield, Essential oil content, mucilage yield and
protein content were obtained from combined usage of biofertilizers (75% Vermicompost + biofertilizers +
25% chemical fertilizer). According to the results, it seems that integrated application especially triple
combination under dry farming conditions had positive effects on seed yield, qualitative traits of Dragon's
Head and reduction of chemical fertilizers in the recommended region.
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از کودهای زیستی و آلی نه تنها خطرات زیست محیطی

مقدمه
بالنگوی شهری با نام علمی iberica Fisch. & C.A.

مرتبط با مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی را

 Lallemantia Meyکه در انگلیسی با نام Lallemantia

کاهش میدهند (سینگ و پورهیت  )2332بلکه گامی

یا  Dragon's Headشناخته میشود و به عنوان یکی از

اساسی در جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار

گیاهان پرارزش از تیره نعناع ( )Lamiaceaeبه حساب

میباشد.

میآید .ترکیبهای اصلی اسانس بالنگو شامل لیمونن،

باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن از جنس ازتوباکتر

لینالول ،سابینن ،کاریوفیلن و بتا-کوببن است (نوری-

و حلکنندههای فسفات از جنس سودموناس با تولید

شرق و همکاران  .)2336بالنگو به دلیل سازگاری به کم

ویتامینها ،هورمونهای رشد و اسیدهای آمینه

آبی ،در مناطقی که منابع آب محدود است ،زراعت

ﺿروری سبب افزایش سرعت رشد گیاه میگردد .این

موفقیت آمیزی دارد .با توجه به واقع شدن ایران در

باکتریها ،همچنین با تولید آنتیبیوتیک ،از رشد بعﻀی

مناطق خشک و نیمهخشک و عدم دسترسی کافی به

از قارچها مانند فوزاریوم جلوگیری میکنند (جهان و

منابع آبی ،همچنین خشکسالیهای موجود ،به ناچار

همکاران  .)2313محققان گزارش کردند که استفاده از

باید زمینهای کشاورزی را به کشت گیاهان کمتوقع با

ازتوباکتر و آزوسپریلوم بر خصوصیات کیفی و کمی

نیاز آبی کم ،اختصاص دهیم .در این میان ،گیاهان

گلرنگ موثر بود (شهرکی و همکاران  .)2319مامتا و

داروئی از جمله بالنگوی شهری که امکان کشت دیم آنها

همکاران ( )2313نشان دادند که باکتریهای حلکننده

وجود دارد ،منطقی بهنظر میرسد (شهبازی دورباش و

فسفات تﺄثیر معنیداری بر رشد رویشی و رشد زایشی
و میزان گلیکوزید موجود در گیاه

همکاران .)2312

استویا1

داشت.

تنش خشکی ،رشد گیاهان ،توسعه و عملکرد آنها را

مفاخری و همکاران ( )2319گزارش کردند که کاربرد

در سرتاسر جهان محدود میسازد ،بهطوری که در اثر

همزمان نانو کود +بیوفسفات و نانو کود  +نیتروکسین

خشکی میانگین تولید گیاهی تا بیش از  53درصد می-

به ترتیب سبب ایجاد بیشترین اسانس و بیشترین وزن

فنائی و

خشک در گیاه بالنگوی شهری گردید .در تحقیقی دیگر

ناروئی راد ( )2314اعالم داشتند که تنش خشکی انتهای

و

تواند کاهش یابد (پی و همکاران .)2310

فصل ،گلدهی و عملکرد دانه را از طریق تحت تﺄثیر قرار
دادن صفات زراعی و اجزای عملکرد کاهش میدهد .هر
چه زمان تنش به مرحله گلدهی نزدیکتر باشد ،اثر سوء
بیشتری بر تعداد دانه خواهد داشت و اعمال تنش
خشکی پس از پایان مرحله گلدهی و گرده افشانی ،تﺄثیر
اندکی بر تعداد دانه دارد و بیشتر باعﺚ کاهش وزن
هزاردانه میشود (حقیقت نیا .)2311
قلیایی بودن اکثر خاکها در ایران و عدم دسترسی
کافی گیاهان به عناصر غذایی منجر بـه بروز مشکالت
عمده از جمله کاهش عملکرد شده (قیامتی  )2336که
امنیت غذایی و سالمت جامعه بشری را مورد تهدید

کاربرد

کودهای

زیستی

حاوی

ازتوباکتر

آزوسپریلیوم به همراه نصﻒ مقدار از کود شیمیایی
عناصر پر مصرف ،مقدار اسانس رازیانه را در مقایسه
با تیمار شاهد به طور معنیداری افزایش داده است
(محفوظ و شریﻒ الدین  .)2339رﺿائی چیانه و
همکاران ( )2315در گیاه دارویی زنیان گزارش کردند
که اجزای عملکرد ،عملکرد و اسانس این گیاه تحت
شرایط کمبود آب در شرایط مصرف تلفیقی قارچ
میکوریزا  +ازتو باکتر +فسفر بارور 2-نسبت به
تیمارهای مصرف جداگانه به طور چشمگیری افزایش
یافت .بررسی تﺄثیر کاربرد کودهای زیستی متشکل از
دو باکتری ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد گیاه

قرار داده است (امیرعابدی و همکاران  .)2336استفاده
1- Stevia rebaudiana
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مواد و روشها

