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 هچکید

از حد کودهای شیمیایی متداول شده است که مشکالتی را در پی امروزه به منظور حفظ عملکرد، استفاده بیش : هدافا

 .ها بکاهدتواند از شدت مشکلدارد. کاربرد تیمارهای تلفیقی کود آلی و شیمیایی می

 

گیاه چوچاق، آزمایشی بصورت برای انتخاب تیمار کودی منطبق با اهداف کشاورزی پایدار در : هامواد و روش

اجرا  1381-1385های خرد شده در زمان، در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال کرت

، به صورت مجزا و تلفیقی به عنوان Glomus mosseae گردید. تیمارهای کودی شاهد، شیمیایی، دامی و قارچ میکوریزا

شت شامل رشد سریع اولیه، ابتدای به ساقه رفتن، رشد مجدد بعد از به بذر رفتن به عنوان تیمار اصلی و مراحل بردا

 .تیمار فرعی در نظر گرفته شدند
 

ی برداشت بر تعداد برگ، عملکرد خشک، تولید فنل، فعالیت آنتی اکسیدانی و کاربرد تیمارهای کودی و مرحله: ها یافته

  NPKدر تیمار کود شیمیایی dry sample 76)  1-.g(mg GAEمقدار فنول عملکرد اسانس اثرگذار بود. باالترین

200)  1-(Kg.ha( و عملکرد خشک29در سومین مرحله برداشت و بیشترین تعداد برگ )77/498)1-ha.(Kg  درصد ،

 و آنتی اکسیدان 1-.g(mg QE  (dry sample 01/41، فالونوئید Kg.ha)-1(85/0( و عملکرد اسانس17/0اسانس )

 دام Kg.ha)-1  + (200( در برداشت در مرحله رشد مجدد بعد از به بذر رفتن و تحت تیمار تلفیقی کود شیمیایی41/95)%

20) 1-(Kg.ha  حاصل شد. کارایی تیمارهای کودی دامی و میکوریزا با گذشت زمان بهبود یافت 

 

سازی تولید از شود که در بهینهتوصیه می با در نظر گرفتن واکنش مطلوب چوچاق به کودهای ترکیبی،: گیرینتیجه

 .بهره برد یافته کودهای شیمیایی در ترکیب با منابع زیستیهای کاهشمزایای کاربرد غلظت

 
 ی برداشتآنتی اکسیدان، تیمار کودی، چوچاق، عملکرد، مرحله واژه های کلیدی:
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Abstract 

Background & Objective: Soil low fertility resulted from continuous chemical fertilizer 

application turned to be a challenge to sustainable agricultural production. Complementary 

application of chemical and organic fertilizers is a fertilizer management strategy and a practical 

solution for reducing the dependency to chemical fertilizer. 

Materials & Methods: Since little reports about eryngo reaction toward fertilization exist, a field 

experiment based on split-plot design with 3 replications with two treatments, fertilization as the 

main plot with 8 treatments and harvesting stage as sub-plot with three developmental phases was 

conducted in 2016 in Ferdowsi University of Mashhad.  

 

Results: The results revealed that appropriate application of organic with inorganic fertilizers 

increased eryngo’s productivity and its phytochemical constituent. NPK fertilizer (200 Kg.ha-1) + 

CM (20 t.ha-1) in leaf number per plant (28), herb yield (498.77 Kg.ha-1), flavonoid (41.10 mg QE 

.g-1 dry sample), antioxidant (85.64%), essential oil percentage (0.17%W/W) and yield (0.85 

Kg.ha-1) at last harvest resulted to the highest amounts. The minimum amounts were produced at 

control and first harvest. Mycorrhizae symbiosis and Manure treatments in the first harvest did not 

represent any difference with control but over time, the difference grew up into a considerable level. 

Result showed that the effects of conventional 100% NPK and 50% CM + 50% NPK fertilizers 

were almost similar. Application of these fertilizers increased yield and phytochemical traits. 

 

Conclusion: In view of the positive reaction of eryngo toward fertilization specially to integrated 

treatments, we can take advantage of these fertilizations to produce safe and healthy crop. 

 

Keyword: Antioxidant, Eryngo, Fertilization, Harvest Stage, Yield. 
 

 

 مقدمه

به  شیمیایی کودهای از استفاده ی گسترشدر نتیجه     

 سطح و واحد در افزایش عملکرد راه سریعترین عنوان

)دن هلندر و همکاران  غذایی عناصر کمبود جبران

 سالمت منابع آب و کاهش و خاك منابع آلودگی ، (2007

. در این راستا، (2014)میشرا  است غذایی، افزایش یافته
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 گیاه تغذیه و خاك حاصلخیزی صحیح روش اببا انتخ

