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چکیده
 بهکارگیری یمدرررتهای پاردار عنصرهای غذاری و یمنابع غیر،با توجه به اثرگذاریهای سوءکاربرد کودهای شیمیاری در بومنظامهای زراعی
 ارن تحقیق بهیمنظور بررسی تأثیر کود دایمی و یمحلولپاشی اسیدآیمینه بر ورژگیهای کمی و. از اولورتهای نظامهای تولید پاردار است،شیمیاری
 ارن آزیمارش بهصورت. در اراضی تحقیقاتی شرکت کشاورزی را واقع در فیروزکوه انجام شد1392 کیفی گیاه داروری گشنیز در بهار سال
 تن در12  و9 ،6 ،3 ،0(  عایمل اول شایمل کود دایمی در پنج سطح.فاکتوررل در قالب طرح پارۀ بلوكهای کایمل تصادفی در سه تكرار اجرا شد
 صفات.هكتار) و عایمل دوم یمحلولپاشی ترکیبی تجاری از چند اسیدآیمینه (هیویمیفورته) در دو سطح (بدو یمحلولپاشی و یمحلولپاشی) بودند
 نتارج نشا. عملكرد دانه و درصد اسانس بودند،) عملكرد زرستتوده (بیویماس، شاخص سطح برگ، قطر ساقه،یمورد بررسی شایمل ارتفاع بوته
 تن در هكتار کود دایمی به دست9  کیلوگرم در هكتار) با کاربرد9281/71(  سانتییمتر) و عملكرد زرستتوده62/83(  بیشتررن ارتفاع بوته،داد
 کیلوگرم در هكتار) و درصد1399/84(  عملكرد دانه،)1/42(  تن کود دایمی در هكتار باعث بیشتررن شاخص سطح برگ12  ولی کاربرد.آیمد
 نتارج یمقارسۀ یمیانگین نشا. همچنین یمحلولپاشی اسیدهای آیمینه تأثیر یمعنیداری بر همۀ صفات یمورد بررسی داشت. درصد) شد0/56( اسانس
 عملكرد دانه،) کیلوگرم در هكتار7693/15(  عملكرد زرستتوده،)1/28(  شاخص سطح برگ،) سانتییمتر61/27(  بیشتررن ارتفاع بوته،داد
 کاربرد کود، نتارج ارن آزیمارش نشا داد. درصد) از یمحلولپاشی اسیدآیمینه به دست آیمد0/50(  کیلوگرم در هكتار) و درصد اسانس1110/92(
.دایمی و یمحلولپاشی اسیدهای آیمینه در تأیمین عنصرهای غذاری گیاه داروری گشنیز در نظامهای تولید پاردار نقش یمؤثری دارند
. یمادۀ یمؤثره، گشنیز، کود آلی، عملكرد زرستتوده:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Regarding to the adverse effects of chemical fertilizers in agroecosystems, sustainable management of nutrients and
non-chemical inputs are the priorities of sustainable production systems. In order to study the effects of manure and
foliar application of amino acid on growth characteristics, seed yield and essential oil of coriander, an experiment was
conducted at Firouzkuh, Iran in 2013. The experimental design was randomized complete blocks design with factorial
arragment in three replications. The factors were manure application (0, 3, 6, 9 and 12 t/ha) and amino acid spraying
(control, spraying). Measured traits were consisted of plant height, stem diameter, leaf area index, biological yield,
seed yield and essential oil content in the seeds. Results showed that the highest plant height (62.83cm) and
biological yield (9281.71 kg/ha) obtained by using 9 ton manure per hectare. But, applying 12 ton manure per hectare
caused maximum leaf area index (1.42), seed yield (1399.84 kg/ha) and essential oil (0.56%). Also, amino acid
spraying had significant effects on all traits. Mean comparison showed that amino acid spraying caused maximum
plant height (61.27 cm), leaf area index (1.28), biological yield (7693.15 kg/ha), seed yield (1110.92 kg/ha) and
essential oil (0.50 %). Results of this investigation showed that applying manure and foliar application of amino acids
have a important role in providing nutrients for coriander in sustainable production systems.
Keywords: Active substance, biological yield, coriander, organic fertilizer.
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مقدمه
گشنیز ) (Coriandrum sativum L.گیاهی یکساله
است که دانۀ آن حاوی حدود  1درصد اسانس بوده و
بوی معطر این گیاه نیز به علت آلدئید موجود در
اسانس آن است ( .)Deng et al., 2003اسانس میوة
گشنیز در صنایع داروسازی ،آرایشی و بهداشتی و
روغن میوة آن در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد
) .(Sefidkon, 1999از این گیاه بهعنوان هضمکنندة
غذا ،ضد نفخ ،اشتهاآور ،برطرفکنندة دردهای عضالنی
و آرامبخش نیز استفاده میشود ).(Demir, 2004
هرچند که کاربرد مقادیر مناسب کودهای
شیمیایی میتواند به افزایش عملكرد کمی و کیفی
گیاهان در کوتاهمدت کمک کند ولی کاربرد زیاد
کودهای شیمیایی نهتنها واکنش در مقابل کودها را
کاهش میدهد بلكه باعث تجمع این مواد در خاك و
از بین رفتن برخی موجودهای خاکزی ،نفوذ به منابع
آب زیرزمینی و آلودگی آن خواهد شد ( Koocheki et
 .)al., 2005بهکارگیری کودهای دامی گامی اساسی و
مطمئن در جهت دستیابی به هدفهای کشاورزی
پایدار و ارگانیک است .این مهم با بهبود فعالیت
زیستی خاك و عرضۀ عنصرهای غذایی برای گیاهان
موجب افزایش عملكردشان بهویژه در گیاهان دارویی
میشود ( .)Rao, 2001کاربرد کودهای دامی شمار
خلل و فرج کوچک (با قطر  30میكرومتر) را بهویژه در
خاكهای درشتبافت افزایش میدهد که عامل
افزایش سرعت نفوذ آب ،هدایت هیدرولیكی و ظرفیت
نگهداری آب خاك است ).(Rezaei, 2013
از اثرگذاریهای مثبت کاربرد کودهای دامی بر
گیاهان دارویی میتوان به افزایش عملكرد میوه و دانه
در کدو پوستکاغذی )Jahan ( (Cucurbita pepo L.
 ،)et al., 2007افزایش عملكرد دانه در اسفرزه
) ،(Koocheki et al., 2007) (Plantago ovateافزایش
عملكرد در سیاهدانه )(Nigella sativa L.
( ،)Ghanepasand et al., 2014افزایش زیستتوده
(بیوماس) و درصد اسانس در بومادران ( Achillea
 ،)Scheffer et al., 1993( )millefolium L.افزایش
عملكرد دانه و عملكرد زیستتوده در زنیان