ازتوباکتر به میزان  %05و کاربرد آزوسپریلیوم

بهمنظور بررسی اثر کودهای زیستی ،آلی و

بهمیزان  %21عملکرد اینگیاه را افزایش داد (ناصری و

شیمیایی بر روی برخی صفات کیفی گیاه بالنگو در

همکاران  .)2313قاسمیان و همکاران ( )2319در

شرایط دیم ،آزمایش مزرعهای در سال زراعی -64

بررسی اثر تیمارهای کودی و رژیمهای آبیاری بر

 1060در استان آذربایجانغربی -شهرستان نقده با

عملکرد و ترکیبات موسیالژ دانة بالنگوی شهری

طول جغرافیایی ْ 45و َ 24و عرض جغرافیایی ْ 09و َ59

گزارش کردند که آبیاری پس از  23میلیمتر تبخیر از

و ارتفاع  1022متر از سطح دریا ،در قالب طرح بلوک-

تشتک کالس  Aبیشترین درصد و عملکرد موسیالژ را

های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار اجرا شد.

به خود اختصاص داد .همچنین باالترین عملکرد دانه،

تیمارهای آزمایش شامل ورمیکمپوست ( 13تن در

بیولوژیک ،درصد و عملکرد موسیالژ از با استفاده از

هکتار) ،کود زیستی کامل ازتو بارور( 1-حاوی باکتری-

کود زیستی فسفاته بارور  2بدست آمد.

های تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتو باکتر ،)4فسفاته

استفاده از ورمیکمپوست در کشاورزی پایدار،

بارور( 2-باکتریهای حلکننده فسفات از جنس

عالوه بر افزایش حمایت و فعالیت میکروارگانیسمهای

باسیلوس لنتوس5و سودوموناس

مفید خاک ،در جهت فراهمی عناصرغذایی مورد نیاز

(نیتروژن و فسفر) ،تلفیق ورمیکمپوست +کود زیستی،

گیاه مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،روی ،مس و

 95درصد ورمیکمپوست 25 +درصد کود شیمیایی،

منگنز عمل نموده و سبب بهبودی رشد و عملکرد گیاه

کود زیستی 53 +درصد کود شیمیایی 95 ،درصد

زراعی میشود (آرانکون و همکاران  .)2334چاند و

ورمیکمپوست +کود زیستی 25 +درصد کود شیمیایی

همکاران ( )2339نشان دادند که عملکرد گیاه اسانسدار

و شاهد (بدون مصرف کود) بود.

ژرانیوم 1در اثر مصرف ورمیکمپوست بهبود یافته

پوتیدا،)9

کود

عملیات خاک ورزی اولیه در پائیز سال  1060و

بود .کاربرد ورمیکمپوست موجب افزایش عملکرد دو

خاک ورزی ثانویه در اواسط اسفندماه ماه انجام شد.

گونه از گیاه دارویی بارهنگ 2شد (سانچز و همکاران

بذر مورد استفاده بالنگو از توده بومی شاهین دژ بود

 .)2332درزی و همکاران ( )2336مشاهده نمودند که

که از تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه تهیه

کاربرد ورمیکمپوست سبب افزایش بارز ارتفاع بوته،

شده بود .بذر گیاه بالنگو یک ساعت قبل از کشت با

تعداد چتر ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه

کودهای زیستی فسفاته بارور 2 -و ازتو بارور با

دارویی رازیانه 0شد.

نسبتهای مشخص ( 133گرم در هکتار) و بر اساس

از آنجایی که در اکثر دیمزارهای مناطق شمال غرب

دستور العمل توصیه شده (ساخت شرکت زیست فناور

کشور کمبود بارندگی به خصوص در آخر فصل رشد،

سبز ،شامل  132عدد باکتری زنده و فعال در هر گرم

منجر به وقوع تنش خشکی و کاهش عملکرد گیاه می-

کود بیولوژیک) تلقیح شدند .بهاین صورت که محتوی

شود .نتایج این آزمایش میتواند توصیه کشت این گیاه

بسته با آب مخلوط و روی بذرها اسپری شدند تا یک

و تاثیر کاربرد کودهای زیستی ،آلی و تلفیق آنها با

پوشش کامال یکنواخت روی سطح آنها تشکیل شود و

کودهای شیمیایی در بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه

سپس بذرها در سایه خشک شدند و عملیات کاشت

بالنگو در شرایط محدودیت آب (دیم) را مشخص کند.

صورت گرفت.
4 -Azetobacter

1-Pelargonium graveolens
2-Plantago major
3-Foeniculum vulgare

5- Bacillus lentus
6- Pseudomonas putida
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی و کود ورمی کمپوست
بافت