 ضمن برطرف کردن خطرات زیست محیطی، توانمی

خالص رو و  ) داد افزایش را هانهاده از استفاده کارآیی

 تغذیه به مختلف هایسیستم . ارزیابی(2012همکاران 

از  مطلوب، کیفیت و باال منظور دستیابی به عملکرد

 (2017یار و همکاران )آب است اهمیت باالیی برخوردار

شرایط کشت  تأثیرزیرا کمیت و کیفیت مواد موثره تحت 

 کشاورزی (2015اکبرپور و همکاران ) گیردقرار می

 که دارد نیاز شیمیایی وسیع کودهای کاربرد به رایج،

 را محیطی زیست هایبودن، آلودگی پرهزینه بر عالوه

 . در این راستا،(2019)روبا  دارد همراه به نیز

همراه  تولید حفظ آن، اهداف از یکی که پایدار کشاورزی

مورد  باشد،زیستی می های محیطآلودگی کاهش با

نصیری محالتی و همکاران ) است توجه قرار گرفته

از  با هدف کاهش اثرات منفی کودهای شیمیایی (2008

جمله تخریب ساختمان خاك و کاهش جمعیت 

-و بهره (2011)گتاشو و همکاران  ریزجانداران خاك

بری از فواید کودهای آلی، راهکار کاربرد تلفیقی 

)آبرا و  کودهای شیمیایی و آلی پیشنهاد شده است

. در این شیوه، کودهای زیستی و (2019همکاران 

مصرف و کودهای دامی عالوه بر رهاسازی عناصر کم

پرمصرف، اثرات مفیدی بر بیولوژی و صفات 

و  pHمقدار مواد آلی، خاك از جمله  فیزیکوشیمیایی

ات مثبتی بر رشد تأثیرگذارند و ظرفیت نگهداری آب می

. از طرف دیگر کود (2009)چن  و عملکرد گیاه دارند

شیمیایی در ابتدای رشد گیاه، مواد غذایی قابل جذب را 

 از تلفیقی . استفاده(2014)احمد و همکاران  کندفراهم می

 کشاورزی سیرم در شیمیایی و و آلی زیستی کودهای

 میزان افزایش و کیفیت با محصول تولید سبب پایدار

شود می زراعی نظام بوم حفظ و مدت بلند در عملکرد

کاربرد تلفیقی کود دامی و  .(2018)جهانی و همکاران 

 تأثیرشیمیایی در مقایسه با کاربرد هر یک به تنهایی، 

و  نبهتری بر سالمت خاك، افزایش جمعیت ریزجاندارا

)بوختیار و گردد ایش جذب عناصر غذایی میافز

ضمن اینکه در طوالنی مدت کارائی و  (.2005ساکورای  

ژاو و )یابد بهبود مینیز ثبات اکوسیسم کشاورزی 

 .(2014همکاران 

 میکوریزای هایقارچ توانمی زیستی کودهای از

 کاهش یا حذف هدف با که برد نام را آربوسکوالر

 افزایش کمیت، منظور به ییشیمیا هاینهاده مصرف

 قرار استفاده مورد محصول عملکرد پایداری و کیفیت

زیستی  کودهای .(2012)درزی و همکاران  گیرندمی

 تولید و غذایی عناصر فراهمی افزایش یبواسطه

)حسن شوند می عملکرد و رشد بهبود سبب هاهورمون

های عملکردی اینکه بر شاخص عالوه بر. (2015و بانو 

. (2009)مانولی فیتوشیمیایی گیاهان نیز موثر هستند  و

 زیستی بین کودهای در مهمی جایگاه قارچ میکوریزا

 که از طریق (2012اقحوانی شجری و همکاران ) دارد

و  غذایی مواد فراهمی آب، انتقال و جذب قابلیت افزایش

 و نمو رشد افزایش باعث خاك میکروبی جامعه تقویت

 کاربرد . بررسی(2019و همکاران  )برگز شودمی گیاه

ترکیبات  بر هاآن تلفیق و دامی شیمیایی، کودهای

 و کمیّت که داد آویشن دنایی نشان اسانس فیتوشیمیایی

 تواند وضعیتمی تلفیقی، تغذیه سیستم در تولید کیفیت

 یا رایج شیمیایی هایبه سیستم نسبت تریمطلوب

در  (.2017 )صفایی و همکارانباشد  داشته ارگانیک

 دامی و شیمیایی کودهای گلرنگ نیز کاربرد تلفیقی

 کاهش موجب گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تأمین ضمن

 و رشد مراحل طول محیطی در نامساعد عوامل اثرات

 .(2017)قنبری کاشان و همکاران  شد  گیاهان نمو

 شیمیایی و آلی کودهای تلفیقی در انیسون کاربرد        

مراتب  به گذاریتأثیرها، آن منفرد کاربرد با مقایسه در

)رنجبر و همکاران  داشت  کیفی و کمی عملکرد بر بهتری

همچنین کاربرد کود تلفیقی در افزایش رشد و  .(2017

کوسوما و همکاران )عملکرد رازیانه مثبت گزارش شد 

 باعث میکوریزا هایقارچ که کاربرد شد . مشخص(2018

 شاخه ارتفاع بوته، تعداد اه،گی رویشی رشد افزایش

 مقایسه وزن دانه کاسنی پاکوتاه در و تعداد گل جانبی،
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. (2018)نقیبی و همکاران  شد شیمیایی کودهای تیمار با

 زیستی کودهای از رازیانه، استفاده رویای در مطالعه

 میکوریزا نسبت قارچ کامل و زیستی کود و تیمار تلفیقی

 در داریمعنی اثر هر یک، جداگانه مصرف تیمارهای به

)زمانی و همکاران  داشت عملکرد اجزای و بهبود عملکرد

ی نزدیکی با میزان تولید، . زمان برداشت ر ابطه(2019

و  (2010)ورما و همکاران کیفیت و اجزای اسانس دارد 

 تأثیری رشدی گیاه بر میزان زیست توده گیاهان مرحله

در  ،(2014اران )علیرضایی نغندر و همکگذارد می

و اورگانو  (2007)عبدالعزیز و همکاران  رزماری

(Origanum majorana L.)،  بیشترین مقدار اسانس

ی برداشت در زمان تمام گل تولید ها در مرحلهبرگ

 .(2008)سالمی و همکاران شد

 مقطع در که اندهشد شناخته زیادی برگی گیاهان         

 جمع طبیعی هایشگاهاز روی رشدشان، کوتاه زمانی

 افراد مصرف کوهی مورد سبزی عنوان به و شده آوری

. (1889)توکان و همکاران  گیرندقرار می بومی و محلی

(، گیاهی .Eryngium caucasicum Trautvگیاه چوچاق )

 دارای و غیراهلیبومی مناطق شمالی ایران، ، چند ساله

و )خوشبخت  با کاربرد سبزی معطردوره رشد محدود 

رود ، از جمله این گیاهان به شمار می (2007همکاران 

شود و به دلیل داشتن استفاده می که در غذاهای محلی

ترکیبات فنلی، فالونوئیدی و آنتی اکسیدانی باال در طب 

. (2017)ابراهیم زاده و همکاران سنتی نیز کاربرد دارد 

 به نگاهی با گیاه چوچاق و سازییاهل راستای در

 تاثیر هدف بررسی با ی پایدار، تحقیق حاضرکشاورز

اسانس  رشد و تولید بر یمنابع مختلف کودی و مرحله

 شد. گیاه چوچاق انجام
 

 

 مواد و روش ها

ی تیمارهای کودی و مرحله تأثیربه منظور بررسی       

 رشد بر عملکرد پیکره رویشی )تعداد برگ و وزن

فنل، خشک( و برخی از ترکیبات فیتوشیمیایی ) 

فالونویید کل، درصد آنتی اکسیدانت و  اسانس( سبزی 

در  شده خرد هایکرت چوچاق، آزمایشی بصورت

 با تکرار 3 تصادفی در کامل هایبلوك پایه طرح با زمان

کود تیمارهای کودی: کود آلی ) شامل اصلی تیمار 9

شیمیایی  کامل تن در هکتار(، کود 20 ،دامی پوسیده

(NPK ،200 کود زیستی کیلوگرم ،)تلقیح  در هکتار(

در هکتار( و تیمارهای  گرمکیلو 150قارچ میکوریزا، 

 20کود شیمیایی توام با کیلوگرم در هکتار 200) تلفیقی

کیلوگرم در هکتار کود  100تن در هکتار کود دامی، 

 100تن در هکتار کود دامی،  10شیمیایی توام با

 75با در هکتار کود شیمیایی در ترکیب  گرمکیلو

تن در هکتار کود دامی  10در هکتار میکوریزا،  گرمکیلو

ی کیلو در هکتار میکوریزا( و مرحله 75همراه با 

برداشت )رشد سریع اولیه، ابتدای به ساقه رفتن، رشد 

به عنوان تیمار فرعی، در  )مجدد بعد از به بذر رفتن گیاه

مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی 

مکان انجام گردید.  انشگاه فردوسی مشهد اجراد

دقیقه  14درجه و  34دارای عرض جغرافیایی  آزمایش

دقیقه شرقی و  34درجه،  58شمالی و طول جغرافیایی 

باشد. اقلیم مشهد متر از سطح دریا می 895ارتفاع 

بندی آمبرژه، سرد و خشک است. براساس تقسیم

د گیاه در جدول اطالعات هواشناسی منطبق با دوره رش

ذکر شده است. آنالیز خاك و کود بکار برده شده در  1

 آورده شده است. 2آزمایش در جدول 

 از خصوصیات اقلیمی منطقه کشت در مشهد طی انجام آزمایش برخی -1جدول 

 (mm)بارندگی ساالنه تعداد روز بارندگی ی زمانیبازه
 ن دمامیانگی میانگین بیشینه دما میانگین کمینه دما