)( (Trachyspermum copticum
 ،)2003افزایش عملكرد محصول و عملكرد اسانس در
گشنیز )Darzi et al., ( (Coriandrum sativum L.
 )2012و افزایش زیستتوده و میزان اسانس در
مریمگلی )Kaplan et al., ( (Salvia Fruticosa mill.
 )2009اشاره کرد.
اسیدهای آمینه نیز بهعنوان ترکیبهای محرك
رشد کمی و کیفی گیاه فعالیت میکنند .این ترکیبها
در زیستساخت (بیوسنتز) متابولیتهای ثانویه و
هورمونی نقش مهمی دارند ).(Gawronak, 2008
بهطورکلی اسیدهای آمینه موادی هستند که باعث
تحریک سوختوساز (متابولیسم) و فرآیندهای سوخت
وسازی (متابولیكی) در جهت افزایش کارایی گیاهان
میشوند ) .(Faten et al., 2010بنابراین کاربرد
محركهای زیستی میتواند یكی از مهمترین عاملها
در کشت موفق یک گیاه دارویی باشد ،چون افزون بر
شاخصهای کمی ،بر شاخصهای کیفی گیاه دارویی
نیز مؤثر واقع میشوند که این تأثیر ناشی از اسیدهای
آمینۀ بهکاررفته در ترکیب و ساخت (فرموالسیون) این
محركهای زیستی است که با افزایش نسخهبرداری
 mRNAتا میزان  2/5برابر ،فعالسازی هورمونهای
مؤثر در رشد زایشی ،فعالسازی فرآیند تشكیل
کربوهیدراتها ،افزایش جذب و انتقال عنصرها و
افزایش میزان پروتئین در گیاهان ،موجب بهبود
ویژگیهای کمی و کیفی در مدتزمان کوتاهتری
بهویژه در شرایط تنشهای محیطی میشوند
(.)Thomas et al., 2009 ; Gawronak , 2008
از اثرگذاریهای مثبت اسیدآمینه بر گیاهان
میتوان به بهبود شاخصهای فیزیولوژیک و
ترکیبهای بیوشیمیایی چای ( Thea sinensis L.
،)Thomas et al., 2009( )Sym Cammelia thea link.
افزایش عملكرد کمی و کیفی در بابونه ( Matricaria
 (Golzadeh et al., 2011) )chamomilla L.و افزایش
شمار دانه در خوشۀ گندم )(Entezari et al., 2008
اشاره کرد .با توجه به بروز چالشهای زیستمحیطی
مانند آلودگی منابع آب ،افت کیفیت محصوالت
کشاورزی ،کاهش تنوع زیستی ،ایجاد مقاومت در برابر
Akbarinia et al.,