بستر

رس سیلتی

خاک

ورمی کمپوست

-

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

()pH

( )dS.m

()%

()%

)(mg.kg -1

)(mg.kg -1

اسیدیته

هدایت الکتریکی

9/6

3/20

3/62

3/14

13/5

439

اسیدیته

هدایت الکتریکی

ماده آلی

نیتروژن

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

()pH

()dS.m-1

()%

()%

()%

()%

2/11

9/41

5

1/59

1/94

0/4

-1

ماده آلی

نیتروژن

جدول  -2متوسط بارندگی و درجه حرارت شهرستان نقده در سال 1343-44
ماههای سال

تیر

خرداد

اردبیهشت

فروردین

اسفند

میزان بارندگی ()mm

-

3/4

21/9

29/6

51/9

درجه حرارت هوا ()ċ

24/5

20/2

22/5

12/95

9/25

کود ورمی کمپوست قبل از کاشت با نسبتهای

 13بوته به طور تصادفی از هر کرت انتخاب و صفاتی

معین در تیماری مورد نظر به طور یکنواخت پخش

نظیر ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،تعداد فندقه و

سپس توسط بیل با خاک مخلوط شد .کوددهی بر

وزن هزاردانه اندازه گیری شد .برای تعیین عملکرد پس

اساس آزمون خاک به مقدار  53کیلوگرم کود اوره در

از حذف دو ردیﻒ کناری و نیم متر از ابتدای کرت و

دو مرحله قبل از کاشت و مرحله ساقه رفتن و 123

نیممتر از انتهای کرت به عنوان اثر حاشیهای ،بوتههای

کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در هکتار (تماماً قبل

موجود در واحد سطح باقیمانده برداشت شده و

از کاشت) به خاک اﺿافه شدند .در تیمار کودی تلفیقی

عملکرد دانه تعیین گردید.

 %53شیمیایی و زیستی نصﻒ این مقادیر اعمال شد .به

استخراج اسانس بالنگو به روش تقطیر با آب و

علت باال بودن مقدار پتاسیم قابل جذب در خاک مورد

توسط دستگاه کلونجر انجام شد .بدین منظور 53،گرم

آزمایش ،از کود پتاسیم استفاده نشد.

سرشاخههای گلدار از هر کرت وزن گردید و پس از

کاشت به صورت جوی و پشته با فواصل ردیفی

آسیاب شدن مختصر در  033میلی لیتر آب در داخل

 43سانتیمتر و روی ردیﻒ  0سانتیمتر در تاریخ 23

دستگاه کلونجر به مدت  0ساعت جوشانده شد تا

اسفندماه  1060انجام شد .هر واحد آزمایشی شامل

اسانس آن استخراج شود .سپس درصد اسانس به

هشت ردیﻒ کاشت به طول چهار متر بود .وجین علﻒ-

روش وزنی و عملکرد اسانس براساس حاصلﺿرب

های هرز به صورت دستی صورت گرفت ،به طوریکه

عملکرد سرشاخههای گلدار و درصد اسانس محاسبه

مزرعه در طول دوره رشد ،عاری از علﻒهای هرز بود.

گردید .به منظور ارزیابی شاخصهای کیفی بذرهای

در زمان کاشت (بهدلیل بارندگی) و در طول دوره

بالنگو ،درصد موسیالژ محاسبه شد (شارما و کوئل

رشد (آزمایش در شرایط دیم) هیچگونه آبیاری صورت

 .)1629میزان پروتئین دانه بالنگو از روی میزان

نگرفت .برای تعیین اجزای عملکرد در هنگام برداشت،

نیتروژن نمونه محاسبه و با استفاده از روش کجلدال
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تعیین شد (برمنر و مولوانی  .)1622با اندازه گیری

نتایج و بحث

میزان نیتروژن ،میزان پروتئین از حاصل ﺿرب درصد

بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،تاثیر تیمار

نیتروژن در عدد  9/25به دست آمد.

کود بر روی تمامی صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع

جهت تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از نرم

بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد فندقه ،وزن هزاردانه و

افزار  SAS 9.4و مقایسه میانگینهای بهدست آمده

عملکرد دانه ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس ،درصد

آماری توسط آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد

موسیالژ ،عملکرد موسیالژ و درصد پروتئین دانه در

صورت گرفت.

سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری وجود داشت
(جدول 0و .)5
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی بالنگو تحت تأثیر نوع کود

منابع تغییر

درجه

ارتفاع

تعداد

آزادی

بوته

شاخه

تعداد فندقه

وزن هزار

عملکرد دانه

دانه

بلوک

2

**02/01

فرعی3
*/16

** 162/54

** 3/312

** 16953/19

تیمار

9

**22/20

** 1/16

**101/53

** 6/92

** 16554/12

خطا

14

2/95

3/30

2/32

3/329

1564/19

5/32

0/93

9/35

0/46

9/90

ﺿریب تغییرات ()%

** و * به ترتیب معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد میباشد.

ارتفاع بوته

محققین افزایش ارتفاع گیاه در نتیجه کاربرد

نتایج مقایسه میانگین ها (جدول )4نشان داد که

کودهای زیستی و آلی را ناشی از افزایش توسعه ریشه

کمترین ارتفاع بوته ( 29/99سانتیمتر) از تیمار شاهد و

و جذب بهتر آب و مواد غذایی وتولید مواد تنظیم کننده

بیشترین ارتفاع بوته ( 09/99سانتیمتر) از تیمار تلفیقی

رشد از جمله جیبرلین و اکسینها میدانند که با تحریک

سه گانه  95درصد ورمیکمپوست +کود زیستی25 +

رشد گیاه و افزایش طول میانگرهها در نهایت باعﺚ

درصد کود شیمیایی به دست آمد که در حدود %09

افزایش ارتفاع گیاه میشوند (تیالک و همکاران .)2334

افزایش نشان داد ،اما این تیمار با تیمارهای دو گانه 95

محققین گزارش کردند که کاربرد تلفیقی کودهای

درصد ورمیکمپوست +کود زیستی 95 ،درصد ورمی

ارگانیک و شیمائی ،باعﺚ بهبود خصوصیات خاک و

کمپوست 25 +درصد کود شیمیایی و کود زیستی 53+

قابل دسترس شدن عناصر غذایی آن و افزایش ارتفاع

درصد کود شیمایی اختالف معنیداری نداشت و در یک

بوته گیاهان گردید (پوریوسﻒ و همکاران 2313و زاده-

گروه آماری قرار گرفتند .تیمارهای دوگانه و تکی نسبت

دباغ و همکاران .)2319

به تیمار شاهد به ترتیب %03و  %2افزایش نشان دادند.

اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) …. (Lallemantia iberica
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جدول  -4مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه بالنگو تحت تأثیر نوع کود
تیمارها

ارتفاع بوته

تعداد

(سانتیمتر)

شاخه فرعی

تعداد فندقه

وزن هزار دانه
(گرم)

عملکرد دانه
(کیلوگرم در
هکتار)

29/99 d

4/02 d

05/99 d

4/13c

029/00 d

ورمیکمپوست

02 bc

5c

45/00 e

4/52 b

402/00 bc

کود زیستی

03/51c

4/94 d

41/99 c

4/05 bc

452 c

کود شیمایی

02/00bc

4/69 c

40/99 bcd

4/92 b

535/00 bc

ورمیکمپوست +کود زیستی

00/99 bc

5/91 b

53/99 ab

4/92 b

526/99 bc

05 ab

5/99 b

46/99 abc

4/92 ab

599/99 b

 53درصد کود شیمایی +کود زیستی

04/19 bc

5/40b

52/00 a

4/94 ab

549/99 bc

 95درصد ورمیکمپوست +کود زیستی 25 +درصد

09/99 a

9/20 a

59/00 a

5/32 a

959/99 a

شاهد

 95درصد ورمیکمپوست 25 +درصد کود شیمایی

کود شیمایی
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون و برای هر جزء ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد ندارند.

ریحان تحت تیمار نیتروکسین و تیمار تلفیقی

تعداد شاخه فرعی
مقایسه میانگین صفات (جدول )4نشان داد که

نیتروکسین با بیوفسفر (مجموعه ای از باکتریهای حل

صفت تعداد شاخه فرعی تحت تاثیر تیمار کودی قرار

کننده فسفر) ،تعداد شاخه فرعی بیشتری نسبت به

گرفت ،به طوری که بیشترین تعداد شاخه فرعی (9/20

تیمارهای بـا عدم مصرف این کودها داشتند .توحیدی

عدد) مربوط به تیمار تلفیقی سه گانه بود و در رتبههای

مقدم و همکاران ( )2339دلیل افزایش صفات

بعدی ،تیمارهای تلفیقی دوگانه قرار داشتند .کمترین

مورفولوژیک در نتیجه استفاده از کود زیستی ازتوباکتر

میزان تعداد شاخه فرعی از تیمار شاهد ( 4/02عدد)

را ،تولید هورمونهای رشد درگیاه عنوان و بیان داشتند

حاصل شد .تیمار تلفیقی سه گانه نسبت به تیمارهای

که در حﻀور این باکتریها میزان مصرف کود

دوگانه ،تکی و تیمار شاهد به ترتیب 22 ،13و  44درصد

شیمیایی به بیش از نصﻒ میزان توصیه شده بـر مبنای

افزایش داشت .محمدپور و همکاران ( )2319نشان دادند

آزمون خاک کاهش یافت .جهان و همکاران ( )2310و

که در تیمار کود زیستی ازتوبارور +نصﻒ کود پایه

محمدپور و همکاران ( )2319بیان داشتند که در تیمار

نیتروژن ،تعداد شاخه فرعی رابطه مثبتی با عملکرد ماده

تلفیقی کود زیستی و کود شیمیائی ،به دلیل افزایش

خشک کل داشت و با افزایش تعداد شاخه فرعی بر

تولید هورمونهای رشد در گیاهان ،تعداد شاخه فرعی

میزان عملکرد ماده خشک کل افزوده شده است.

بیشتری ایجاد میشوند.

پرچیانلو و همکاران ( )2319در بررسی کودهای زیستی
و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیائی

تعداد فندقه

عروسک پشت پرده 1گزارش کردند که بیشترین تعداد

کمترین تعداد فندقه از تیمار شاهد ( 05/9عدد) و

شاخه فرعی از تیمار تلفیقی چهار لیتر نیتروکسین و به

بیشترین تعداد فندقه ( 59/20عدد) از تیمار کودی 95

همراه چهار کیلوگرم بیوسولفور بدست آمد .مطالعات

درصد ورمیکمپوست +کود زیستی 25 +درصد کود

جهان و همکاران ( )2310نشان داد که گیاه داروئی

شیمیایی به دست آمد ،اما با تیمار کود زیستی53 +
درصد کود شیمیایی 95 ،درصد ورمیکمپوست25 +

1- Physalis alkekengi

درصد کود شیمایی و ورمی کمپوست +کود زیستی در
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یک گروه آماری قرار داشتند ،ولی نسبت به تیمارهای

دوگانه که در رتبه بعدی قرار داشتند ،مشاهده شد؛ به

تکی اختالف معنیداری نشان داد (جدول .)4در تحقیق

طوری که تیمارهای ترکیبی سه گانه و دوگانه به ترتیب

حاﺿر ،اثرات همافزایی متقابل باکتریها بر روی یکدیگر

 20و  15درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند.