(°C) 

 17 4/23 3/10 9/192 45 1381-85سال
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های فیزیکی خاك، کود گاوی به منظور بهبود ویژگی

تن در هکتار هنگام  5کامالً پوسیده بر مبنای 

سازی زمین در ها اضافه شد. آمادهسازی به کرتآماده

اوایل اسفند ماه صورت گرفت. تیمارهای کودی در 

هایی در کرتهمزمان با کشت بذرها  1381اواخر اسفند 

 5متر اعمال شدند. در هر کرت،  3/1در  3/1با ابعاد 

گیاه در نظر گرفته شد. به  5ردیف و در هر ردیف 

منظور تلقیح قارچ مایکوریزا با بذر، خاك آغشته با قارچ 

تهیه شده از شرکت زیست  Glomus mosseae)قارچ 

اسپور فعال در هر گرم( در زیر  35حاوی  فناور توران

کشت و همزمان با کشت قرار داده شد. سبز ردیف 

شدن بذرها، بطور متوسط یک ماه طول کشید. بعد از 

، گیاه وارد مرحله -اواخر اردیبهشت -گذشت یک ماه

رشد رویشی سریع شد. با ظهور عالیم رشد ساقه 

 -ی زایشیآغاز مرحله-گلدهنده در اواسط تیر ماه 

بعد از برداشت دوم صورت گرفت. با رشد مجدد برگ 

به بذر رفتن بوته در اوایل مهر ماه، برداشت سوم انجام 

بوته  3گیاه،  مراحل رشدی در بردارینمونه شد. جهت

 تصادفی به طور حاشیه( اثر رعایت )با هر کرت از

ها بعد از برداشت در دمای اتاق، شد. نمونه برداشت

 ها تعییننمونه خشک وزن سپس و سایه خشک شدند

گرم نمونه خشک و  50اج اسانس از شد. جهت استخر

گیری با بخار )دستگاه کلونجر( و به مدت روش اسانس

  .ساعت استفاده شد 1

های ترکیب گیریبرای اندازه گیری فنل کل:اندازه     

 100 د.استفاده ش فولین سیکالتو معرففنلی از 

  50فولین %میکرولیتر  200 هب میکرولیتر از عصاره

آب مقطر به محلول  میکرولیتر 2000 افزوده شد. سپس

میکرولیتر  1000 ،دقیقه 3پس از گردید. فوق اضافه 

 هم به محلول اضافه و بعد از کمی 20م %سدی کربنات

رای ب .یک ساعت در شرایط اتاق نگهداری شدند ،زدن

فولین سیکالتو و  در ترکیب بامتانول از شاهد تهیه 

توسط  اهد. جذب نمونهش استفاده سدیمکربنات

نانومتر انجام  745در طول موج  اسپکتروفوتومتر و

 واالنتاکی گرممیلی اساس فنل بر . غلظتگردید

)سینگلتون و  وزن خشک گزارش شد گرم بر اسیدگالیک

 .(1845راسی 

گیری فالونوئید کل: سنجش میزان فالونوئید اندازه      

سنجی آلومینیوم کلرید، صورت گرفت. کل به روش رنگ

میکرولیتر نیتریت  300لیتر از محلول عصاره با میلی 1

لیتر آب مقطر مخلوط گردید. بعد از میلی 1و  5سدیم %

به  10میکرولیتر آلومینیوم کلرید % 400دقیقه،  5گذشت 

میکرولیتر  1000دقیقه بعد،  4محلول قبلی افزوده شد. 

سود نیم نرمال اضافه شد. مقدار جذب در طول موج 

 اساس فالونوئید بر ر قرائت شد. غلظتنانومت 510

وزن خشک  گرم بر کوئرستین واالنتاکی گرممیلی

 .(2008)مینچی و همکاران  محاسبه شد

-اکسیدانی: به منظور اندازهگیری فعالیت آنتیاندازه     

 یاز عصاره لیتراکسیدانی، یک میلیآنتی فعالیت گیری

 موالرمیلی 1/0با غلظت  DPPH لیترمیلی یک با متانولی

 خالص استفاده متانول از شاهد گردید. برای مخلوط

شدند. سپس  نگهداری تاریکی در دقیقه 30 هاشد. نمونه

ها، ی نمونهعصاره DPPH کنندگی رادیکالفعالیت خنثی

 اسپکتروفتومتر دستگاه نانومتر 517 طول موج در

 توسط نمونه جذب از آمده دست به اعداد .قرائت شد

 شد. تبدیل مهار درصد به زیر رابطه

 خصوصیات شیمیایی خاک و کود دامی مورد استفاده در آزمایش -2جدول 
هدایت الکتریکی  pH بافت 

(1-m.dS) 

 پتاسیم فسفر کربن آلی نیتروژن

)%( (ppm) 

 129 2/11 11/0 1/0 1/3 7/7 سیلتی لوم متر(سانتی 0-30خاك )عمق 

 3540 490 3/27 39% 4/8 8/7 د گاویکو
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     (DPPH) 

=(AC−AS)/AC×100. درصد مهار رادیکال آزاد  

AC و AS باشد. می نمونه و کنترل با اعداد جذب برابر

 هایرادیکال درصد مهار با آمده برابر به دست اعداد

-)ابراهیم ام( استپیپی 1/0ی متانولی )در عصاره آزاد

 .(2008زاده و همکاران 

 و SASآماری  افزار نرم از استفاده با هاهدادتجزیه       

 مقایسه آزمون استفاده از با هاداده میانگین مقایسه

در  .درصد، انجام شد 5در سطح احتمال  LSD میانگین

دار زمان برداشت معنی ×صفاتی که اثر متقابل کود 

شد، مقایسه میانگین برای هر تیمار کودی و هر زمان 

 SASدر نرم افزار  Sliceا استفاده از دستور برداشت ب

انجام و از تفسیر اثر مستقل کود و زمان برداشت 

 اجتناب گردید. 