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1396

آفات و کاهش میزان باروری خاك ،تغییر در نظامهای
زراعی متداول را ضروری و حرکت بهسوی نظامهای
کشاورزی پایدار را توجیه میکند (.)Sharma , 2002با
توجه به اهمیت توسعۀ کشاورزی پایدار و کاربرد
فرآوردههای گیاهان دارویی بهعنوان داروهای طبیعی
بدون ترکیبهای مشكلساز برای سالمتی انسان ،این
تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد کودهای دامی و
محلولپاشی اسیدآمینه بر ویژگیهای رشدی ،عملكرد
دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز در منطقۀ
فیروزکوه انجام شد.
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پوسیده در پنج سطح ( 9 ،6 ،3 ،0و  12تن در هكتار)
و محلولپاشی اسیدهای آمینه در دو سطح (بدون
محلولپاشی و محلولپاشی) بودند .مقادیر کود دامی
مصرفی بر پایۀ نیاز خالص نیتروژن گیاه دارویی گشنیز
( 90کیلوگرم در هكتار) ( ;Akbarinia et al., 2006
 ،)Salem & Awad, 2005درصد نیتروژن موجود در
کود دامی ( 2/56درصد) (جدول  )2و با احتساب
رهاسازی  35درصد عنصرهای غذایی از منابع آلی در
سال اول ) ،(Rezaei, 2013مشخص و مصرف شد .کود
دامی بر پایۀ نقشۀ طرح در کرتهای مربوطه قرار
گرفت و روی شیارهای ایجادشده روی پشتهها ریخته
و تا عمق  5سانتیمتری خاك روی پشتهها بهخوبی
مخلوط شد .ترکیبی از چند اسید آمینه با نام تجاری
هیومیفورته به نسبت  25سیسی در  5لیتر آب روی
بوتهها محلولپاشی شد .محلولپاشی این ترکیب
تجاری در صبح زود و در شرایط بدون وزش باد و بر
پایۀ نقشۀ طرح ،انجام گرفت .ترکیبهای موجود در
هیومیفورته در جدول  3و  4ارائه شده است.
ابعاد کرتها  2×2/5متر ،فاصلۀ بین تكرارها  3متر
و فاصلۀ بین کرتها از یكدیگر یک خط کاشت در نظر
گرفته شد .هر کرت حاوی شش خط کاشت با
فاصلههای  40سانتیمتر بود .در بهار پس از
آمادهسازی زمین ،مقادیر مختلف کود دامی پوسیده بر
پایۀ تیمارهای آزمایشی روی پشتهها ریخته و تا عمق
 5سانتیمتری خاك روی پشتهها بهخوبی مخلوط شد
) .(Rezvani Moghadam et al., 2013وضعیت
فیزیكی و شیمیایی کود دامی مورد استفاده در این
تحقیق در جدول  2ارائه شده است.