نیز عامل دیگری برای افزایش میزان تولید فندقه در گیاه

تیمار تکی ورمیکمپوست با  12درصد ،کود شیمیایی با

بالنگو بود .از طرفی ،افزودن ورمیکمپوست به خاک با

 11درصد افزایش ،نسبت به شاهد اختالف معنیداری

بهبود شرایط فیزیکی و حفظ رطوبت خاک به افزایش

نشان دادند ،ولی بین کود زیستی و تیمار شاهد اختالف

فعالیت باکتریها و جذب بهتر و بیشتر عناصر غذایی

معنیداری مشاهده نشد (جدول .)4این نتایج با یافتههای

کمک میکند که این میتواند در تولید فندقه و عملکرد

شهرکی و همکاران ( )2319در گیاه گلرنگ 2و مرادی و

گیاه موثر باشد .صادقی و همکاران ( )2314گزارش

همکاران ( )2313و زمانی و همکاران ( )2319در گیاه

کردند که تعداد و وزن کپسول در بوته ختمی تحت تاثیر

رازیانه 0مطابقت دارد .به نظر میرسد که کاربرد

سطوح کاربرد ورمیکمپوست و کود شیمیائی

باکتری سودوموناس باعﺚ توسعه ریشه شده و شرایط

قرارگرفت ،به طوری که کاربرد ورمیکمپوست و کود

را برای جذب عناصر غذایی گیاهان فراهم میکنند که

شیمیائی به ترتیب باعﺚ  53و 133درصدی تعداد

این به نوبه خود ،باعﺚ افزایش فتوسنتز میگردد .تﺄثیر

کپسول بوته ختمی نسبت به تیمار شاهد شدند.

مثبت تلقیح بذور گندم با آزوسپریلوم بر وزن هزاردانه

محمدپوروشوایی و همکاران ( )2319نشان دادند که

به اثبات رسیده است (سلیمانیفرد و سیادت .)2311

بیشترین تعداد کاپیتول ماریتیغال 1تحت تاثیر کود

زمانی که گیاه به دوران رسیدگی نزدیک میگردد ،از

بیوزیستی نیتروکسین بدست آمد که از طریق تحریک

طریق تسریع و تقویت انتقال مواد حاصل از فتوسنتز

تقسیم سلولی اندامهای گیاهی ،ایجاد جوانه گل و نمو

قبل از گلدهی به اندامهای زایشی (دانهها) ،سبب بهبود

آن و تولید گل ،موجب افزایش ظرفیت مخزن میشود.

وزن هزاردانه میگردد (جیریائی و همکاران  2314و

در اغلب تحقیقات ،توانایی سویههای  PGPRدر تولید

سید شریفی و همکاران  .)2314به نظر میرسد استفاده

هورمونهای گیاهی و افزایش رشد روی توسعه

از کودهای ورمی کمپوست و کود زیستی مخصوصاً به

سیستم ریشهای گیاه ثابت شده است که سبب جذب

صورت تلفیقی با بهبود شرایط رشد و طوالنی کردن

سریعتر و آسانتر عناصر غذایی و آب از خاک به

دوره انتقال مواد فتوسنتزی به دانه و افزایش قابلیت

عنوان عامل اصلی افزایش رشد در اندامهای هوایی گیاه

دسترسی عناصر غذایی ،امکان تداوم بیشتر دوره پر

میزبان گردیده است (آروین و وفابخش  .)2319رﺿایی

شدن دانه را در شرایط کمبود آب فراهم ساختهاند

چیانه و همکاران ( )2315در گیاه زنیان گزارش کردند

(جهانگیرینیا و همکاران  .)2319در یک تحقیق دیگر

که بیشترین تعداد چتر در نتیجه کاربرد تلفیقی

مشخص شد که استفاده تلفیقی از ورمی کمپوست با

میکوریزا +ازتو باکتر +فسفر بارور  2حاصل شد.

کود شیمیایی به میزان 15درصد نسبت به عدم کاربرد
هر گونه کود (شاهد) ،افزایش معنیدار وزن هزاردانه را
به همراه داشت (سلیمانی و همکاران  .)2319سلیمانی و

وزن هزار دانه
تیمار کودی بر روی صفت وزن هزار دانه در

اصغرزاده ( )2313عنوان کردهاند که فراهمی نیتروژن،

بالنگو تاثیر مثبت داشت و بیشترین تاثیر مثبت تیمار

نه تنها به توسعه برگها کمک میکند ،بلکه میتواند در

کودی در تیمار تلفیقی  95درصد ورمیکمپوست +کود

حفظ دوام برگها جهت انجام فعالیتهای فتوسنتزی در

زیستی 25 +درصد کود شیمیایی و نیز تیمارهای تلفیقی
1- Silybum marianum

2- Carthamus tinctorius L
3- Foeniculum vulgare Mill

اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) …. (Lallemantia iberica
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طول دوره ،رشد کمک کرده و باعﺚ افزایش تعداد گلها،

دانه میشود .سلیمانی و اصغرزاده ( )2313عنوان

تلقیح بهتر و در نهایت باعﺚ افزایش تعداد دانه و وزن

کردهاند که فراهمی نیتروژن نه تنها به توسعه برگها

هزاردانه و عملکرد دانه در واحد سطح شود.