 

 نتایج و بحث

تیمار کودی و مرحله برداشت بر تعداد  برگ و  تأثیر

 عملکرد خشک

نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثر کود و زمان        

برگ و اثر متقابل برداشت بر تعداد و عملکرد خشک 

زمان برداشت تنها برای صفت تعداد برگ در  ×کود 

 دار شد. سطح احتمال یک درصد معنی

نتایج بررسی اثر متقابل تیمارهای کود و زمان       

برداشت بر تعداد برگ نشان داد که در هر سه زمان 

کامل برداشت، بیشترین تعداد برگ در تیمار تلفیقی کود 

تن در  20لوگرم در هکتار( و دامی )کی 200شیمیایی )

هکتار( بدست آمد. همچنین برای این تیمار کودی، تعداد 

دار نداشت. های دوم و سوم تفاوت معنیبرگ در زمان

نتایج همچنین نشان داد که در همه تیمارهای کودی به 

جز تیمارهای کود مایکوریزا و استفاده توأم کود 

ی دوم و سوم از شیمیایی و مایکوریزا، مراحل رشد

ای دار نداشتند. در مطالعهنظر تعداد برگ تفاوت معنی

تیمارهای کودی بر چوچاق بررسی و گزارش شد  تأثیر

که بیشترین و کمترین تعداد برگ به ترتیب در تیمار 

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی گزارش  150شاهد و 

 10تن کمپوست و  15که تیمارهای کودی شد . در حالی

کمپوست اثر یکسانی بر تعداد برگ در گیاه ورمی تن

 . در ریحان اما تیمار(2011)کاشفی و همکاران  داشتند

 وزن اسانس، بوته، ارتفاع باالترین عملکرد، گاوی کود

)شکفته و داشت  را برگ و سطح برگ تعداد بوته، تک

. در شاهدانه با کاربرد کود فسفر به (2015همکاران 

تن در هکتار،  10تار و کود دامی تا تن در هک 90مقدار 

تن در هکتار کود  20تعداد برگ افزایش یافت اما کاربرد 

. اثر (2018)الله و همکاران افزایشی نداشت  تأثیردامی 

شیمیایی در تعداد برگ به نقش کامل افزایشی کود 

شود چرا که نیتروژن در متابولسیم گیاه نسبت داده می

فتوسنتزی و در پی آن  هایباعث افزایش فرآورده

گردد افزایش رشد رویشی، تعداد و سطح برگ می

 . (2010سجادی و اردکانی )

-نتایج مقایسه میانگین اثر ساده تیمارها نشان می      

 20دهد که باالترین عملکرد وزن خشک در تیمار تلفیقی

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی  200تن کود دامی و 

ن تیمار در صفت عملکرد وزن (. ای1حاصل شد )جدول 

 شود چرا که کاربردخشک، تیمار برگزیده انتخاب می

 مصرف کاهش باعث شیمیایی و دامی توام کودهای

-می گیاه ایتغذیه توازن و افزایش شیمیایی کودهای

گلرنگ نیز کاربرد  . در(2017)صفایی و همکاران گردد 

عی تلفیقی کود دامی و شیمیایی باعث بهبود صفات زرا

 (.2017)قنبری کاشان و همکاران  و فیزیولوژیکی شد

 15در تیمار تلفیقی  چوچاق حداکثر عملکرد وزن خشک

کمپوست و تن ورمی 10تن در هکتار کمپوست و 

کیلوگرم در هکتار کود  150کمترین آن به تیمار 

 (2011)کاشفی و همکاران  شیمیایی گزارش شده است

وت است. این اختالف که با نتایج مطالعه حاضر، متفا

تواند به تفاوت در نوع تیمار مرتبط باشد. در موردی می

تن  20 نیز و گاوی کود هکتار در تن 20 مشابه مصرف

 در را تأثیر شیمیایی،بیشترین کامل کود  + گاوی کود

ای علوفه کاسنی خشک و تر علوفه کل افزایش عملکرد
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به  . با توجه(2013)رضوانی مقدم و همکاران  داشت

مثبت تیمارهای تلفیقی در مقایسه با تیمار کود  تأثیر

شود که کاربرد کود دامی به تنهایی نتیجه گیری می

دامی سبب محدودیت دسترسی گیاه به نیتروژن مورد 

در حالیکه در  (2013پورعزیزی و فالح )گردد نیاز می

-تیمارهای تلفیقی، فرایند تجزیه کود دامی تسریع می

. در کودهای تلفیقی، (2013و همکاران  )الجموراك شود

های مفید کود دامی و شیمیایی در بری از ویژگیبا بهره

یابد که کنار هم، سطح سبز فتوسنتز کننده افزایش می

این مورد موجب تولید و انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی و 

های مریستمی، های تحریک کننده رشد به بخشهومرون

)مرادی و  گرددبرگ میافزایش رشد و وزن خشک 

. کاربرد کود دامی در ترکیب کود تلفیقی (2011همکاران 

)پگلیالی و ی که بر افزایش نگهداری آب تأثیربه دلیل 

-گذارد، میو کاهش اسیدیته خاك می (2001همکاران 

تواند دسترسی و جذب عناصر غذایی و در نتیجه رشد 

 .(2011)لیانگ و همکاران گیاه را بهبود ببخشد 

نتایج اثرات متقابل تیمارها در تحقیق حاضر گویای       

تیمارهای حاوی کود شیمیایی در مقایسه این است که 

 تأثیر)بویژه در برداشت اول(  با سایر تیمارهای کودی

تری بر رشد و تعداد برگ بر جای نهادند )جدول مطلوب

(. با توجه به اینکه کودهای دامی از نظر محتوای 5

ایی و افزودن عناصر غذایی در کوتاه مدت به عناصر غذ

کنند خاك، نسبت به کودهای شیمیایی ضعیفتر عمل می

ای ، حصول چنین نتیجه(2010امین غفوری و همکاران )