مواد و روشها
این تحقیق در بهار سال  1392در مزرعۀ تحقیقاتی
شرکت کشاورزی و دامپروری ران وابسته به بنیاد
مستضعفان در  10کیلومتری شهرستان فیروزکوه با
طول جغرافیایی  52درجه و  44دقیقۀ شرقی و عرض
جغرافیایی  35درجه و  45دقیقۀ شمالی ،با ارتفاع
 1930متر از سطح دریا به اجرا درآمد .در سال 1391
میزان بارندگی منطقه  297/6میلیمتر و میانگین
دمای همان سال  10/1درجۀ سلسیوس بوده است.
پیش از اجرای تحقیق ،از نقاط مختلف خاك مزرعه در
عمق  0-30سانتیمتری نمونهبرداری صورت گرفت و
پس از مخلوط کردن نمونهها ،برای تعیین ویژگیهای
فیزیكی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد که نتایج
در جدول  1ارائه شده است.
این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح پایۀ بلوكهای کامل تصادفی با سه تكرار اجرا
شد .عاملهای آزمایش شامل کود دامی گاوی بهکلی

جدول  .1ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خاك محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of experimental soil
K
)(ppm

P
)(ppm

Total nitrogen
_)(mg/kg

Organic
)matter (%

Organic
)carbon (%

S.P
)(%

Electrical Conductivity
)(dS/m

pH

300

10

550

1.39

0.81

40

1.55

7.6

Soil
texture
Silty
Loam

جدول  .2ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی کود دامی مورد استفاده در آزمایش
Table 2. Physical and chemical properties of manure used in the experiment
Total K
)(%
0.41

Total P
)(%
0.82

Total nitrogen
)(%
2.56

Organic matter
)(%
59.6

Organic carbon
)(%
34.5

EC
)(dS/m
1.22

pH
7.2

780

رضاخانی و حاج سید هادی :تأثیر کود دامی و محلولپاشی اسیدهای آمینه بر ویژگیهای رشدی ...

در بهار ( 20اردیبهشتماه) پس از انجام عملیات
تهیۀ زمین اقدام به کشت بذر شد .بذر گشنیز از واحد
تحقیقات گیاهان دارویی و محصوالت فرعی ،مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
تهیه شد.
بذرها بهصورت خطی و با فاصلۀ  10سانتیمتر از
یكدیگر و در عمق  3تا  4سانتیمتر روی خطوط
کاشت با فاصلۀ  40سانتیمتر قرار گرفتند ( Darzi et
 .)al., 2012; Bastami & Majidian, 2014آبیاری به
روش قطرهای و با کمک لولههای  Tapeانجام شد.
برای یكنواختی در سبز شدن بوتهها ،دو آبیاری آغازین
به فاصلۀ دو تا سه روز و آبیاریهای بعد هر  5تا  7روز
یکبار انجام شدند .در مرحلۀ دو تا چهار برگی تنک
کردن بوتهها انجام شد تا تراکم مورد نظر ( 25بوته در
مترمربع) به دست آید ( Bastami & Majidian,
 .)2015برای مبارزه با علفهای هرز در طول دورة
رشد اقدام به وجین دستی شد.
پس از حذف اثر حاشیهای در هر کرت به اندازة
 50سانتیمتر از دو سر هر کرت و حذف دو خط
کناری ،بهطور تصادفی در مرحلۀ گلدهی نمونهگیری
انجام شد و از این نمونهها برای اندازهگیری ارتفاع و
شاخص سطح برگ استفاده شد .در برداشت نهایی هم
با احتساب اثر حاشیهای بوتههای  1مترمربع از هر
کرت برداشت و به آزمایشگاه برای اندازهگیریهای
نهایی (شامل عملكرد دانه ،عملكرد زیستتوده و درصد
اسانس دانه) منتقل شدند .صفات مورد بررسی در این
تحقیق عبارت بودند از ارتفاع بوته ،شاخص سطح
برگ ،1عملكرد زیستتوده ،عملكرد دانه و درصد
اسانس .برای تعیین ارتفاع در زمان گلدهی ،بوتهها از
کف تا بلندترین نقطۀ رویشی با متر اندازهگیری شدند
) .(Haj Seyed Hadi & Rezaee Ghale, 2016برای
اندازهگیری شاخص سطح برگ ) ،(LAIبرگهای پنج
بوته در مرحلۀ گلدهی جدا و به کمک دستگاه سنجش
سطح برگ ( Leaf Area Meterمدل Delta-T
 )Devices, LTD, Englandاندازهگیری شدند .برای
تعیین عملكرد زیستتوده ،نمونههای بهدستآمده از
1. Leaf area index