کمک میکند ،بلکه میتواند در حفظ دوام برگها جهت
انجام فعالیتهای فتوسنتزی در طول دوره رشد کمک

عملکرد دانه
همانگونه که در مقایسه میانگین مشاهده میشود
بین تیمارهای مصرف جداگانه و ترکیبی دوگانه با تیمار
ترکیبی سهگانه کودی از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی-
داری وجود داشت؛ بهطوریکه تیمار ترکیبی سهگانه 95
درصد ورمیکمپوست +کودزیستی 25 +درصد کود
شیمیایی نسبت به تیمار شاهد عملکرد دانه را  93درصد

کرده و باعﺚ افزایش تعداد گلها ،تلقیح بهتر و در نهایت
باعﺚ افزایش تعداد دانه ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه
در واحد سطح شود .آزوسپریلیوم و ازتوباکتر با توان
تثبیت زیستی نیتروژن ،گسترش سطح ریشه ،کمک به
جذب بهینه آب و عناصر غذایی ،تولید هورمونها و
برخی ویتامینهای رشد ،عملکرد کمی و کیفی گیاه را
تقویت میکند که نتیجه آن به صورت افزایش عملکرد

افزایش داد .تیمارهای دوگانه و تکی نسبت به تیمار

اقتصادی نمایان میگردد (سلیمانی و اصغرزاده .)2313

همچنین تیمار سه گانه با  %43افزایش نسبت به

صفات کیفی بالنگو

شاهد به ترتیب  41و  23درصد افزایش نشان دادند.
تیمارهای تکی ،اختالف معنیداری نشان داد (جدول.)4

اثر نوع کود بر درصد اسانس ،عملکرد اسانس،

افزایش عملکرد در اثر استفاده از کودهای آلی و زیستی

درصد و عملکرد موسیالژ و پروتئین دانه بالنگو در

توسط محققان مختلﻒ گزارش شده است (رﺿوانی

سطح احتمال یک درصد معنیدارد بود (جدول .)5

مقدم و همکاران  ،2310رﺿائی چیانه و همکاران ،2314
محمدپور و همکارن  .)2319محققین نشان دادند که

درصد اسانس

کاربرد باکتری سودوموناس عملکرد دانه را نسبت به

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد

نسبت

اسانس (3/2درصد) و عملکرد اسانس ( 1/04کیلوگرم)

به عدم کاربرد آن از طریق ایجاد کلونی در اطراف

مربوط به تیمار تلفیقی کود  95درصد ورمیکمپوست+

ریشه و نگهداری و جذب رطوبت و تخفیﻒ شرایط

کود زیستی 25 +درصد کود شیمیایی بود و کمترین

تنش ،باعﺚ باال رفتن کارایی مصرف آب شده که این

میزان و عملکرد اسانس به ترتیب با  3/119درصد و

مهم میتواند در ساخت عملکرد نهایی نقش پر رنگی

3/425کیلوگرم در هکتار به تیمار شاهد تعلق داشت و

داشته باشد (اسکندرینصرآبادی و همکاران  2314و

تیمار تلفیق ورمیکمپوست با کود زیستی و نیز 95

شاهد افزایش داده است .کاربرد آن در شرایط تنش

آروین و وفابخش  .)2319رﺿوانی و همکـاران ()2319

درصد ورمیکمپوست با  25درصد کود شیمیایی و نیز

سویا2

کود زیستی با  53درصد کود شیمیایی در رتبه بعدی

گزارش نمودند که تلقیح جداگانه بـا میکوریزا و در

قرار داشتند .اثر افزایشی تیمار تلفیقی سه گانه در

ترکیب با کودهای آلی و ورمیکمپوست به علت استقرار

مقایسه با تیمارهای ترکیبی دوگانه و تکی در عملکرد

بهتر این قارچ در ریشه ،از طریـق همزیستی و تحریک

اسانس ،به ترتیب  52و 133درصد ودر درصد اسانس

رشد ریشه ،موجب تغذیه مستقیم و در نتیجه افـزایش

 25و  59درصد بود .تیمارهای دوگانه و تکی ،از بابت

جـذب آب ،فتوسنتز ،ماده خشک و افزایش عملکرد کل

درصد اسانس اختالف معنیداری نداشت ،ولی در

در کنجد ،1جهانگیری نیا و همکاران ()2319

1- Sesamum indicum L
2 - Glycine max L

عملکرد اسانس اختالف معنیداری مشاهده شد
(جدول.)9
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کیفی بالنگو تحت تأثیر نوع کود
درجه

منابع تغییر

اسانس

آزادی
بلوک

2

ns

3/331

تیمار

9

**

3/330

خطا

14

ﺿریب تغییرات ()%

عملکرد

درصد

عملکرد

اسانس

موسیالژ

موسیالژ

** 2/22

** 433/21

**
**

3/15

**

3/205

13/22

**

پروتئین دانه

** 9/09
**

1195/94

0/20

3/3332

3/339

3/23

03/60

3/10

13/13

13/99

9

2/02

2/91

 nsو ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال یک درصد میباشد.

جدول  -6مقایسه میانگین صفات کیفی بالنگو تحت تأثیر نوع کود
تیمارها

درصد
اسانس

عملکرد اسانس
(کیلوگرم در

موسیالژ
(درصد)

عملکرد موسیالژ
(کیلوگرم در هکتار)

پروتئین دانه
(درصد)

هکتار)

شاهد

3/119d

3/425 d

6/20 d

09/40 e

12/39 d

ورمیکمپوست

3/129bc

3/930 cd

11/00

55/00 d

10/41 c

کود زیستی

3/124bc

3/599 cd

13/90

42/29 d

12/20 c

کود شیمایی

3/101bc

3/996 c

12/69 c

95/43c

10/92 b

 95درصد ورمیکمپوست +کود زیستی

3/159b

3/204 b

10/11 c

96/12 bc

10/95 b

3/610 b

10/66b

96/22 b

14/46 a

 95درصد ورمیکمپوست 25 +درصد کود
شیمایی

3/191b

 53درصد کود شیمایی +کود زیستی

3/190b

 95درصد ورمیکمپوست +کود زیستی25+
درصد کود شیمایی

3/23a

3/269 b

14/09b

92/01 b

14/24 a

1/04 a

15/03a

133/49 a

15/19 a

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون و برای هر جزء ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد ندارند.