غیرمنتظره نخواهد بود. افزایش عملکرد در واکنش به 

تواند به کاربرد تلفیقی کود کامل به همراه کود دامی می

یکروبی باشد که تجزیه مواد آلی را دلیل فعالیت باالی م

بخشد و باعث در دسترس قرار دادن مواد سرعت می

شود. با کاربرد کود تلفیقی، به مورد نیاز رشد گیاه می

های تنظیم کننده دلیل افزایش سطح برگ و هورمون

یابد زیرا رهاسازی و رشد، میزان عملکرد افزایش می

در طی  تامین عناصر کم مصرف و پر مصرف گیاه

تر اتفاق رشد رویشی گیاه در کودهای شیمیایی سریع

. در واقع، تلفیق (2019)بغدادی و همکاران  افتدمی

 آوردمی فراهم را این امکان زیستی و شیمیایی کودهای

 قابل غذایی مواد کود شیمیایی رشد، ابتدایی دوره در که

 بعدی هایدوره در و تامین نموده گیاه برای را جذب

 را مصرف کم و پرمصرف مواد غذایی دامی کود رشد،

، از این (2005)منگ و همکاران قرار دهد  آن در اختیار

ی کاربرد کود شیمیایی رو بهبود صفات رشدی بواسطه

پذیر و نیز تیمارهای تلفیقی با سایر تیمارها، توجیه

-است. منابع غیرشیمیایی در تلفیق با کود شیمیایی می

خاك، افزایش تولید و کیفیت تواند به حاصلخیزی 

محصول منجر شود. این سیستم اغلب نیازهای غذایی 

گیاه را تأمین کرده و با افزایش کارآیی جذب مواد 

)مجیدیان و غذایی، تولید محصول را افزایش خواهد داد 

افزایی متقابل که از کاربرد اثرات هم (2009همکاران 

لیل دیگری بر آید نیز دتلفیقی این ترکیبات به دست می

های افزایش رشد گیاه در تیمارهای ترکیبی است. یافته

با نتیجه  ،(2012)آذرپیوند و همکاران  موجود در ریحان

مطالعه حاضر مطابقت دارد. با توجه به این نکته که 

میزان ماده خشک تولیدی شاخصی از میزان تجمع مواد 

فتوسنتزی در گیاه و توان جذب عناصر توسط آن 

شود، بنابراین مواد آلی از طریق بهبود می محسوب

ساختمان خاك و افزایش درصد ماده آلی آن باعث 

بهبود رشد ریشه، باال بردن توان جذب و نگهداری آب 

-و نیز افزایش مقدار عناصر قابل جذب برای گیاه می

شوند و از این طریق باعث افزایش توان فتوسنتزی گیاه 

) گردند ر گیاه میو باال رفتن تجمع ماده خشک د

  (.2010سعیدنژاد و رضوانی مقدم 

تلفیق کود دامی با کود شیمیایی و نیز قارچ       

مایکوریزا حاکی از افزایش بازدهی نسبت به کاربرد آن 

کاربرد  که گزارش شده است (.1به تنهایی است )جدول 

کود  اثرات آلی، کود با تلفیق در بیولوژیک کودهای

)ریورا کروز و همکاران دهد می ایشافز را بیولوژیک

 کودهای و میکوریزا هایقارچ . کاربرد همزمان(2009

 کاسنی دانه عملکرد و اجزای عملکرد افزایش موجب آلی،
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که همراستا با  (.2018)نقیبی و همکاران  شد پاکوتاه

های مورد باشد. در اغلب صفتنتایج حاصل می

یایی و کود دامی، ارزیابی، با افزایش در مقدار کود شیم

در مقایسه با تیمارهای کودی و شیمیایی با یک دوم 

مقدار کودی، تغییرات به موازات افزایش نهاده، روی 

ی خطی بین (. در واقع، رابطه1نداد )جدول شماره 

)ملکوتی و  افزایش میزان کود و عملکرد وجود ندارد

 داد مطالعات در رازیانه نیز نشان . نتایج(2001تهرانی 

 کیلوگرم 25 و دامی کود نانو تن 10 که مصرف مجزای

 بیولوژیک و عملکرد عملکرد بهبود باعث نیتروژن کود

گردید اما افزایش مقدار کودهای بکار  رازیانه اسانس

خوش پیک و )نداشت  عملکرد بر یتأثیربرده شده، 

 100. همچنین در شاهدانه تیمار تلفیقی (2017همکاران 

تن کود  20کود شیمیایی به همراه کیلوگرم در هکتار 

)الله و همکاران  دامی به افزایش وزن خشک منجر شد 

2018 .) 

دارد بررسی اثرات ساده تیمارهای کودی بیان می       

که کاربرد قارچ مایکوریزا به تنهایی منجر به افزایش 

رشد گیاه در مقایسه با شاهد شد. ضمن اینکه تیمارهای 

 اثرات بدلیل نیز کودهای دامی( و )مایکوریزا ترکیبی

 کود اثر تشدید سبب یکدیگر بر روی هاآن همافزایی

-اندام تر وزن افزایش و نهایتا گیاه رشد بهبود و شده

 میکوریزا،(. 1داشتند )جدول  همراههب را گیاه هوایی های

 برای که خاك ریز حفرات بسیار در نفوذ طریق از

 افزایش نیز و دسترس نیست قابل مویین هایریشه

ریشه سیستم افزایش جذب باعث غذایی، عناصر جذب

 مصرف کم جذب عناصر افزایش آن، دنبال به و گیاه ای

 این از شود ومی فسفر خصوص به مصرف، پر و

می بر جای مثبتی اثرات گیاه رشدی وضعیت بر طریق،

 با تلقیح که از آنجا.  (2007)آرپانا و بگیاراج  گذارد

 ای،سیستم ریشه توسعه دلیل به وژیک،بیول کودهای

 غذایی عناصر جذب افزایش و دسترسی بهبود باعث

 باعث افزایش نتیجه، در و (2005لشکمنان و همکاران )

 نظر به چنین شود،می گیاه در فتوسنتزی مواد تولید

در  وزن خشک چوچاق عملکرد افزایش که رسدمی

 بیشتر میفراه دلیل به کودها، این با تلقیح به پاسخ

 نتیجه، در که است بوده هابوته برای غذایی عناصر

 طرفی از. است شده فتوسنتزی مواد افزایش تولید باعث

 عناصر و رطوبت فراهمی طریق از آلی کودهای دیگر،

 عملکرد اجزای بر پتاس، و فسفر نیتروژن، غذایی مانند

)اقبال و همکاران  گذارندمی اثر توده زیست از جمله گیاه

2001). 

ی برداشت مرحله تأثیربا بررسی مقایسه میانگین        

شود که تعداد برگ گیاه بر تعداد برگ گیاه، مشاهده می

در برداشت اول از مقادیر کمتری برخوردار بوده است. 

در این برداشت، تیمارهای تلقیح میکوریزا با شاهد 

 به توجه (. با5داری را نشان ندادند )جدول تفاوت معنی

 که شودمی استنباط آمده اینگونه به دست نتایج

همزیستی ریشه با قارچ بویژه در برداشت اول چندان 

مطلوبی ایجاد نشد.  موفقیت آمیز نبود و کلونیزاسیون

تفاوت موجود در تیمارهای تلفیقی حاوی میکوریزا در 

برداشت اول به بخش ترکیب شده با میکوریزا )کود 

شود. از آنجا که در اده میدامی و شیمیایی( نسبت د

دار بین تیمار استعمال های بعدی، تفاوت معنیبرداشت

رود که میکوریزا و شاهد مشاهده شد، احتمال می

مسأله کلونیزاسیون ضعیف با گذشت زمان تا حدود 

شود که (. مشاهده می5زیادی مرتفع شده باشد )جدول 

یز تیمار شیمیایی بر صفات رشدی در برداشت اول و ن

گذاری تأثیرهای دوم و سوم کود دامی در برداشت

( چرا که هر چند کاربرد کود 5مطلوب داشتند )جدول 

 تأثیرشود اما کامل منجر به افزایش رشد رویشی می

به دلیل ماهیّت کندرهاکنندگی عناصر  کودهای دامی

ی وسیعتری از تر است و گسترهموجود در آن، طوالنی

 دهندگیاه را در دسترس قرار میمواد معدنی مورد نیاز 

  (.2013)عباس زاده و الیق حسینی 

در تایید نتایج حاصل بر اثرگذاری کودهای تلفیقی        

های دوم و سوم )جدول حاوی کود دامی در برداشت

-(، در برداشت اول خرفه نیز، بیشترین وزن تر اندام5
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از کیلوگرم نیتروژن در هکتار  80های هوایی با کاربرد 

داری با منبع کود گاوی به دست آمد ولی اختالف معنی

های تیمار تلفیقی نداشت. در برداشت دوم، وزن تر اندام

 80داری نسبت به هوایی تیمار تلفیقی کاهش معنی

کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی و یا اوره 

 (.2013)سلطانی نژاد و همکاران  نشان داد

 

 چوچاق  اریانس تیمارهای کودی و مرحله برداشت بر صفات رشدی و فیتوشیمیایی گیاهتجزیه و -3جدول

 صفات

 

 منابع تغییر

درجه 

 آزادی
 اکسیدانآنتی فالونوئید فنول

تعداد 

 برگ

عملکرد وزن 

 خشک

بازده 

استخراج 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

28/9ns 12/55ns 13/25 2 بلوك ** 3/13ns 82/1102 * 0/0002ns 0/009* 

71/127 7 ودک ** 29/73 ** 22/592 ** 53/80 ** 92/12829 ** 0022/0 ** 089/0 ** 

74/29 11 خطای اصلی  17/5  91/3  42/1  43/233  0001/0  002/0  

82/259 2 زمان برداشت ** 82/120 ** 87/1394 ** 4/118 ** 58/17820 ** 0377/0 ** 915/0 ** 

4/8ns 3/98ns 9/17 11 زمان برداشت ×کود  ** 34/7 ** 103/04ns 0002/0 * 0/001ns 

 7/4ns 9/23ns 1/21ns 2/17ns 448/31ns 0/0001ns 0/002ns 1 زمان برداشت ×بلوك 

73/1 29 خطای فرعی  85/3  15/1  14/1  71/324  0001/0  003/0  

37/3  )%( ضریب تغییرات  05/4  73/1  11/5  15/1  7/7  51/8  

nsباشند.درصد می 1و   5داری در سطح احتمال معنیدار و ی عدم اختالف معنی، *و ** به ترتیب نشان دهنده 

 

 

 

 

 چوچاق ایی گیاهینتایج اثرات ساده تیمارهای کودی و مرحله برداشت بر صفات رشدی و فیتوشیم -4جدول 

 عملکرد اسانس وزن خشک  فالونوئید کل کل فنل سطح منبع تغییر

 کود

1 44b 31/25b 138/17b 0/51cd 

2 70/74a 31/37b 115/25c 0/57bc 

3 44/13b 37/21a 149/89a 0/48a 

1 45/35b 31/8b 121/73c 0/41b 

5 42/42bc 28/78c 378/01d 0/18e 

4 42/39bc 30/41c 381/14d 0/5de 

7 41/79b 33/01b 393/92d 0/14e 

9 57/74c 28c 318/39e 0/35f 

 زمان برداشت

 40/9c 29/35c 374/51c 0/31c رشد سریع اولیه

 45/47b 34/4a 111/19b 0/4b ابتدای به ساقه رفتن 

 47/04a 33/71b 130/1a 0/47a رشد مجدد بعد از به بذر رفتن 

  باشد.درصد می 5دار در سطح احتمال ی عدم اختالف معنیهایی با حروف مشترك، نشان دهندهدر هر ستون، میانگین

(. T/ha20) ( + دامیKg/ha200. شیمیایی )3(. T/ha20وی پوسیده )گا  . دامیNPK(Kg/ha200 .)2 شیمیایی کود کامل 

. 7(. T/ha10( + دامی )Kg/ha 75. مایکوریزا )4(.Kg/ha150. مایکوریزا )5(. T/ha10( + دامی )Kg/ha100) . شیمیایی1

 . شاهد.9(. Kg/ha75( + مایکوریزا )Kg/ha100شیمیایی )
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 صفات رشدی و فیتوشیمیایی گیاه چوچاق ایی و مرحله برداشت برتیمارهای کود ترکیباتنتایج  -5جدول 

 رشد مجدد بعد از به بذر رفتن ابتدای به ساقه رفتن رشد سریع اولیه صفات

 آنتی اکسیدان

1 70/22bC 79/53bB 92/81bA 

2 47/02cC 71/22cB 79/18cA 

3 73/41aB 95/09aA 95/41aA 

1 47/08cC 75/02cB 79/11cA 

5 54/49dC 45/31dB 72/41eA 

4 55/92dC 43/91deB 73/35deA 

7 51/52dC 42/71eB 75/51dA 

9 17/91eC 54/49fB 47/71fA 

 تعداد برگ

1 18bcB 27/47aA 24abA 

2 20/33abB 22/47bA 21/47deAB 

3 22aB 29aA 24/47aA 

1 20bB 21bA 21/33bcA 

5 14deB 17/33dB 21eA 

4 17deB 20cA 21eA 

7 17/47cdC 18/47cB 23cdA 

9 15/33eA 14/33dA 14/47fA 

بازده استخراج 

 اسانس

1 0/31bcB 0/42bcdA 0/47cA 

2 0/39bB 0/47abcA 0/44cA 

3 0/19aC 0/75aB 0/95aA 

1 0/38bB 0/48abA 0/74bA 

5 0/22dB 0/41cdA 0/43cA 

4 0/24cdC 0/57deB 0/47cA 

7 0/25dC 0/5eB 0/42cA 

9 0/2dB 0/38fA 0/17dA 

  باشد.درصد می 5دار در سطح احتمال ی عدم اختالف معنیهایی با حروف کوچک مشترك ، نشان دهندهدر هر ستون، میانگین

 باشد.درصد می 5دار در سطح احتمال ی عدم اختالف معنیهایی با حروف بزرگ مشترك ، نشان دهندهدر هر ردیف، میانگین

 . شیمیایی1(. T/ha20) ( + دامیKg/ha200. شیمیایی )3(. T/ha20گاوی پوسیده )  . دامیNPK(Kg/ha200 .)2 شیمیایی کامل کود . 1

(Kg/ha100( دامی + )T/ha10 .)5( مایکوریزا .Kg/ha150 .)4( مایکوریزا .Kg/ha 75( دامی + )T/ha10 .)7( شیمیایی .Kg/ha100 + )

 .. شاهد9(. Kg/ha75مایکوریزا )

 