بهنظر میرسد که کاربرد کودهای زیستی به همراه

رازیانه و ریحان 1مشاهده کردند که بیشترین عملکرد

کودهای آلی از طریق کاهش اسیدیته خاک و فراهم

اسانس از کاربرد تلفیقی کودهای کمپوست و ورمی-

نمودن شرایط مناسب جذب عناصر غذائی به خصوص

کمپوست حاصل شد .در تحقیق حاﺿر به نظر می رسد

نیتروژن ،فسفر و عناصر کممصرف (آهن ،روی و

که کودهای زیستی وآلی شرایط را برای جذب عناصر

مس) ،موجب افزایش اسانس این گیاه دارویی شدند

غذایی به خصوص نیتروژن و فسفر مهیا کرده و باعﺚ

(محفوظ و شریﻒالدین  .)2339مرادی و همکاران

افزایش درصد اسانس شده است .رﺿایی چیانه و

( )2313و رحمانیان و همکاران ( )2319به ترتیب در

همکاران ( ) 2314نیز در گیاه زیره سبز ،گزارش کردند
1- Ocimum basilicum L

اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) …. (Lallemantia iberica
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که بیشترین عملکرد اسانس این گیاه از تیمار ترکیبی

درصد موسیالژ ( 15/0درصد) و عملکرد موسیالژ

سه گانه ازتو بارور +فسفاته بارور + 2-بیوسولفور به

بالنگو ( 133/49کیلوگرم در هکتار) در تیمار تلفیقی کود

دست آمد که علت آن عملکرد باالی دانه و درصد

 95درصد ورمیکمپوست +کود زیستی 25 +درصد

اسانس در تیمار ترکیبی سه گانه بود.

کودشیمیایی حاصل گردید و کمترین درصد (20/6

نتایج تحقیقات دیگر نیز حاکی از افزایش میزان

درصد) و عملکرد موسیالژ ( 40 /09کیلوگرم در هکتار)

اسانس و بهبود کیفیت اسانس بابونه رومی در اثر

مربوط به تیمار شاهد بود (جدول .)9تاثیر افزایشی

کاربرد ورمیکمپوست میباشد (لیوک و پانک .)2335

تیمار سهگانه نسبت به تیمارهای دوگانه ،تکی و شاهد،

به نظر میرسد که تیمارهای تلفیقی در تحقیق حاﺿر،

در عملکرد موسیالژ به ترتیب  99 ،00و  193درصد و

نیاز عناصر غذایی گیاه را از نظر بهبود وﺿعیت اسانس

در درصد موسیالژ  13،29و  55درصد میباشد .پور

برطرف کرده است .همچنین محققان دیگری هم گزارش

یوسﻒ و همکاران ( )2313گزارش کردند که تیمارهای

نمودند که بیشترین میزان اسانس تولیدی در گیاه

کود دامی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی در مقایسه

دارویی بادرنجبویه 1تحت تاثیر کود زیستی و آلی به

با تیمار کود شیمیایی از تاثیر بیشتر برخوردار بوده و

دست آمد؛ به طوری کـه میزان اسانس را نسبت به

درصد موسیالژ را در گیاه اسفرزه 4بهطور معنیدار

شاهد دو برابر افزایش داد (یادگاری و برزگر .)2313

افزایش دادند .صادقی و همکاران ( )2314نشان دادند که

محققان تاثیر معنیدار ازتوباکتر و آزوسپریلوم را در

درصد و عملکرد موسیالژ در گیاه ختمی بطور معنی-

عملکرد اسانس رازیانه را نسبت به شاهد گزارش کردند

داری تحت تاثیر کاربرد سطوح ورمیکمپوست و کود

(قربانی و همکاران  2310و حجازی راد و همکاران

شیمیائی قرار گرفت که اثرات مفید کود آلی و زیستی

 .)2319عبدالعزیز و همکاران ( )2339در رزماری،2

در افزایش عرﺿه عناصر غذایی و در نتیجه بهبود

قریب و همکاران ( )2332و سجادی نیاکی و همکاران

فتوسنتز و تسهیم بهتر مواد فتوسنتزی به مخازن ،سبب

( )2319در مرزنجوش0افزایش مقدار اسانس در اثر

افزایش عملکرد گیاه و در نهایت عملکرد موسیالژ می-

تلقیح با ازتوباکتر و باسیلوس را ناشی از افزایش تعداد

گردد.