تیمار کودی و مرحله برداشت بر مقدار فنل،  تأثیر

 فالونوئید و آنتی اکسیدان

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل کود و      

زمان برداشت بر صفات میزان فنول، فالونوئید کل و 

اکسیدانی و اثر متقابل کود و زمان برداشت فعالیت آنتی

سطح احتمال یک  اکسیدان دربر صفت میزان آنتی

(. نتایج مقایسه میانگین اثر 3دار شد )جدول درصد معنی

مستقل تیمار کودی نشان داد که باالترین میزان فنول 

برای تیمار کود دامی گاوی پوسیده حاصل شد که با 

دار نشان داد. بقیه تیمارهای کودی تفاوت معنی

یقی بیشترین میزان فالونوئید نیز برای تیمار استفاده تلف

کیلوگرم در هکتار و دامی  200از کود شیمیایی به میزان

(. همچنین 1تن در هکتار بدست آمد )جدول  20به میزان 

بررسی اثر متقابل کود و زمان برداشت بر میزان آنتی 
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اکسیدان نیز نشان داد که در هر سه زمان برداشت، 

اکسیدان در تیمار تلفیقی کود بیشترین میزان آنتی

تن در  20کیلوگرم در هکتار( و دامی ) 200شیمیایی )

هکتار( بدست آمد. همچنین برای این تیمار کودی 

های دوم و سوم اکسیدان در زمانباالترین میزان آنتی

دار نداشتند. نتایج بدست آمد که با یکدیگر تفاوت معنی

همچنین نشان داد که در همه تیمارهای کودی به جز 

کیلوگرم در هکتار( و  200)تیمار تلفیقی کود شیمیایی 

اکسیدان تن در هکتار(، بیشترین میزان آنتی 20دامی )

در مرحله سوم رشدی حاصل شد که با مراحل رشدی 

در  (.5دار داشت )جدول م تفاوت معنیاول و دو

پژوهشی کاربرد کود شیمیایی و کمپوست در 

عالوه بر بهبود رشد رویشی،   Moringa oleiferaگیاه

)سرور اکسیدانی نیز منتهی شد ترکیبات آنتی به افزایش

استفاده از کودهای آلی در فلفل نیز  (.2019و همکاران 

 منجر به افزایش ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی شد

در تطابق با نتایج  . (2014)مورنو رزندز و همکاران 

(، مقدار فنول، فالونوئید و آنتی 1حاصل )جدول 

( با Cynodon dactylon) اکسیدان در گیاه علف برمودا

)فانگ . همکاران تیمار کود شیمیایی افزایش نشان داد 

2019.)  

های برداشت بر مقدار زمان تأثیرنتیجه بررسی       

اد که فنل در فنول و فالونوئید در گیاه چوچاق نشان د

ی دوم برداشت مرحله سوم و فالونوئید در مرحله

ی برداشت بیشتر از دو مرحله دیگر بود و در مرحله

اول، گیاه از مقادیر فنل و فالونوئید کمتری برخوردار 

(. در تایید این نتیجه، در مرزه نیز تغییرات 5بود )جدول 

غلظت فنول کل در طول رشد توسط مراحل فنولوژی و 

 .(2008)سلّامی و همکاران  قرار گرفت تأثیرلیمی تحت اق

 Perillaای )های گیاه پریالی بنفش کرهدر برگ

frutescensتأثیرت (، مقدار ترکیبات فنولیکی به شدت تح 

 (.2014)کنگ و لی  بود شرایط محیطی زمان برداشت

-در مرزه سهندی نیز بیشترین مقدار فنول و آنتی

)قنبری و همکاران  ه تولید شداکسیدانت در شهریور ما

های فنل و فالونوئید در برگمیزان کل پلی. (2014

Chelidonium majus L. های مختلف، متفاوت در فصل

گزارش شده است. بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در طی 

باشد، حاصل بهار، زمانی که گیاه در حالت رزت می

دقیقا قبل از شد. حداکثر میزان فالونوئید نیز در پاییز، 

ی ی گلدهی، تولید شد. با آغاز مرحلهشروع مرحله

شود اما مجددا با گلدهی، از میزان ترکیب آن کاسته می

 یابندتولید میوه، مقدار این ترکیبات نیز افزایش می

موارد فوق تاکید کننده  (.2013)جکوولجویک و همکاران 

اهان زمان و مرحله برداشت بر ترکیبات ثانویه گی تأثیر

باشد. در گیاه چوچاق نیز مشاهده شد که مراحل می

ی پیش از ی رشد رویشی سریع، مرحلهبرداشت )مرحله

به ساقه گلدهنده رفتن و رشد رویشی مجدد بعد از 

تولید ساقه گلدهنده( موجب بروز تغییرات در ترکیبات 

که بیانگر نقش اثرگذار  (.5گیاه چوچاق شد )جدول 

)گووآ ید ترکیبات مهم گیاهی است شرایط محیطی بر تول

  (.2012و همکاران 

 

تیمارهای کودی و مرحله برداشت بر درصد و  تأثیر

 عملکرد اسانس

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر مستقل کود        

و زمان برداشت بر صفات بازده و عملکرد اسانس در 

سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل کود و زمان 

ت بر صفت بازده استخراج اسانس در سطح برداش

(. نتایج 3دار شد )جدول احتمال پنج درصد معنی

بررسی اثر ساده تیمار کودی بر عملکرد اسانس نشان 

داد که تحت کاربرد تیمار کودی تلفیقی کود شیمیایی  به 

تن در  20در هکتار و کود دامی به مقدارکیلو  200میزان

مشاهده شد. نتایج  هکتار، بیشترین میزان اسانس

مقایسه میانگین اثر ساده زمان برداشت نیز بیانگر این 

بود که بیشترین عملکرد اسانس در مرحله رشدی سوم 

حاصل شد که با مراحل رشدی اول و دوم تفاوت 

(. نتایج مقایسه میانگین اثر 1دار نشان داد )جدول معنی

 متقابل کود و زمان برداشت بر بازده استخراج اسانس
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نشان داد که در هر سه زمان برداشت، بیشترین بازده 

 200استخراج اسانس در تیمار تلفیقی کود شیمیایی )

تن در هکتار( بدست  20کیلوگرم در هکتار( و دامی )

آمد. همچنین برای این تیمار کودی باالترین بازده 

استخراج اسانس در مرحله رشدی سوم حاصل شد. 

در همه تیمارهای کودی به نتایج همچنین نشان داد که 

کیلوگرم در هکتار(  200جز تیمار تلفیقی کود شیمیایی )

تن در هکتار(، بیشترین بازده استخراج در  20و دامی )

 (.5مرحله سوم رشدی حاصل شد )جدول 

 تلفیقی و دامی شیمیایی، کودهای تأثیربررسی  در        

 زنیان گیاه دارویی اسانس میزان و عملکرد بر هاآن از

 افزایش باعث شیمیایی کودهای که گزارش شده است

 اسانس میزان بر یتأثیر هیچگونه شد ولی دانه عملکرد

 میزان و عملکرد دانه دامی کود که حالی در نداشتند. دانه

 مقادیر داد. افزایش داریمعنی طور به را اسانس عملکرد

 در دامی و شیمیایی کود تلفیقی تیمار صفات در این

 بودند باالتر ها،آن یک از هر جداگانه کاربرد با سهمقای

های که در تایید یافته (2002)اکبری نیا و همکاران 

باشد. مطالعات صورت گرفته بر مطالعه حاضر می

دهد که کاربرد کود اثرگذاری تیمار کود دامی نشان می

دامی لزوما نتایج مشابهی را در پی نخواهد داشت. 