غدههای ترشحی و بیوسنتز مونوترپنها بیان کردند .با
توجه به این موﺿوع که حﻀور عناصری نظیر

پروتئین دانه

نیتروژن و فسفر بـرای تشکیل ترکیبهای فوق

بیشترین میزان پروتئین دانه (15/19درصد) در

ﺿروری میباشد ،بنابراین باکتریهای حلکننده فسفات

تلفیق تیمار  95درصد کود ورمیکمپوست +کود

و تثبیتکننده نیتروژن از طریق جذب کارآمد فسفر و

زیستی 25+درصد کود شیمیایی حاصل گردید ،اما

نیتروژن توسط ریشه ،موجب افزایش درصد اسانس در

اختالف معنیداری با تیمارهای  95درصد ورمی-

گیاهان دارویی میشوند (محمدپور و همکاران .)2319

کمپوست 25 +درصد کود شیمایی و کود زیستی 53 +

موسیالژ

درصد کود شیمایی نشان نداد .کمترین میزان پروتئین

طبق نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول )5بین

دانه بالنگو ( 12/39درصد) نیز در شرایط عدم مصرف

تیمارهای کودی در شرایط دیم بر روی صفت موسیالژ

کود بهدست آمد .تاثیر افزایشی تیمار ترکیبی سه گانه

گیاه بالنگو اختالف معنیدار وجود داشت .بیشترین

نسبت به تیمار دوگانه ،تکی و شاهد به ترتیب  14 ،5و

1- Melissa officinalis L.
2 - Rosmarinus officinalis L
3 - Origanum majorana L

 25درصد بود (جدول .)9به نظر میرسد که با مصرف
4 - Plantago ovata forsk
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تلفیقی کودهای شیمیایی و به علت تاثیر باکتری تثبیت

در شرایط دیم از روش تغذیه تلفیقی استفاده نمود .چرا

کننده نیتروژن و کود ورمیکمپوست ،نیتروژن بیشتری

که در تحقیق حاﺿر استفاده تلفیقی از کودهای زیستی،

در اختیار گیاه قرار گرفته و لذا میزان پروتئین دانه به

آلی و شیمیایی باعﺚ بهبود صفات مورد مطالعه (ارتفاع

طور معنیداری افزایش یافت (رام رائو و همکاران

بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد فندقه ،وزن هزار دانه،

 )2339محققان اعالم کردند که کاربرد کود زیستی

عملکرد دانه ،درصد اسانس ،عملکرد اسانس ،درصد

فسفات بارور ،2افزایش  1/9درصد عملکرد پروتئین و

موسیالژ ،عملکرد موسیالژ و درصد پروتئین دانه) در

افزایش  49/0درصدی در میزان پروتئین دانه بوجود

گیاه بالنگو شد .در بین تیمارهای کودی ،بیشترین

آورد (یوسﻒ پور و یدوی  .)2314بهزاد امیری و

عملکرد کمی و کیفی بالنگو از تیمار ترکیبی سه گانه 95

همکاران ( ) 2319در تاثیر اسیدهای آلی و میکوریزا و

درصد ورمیکمپوست +کود زیستی 25 +درصد کود

ریزوباکتریها بر عملکرد و برخی خصوصیات

شیمایی بهدست آمد .یافتههای این تحقیق نشان داد که

فیتوشیمائی گاوزبان 1نشان دادند که تیمار میکورزیا،

مصرف  9/5تن ورمی کمپوست جهت دستیابی به

درصد پروتئین دانه را نسبت به تیمارشاهد افزایش داد.

مقادیر حداکثری صفات مورد بررسی به دلیل فقر ماده

نیتروژن متصل به ترکیبات آلی (در ساختمان

آلی و کیفیت پایین خاک دیمزارهای مناطق مورد

گلوتامات و گلوتامین) برای ساختن اسیدهای آمینه و

آزمایش الزم بود ،اما با توجه به باال بودن میزان

ترکیبات با وزن مولکولی زیاد مانند پروتئینها مورد

عناصر غذایی ورمی کمپوست نسبت به سایر کودهای

استفاده قرار میگیرد (محمدپور و همکاران  .)2319طی

آلی صرفه اقتصادی کاربرد آن را توجیه میکند .از

تحقیقی که سلیمانی و اصغرزاده ( )2313انجام دادند

طرف دیگر استفاده از کودهای آلی به همراه کودهای

مشخص شد که درصد پروتئین دانه نخود در تیمارهای

زیستی میتواند اثرات سوء کودهای شیمیایی را تقلیل

تلقیح شده با مزوریزوبیوم و تیمارهای با مصرف

داده و اثرات سودمندی از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی

نیتروژن نسبت به شاهد بیشتر بود .نتایج تحقیق

و زیست محیطی را داشته باشد و به عنوان راهکار

یادگاری و همکاران ( )2313نیز حاکی از آن است که در

مناسبی جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار در تولید

لوبیا 2استفاده از کودهای زیستی حاوی ازتوباکتر و

گیاهان دارویی مد نظر قرار گیرد و جایگزین مناسبی

آزوسپیریلیوم باعﺚ افزایش میزان نیتروژن و پروتئین

برای نهادههای شیمیایی باشد.

دانه شده است که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.
نتیجه گیری کلی
از نتایج تحقیق حاﺿر ،چنین استنباط میشود که با
توجه به کمبود بارندگی در اغلب دیمزارهای مناطق
ایران و نقش مثبت کاربرد کود آلی و زیستی در حفظ
رطوبت خاک ،بهبود کیفیت فیزیکوشیمیایی خاک ،فعالیت
میکروارگانیزمهای خاکزی و افزایش قابلیت دسترسی
عناصر غذایی میتوان برای دستیابی به عملکرد مناسب

1- Echium amoenu
2 - Phaseolus vulgaris L
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