ود دامی بر میزان تولید اسانس گزارش شده است که ک

اما  (2011)تبریزی و همکاران  گذار نبودتأثیرآویشن 

 بیشترین عملکرد اسانس را تولید کرددر رازیانه 

رشد،  بر آلی کودهای اثر (.2011)یونسیان و همکاران 

باغی نیز مثبت ارزیابی  اسانس آویشن میزان و عملکرد

نتایج ذکر شده، مشابه با . (2008)آتئا و همکاران شد 

افزایشی ناشی از کاربرد کود  تأثیردر مطالعه حاضر 

گیری شده در مقایسه با شاهد، آلی در صفات اندازه

(. هر چند در گزارش کاشفی و 1قابل توجه است )جدول 

، حداقل میزان اسانس چوچاق در تیمار (2011) همکاران

( و 17/0%)کمپوست به همراه کود شیمیایی ورمی

-آن در تیمار کمپوست در ترکیب با ورمی حداکثر

 سمنانیسعیدی و مرتضی ( بیان شد.15/0کمپوست )%

گزارش  W/W% 45/0 میزان اسانس چوچاق را (2009)

در بررسی دیگری میزان اسانس استخراج . اندکرده

 17/0های چوچاق در آغاز رشد زایشی، شده از برگ

در . (2015)عباس پور و همکاران درصد بیان شد 

تلفیقی کود مطالعه حاضر این مقدار تنها در تیمار کودی 

تن  20) در هکتار( + کود دامی کیلوگرم 200شیمیایی )

در  کیلوگرم 100تلفیقی کود شیمیایی )و  در هکتار(

در برداشت تن در هکتار( و  10) کود دامیهکتار( + 

تواند سوم تولید شد. تفاوت در مقدار اسانس تولیدی می

ت به شرایط رشدی، نوع تغذیه و سن گیاه به تفاو

 .(2011)هاسیوتیس و همکاران  ارتباط داده شود

همزیستی قارچ با گیاه چوچاق در افزایش رشد،            

عملکرد و درصد اسانس در مقام مقایسه با تیمار شاهد، 

 (. در تایید این یافته، کاربرد1مفید ارزیابی شد )جدول 

افزایش  سبب شوید گیاه درگلوموس  قارچ گونه دو

کاپور و شد ) گیاه مثبت گزارش رشد و اسانس میزان

 کمی و کیفی عملکرد و رشد (. افزایش(2002همکاران 

 انواع تولید به میکوریزا با همزیستی شرایط در رازیانه

 گیاه، بهبود رشد محرك بیولوژیکی مواد و هاهورمون

 صرعنا و رطوبت فراهمی ای،ریشه توسعه سیستم

کوچکی و داده شده است ) نسبت فسفر به ویژه غذایی

 میکوریزا بیولوژیک کود تلفیقی (. کاربرد2015همکاران 

  گیاه اسانس عملکرد میزان شیمیایی و آلی کودهای با

)اقحوانی شجری و همکاران داد  افزایش را گشنیز

2012.) 

که در گیاه مورد مطالعه،  دهدنتایج نشان می        

در مراحل مختلف رشدی، بر درصد و عملکرد  برداشت

اسانس اثرگذار است. در اغلب تیمارها، میزان رشد و 

تولید اسانس در برداشت در اوایل دوره زایشی نسبت 

ی دیگر، از برتری برخوردار بود )جدول به دو مرحله

 گیاه اسانس درصد بیشترین (. گزارش شده است که5

)نوری و  آمد ستد به زمان گلدهی کامل در آویشن

 گشنیز گیاه اسانس عملکرد و . درصد(2012اسماعیلیان 

 برداشت اولین از بیشتر مراتب به برداشت در دومین
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 نظر به (.2012)اقحوانی شجری و همکاران  گزارش شد

 از ناشی اسانس عملکرد و افزایش درصد که رسدمی

 نیز و برداشت، پیری دومین در محیط دمای افزایش

 و درون بین رقابت افزایش گیاه، رویشی جمح افزایش

 و نامساعد شرایط ایجاد باعث نتیجه در که بوده گیاهی

عامل  عنوان به ثانویه هایمتابولیت بیشتر تحریک تولید

)تهامی زرندی است شده نامناسب شرایط در گیاه دفاعی

در این راستا گزارش شده است که  .(.2010و همکاران 

 فصل آغاز با گیاه دوم برداشت با مصادف شدن

 اول برداشت خالف بر گیاه هوا، شدید گرمای و تابستان

 رویشی رشد صرف را خود فتوسنتزی هایساخته که

 ثانویه هایمتابولیت تولید در را مواد این کند،می

آویشن در (. 2017)صفایی و همکاران  کندمصرف می

زان ها بر مینیز نوع کود، تاریخ برداشت و برهمکنش آن

)عباس زاده و الیق حسینی  تولید اسانس اثرگذار بود

 عملکرد از لحاظ گاوی کود در آویشن، تیمار(. 2013

 و بیشترین مقدار بود مقدار بیشترین دارای برگ اسانس

 به سوم برداشت در نظر مورد گیاه اسانس عملکرد

 (.2010)تهامی زرندی و همکاران آمد  دست
 

 گیرینتیجه

ات مثبت تیمارهای تأثیر از حاکی زمایشآ نتایج      

در هکتار( +  کیلوگرم 200شیمیایی )کامل کود تلفیقی 

شیمیایی کامل تن در هکتار(، تلفیقی کود  20کود دامی )

تن در هکتار(  10در هکتار( + کود دامی ) کیلوگرم 100)

-در هکتار( بر صفات اندازه کیلوگرم و کود شیمیایی )

 کودهای آنجا که مصرف از .باشدگیری شده می

 های شیمیایی،نهاده نمودن جایگزین منظور بیولوژیک به

 باشدمی دارا پایدار کشاورزی را در توجهیجایگاه قابل

 کاربرد به گیاه چوچاق مثبت و با در نظر گرفتن پاسخ

 کودها به عنوان این کارگیری به آلی و تلفیقی، کودهای

ودهای در راستای کاهش مصرف ک مناسب روشی

گیاه بومی قابل  این پایدار و سالم تولید شیمیایی،

توان این گیاه را به عنوان گیاهی می .باشدمی توصیه

جدید با مصرف سبزی برای کشت در منطقه مشهد 
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