 0/5مترمربع بهمدت  48ساعت در آون (دمای 75
درجۀ سلسیوس) قرار داده شدند و پس از آن توزین
شدند ) .(Bastami & Majidian, 2014بهمنظور تعیین
عملكرد دانه نیز بوتههای  0/5مترمربع برداشت و پس
از خشک شدن در سایه ،دانههای آنها جدا و توزین
شدند ) .(Darzi et al., 2012عمل استخراج اسانس در
مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد.
بدین منظور  100گرم دانه ،پس از آسیاب کردن ،در
کلونجر بهمدت  4ساعت گرما داده شد .اسانس
بهدستآمده توسط سولفات سدیم خشک و توزین شد
).(Bigonah et al., 2014

تجزیۀ آماری دادههای بهدستآمده از آزمایش با
استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .بهمنظور مقایسۀ
میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای دانكن و برای
ترسیم نمودارها از برنامۀ  Excelاستفاده شد.
جدول  .3نوع و میزان نیتروژن در اسیدآمینۀ مصرفی
(هیومی فورته) در آزمایش
Table 3. Type and content of nitrogen in amino acid
(Humiforte) used in the study
Supplementary
Compounds
)Total nitrogen(N
6.00 % w/w
Uric nitrogen
3.70 % w/w
Organic nitrogen
0.30 % w/w
Organic matter
0.30 % w/w
Ammoniac nitrogen
1.40 %w/w
Free amino acids
3750 mg/L

جدول  .4انواع اسیدهای آمینه و مقادیر آنها در
هیومیفورته
Table 4. Type and distribution of amino acids in
Humiforte
)Distribution (%
1.80
5.10
8.40
13.21
4.50
8.40
0.90
5.10
16.51
4.50
5.10
4.20
3.90
3.00
3.00
9.60
1.50
0.90
0.30
0.80

Aminogram
Glycine
Valine
Proline
Alanine
Aspartic Acid
Argenine
Glutamic Acid
Lysine
Lectine
Isolectine
Phenilalanine
Methionine
Serine
Thereonine
Histidine
Glycocoll
Tyrosine
Glutamine
Cystine
Other
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نتایج و بحث
ارتفاع بوته

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان داد ،کود
دامی و محلولپاشی اسیدآمینه تأثیر معنیداری بر
ارتفاع بوته ( )p<0/01داشتهاند .جدول مقایسۀ
میانگین کود دامی (جدول  )6مؤید آن است که با
کاربرد  9تن کود دامی ارتفاع بوته معادل  18/7درصد
در مقایسه با شاهد (بدون کاربرد کود دامی) افزایش
یافت .این امر به دلیل بهبود شرایط خاك و در نتیجه
رشد بهتر ریشه ،جذب عنصرهای غذایی و به دنبال آن
افزایش ارتفاع گیاه است ).(Daneshian et al., 2013
همچنین گزارش شده است که کود دامی از راه ازدیاد
جذب آب و فراهمی مطلوب عنصرهای غذایی روی میزان
نورساخت (فتوسنتز) مؤثر واقع شده و باعث افزایش
ارتفاع بوتهها میشود (.)Ahmadian et al., 2006
در تحقیقی ،کاربرد کود دامی به میزان  39/6تن
در هكتار سبب افزایش ارتفاع در گیاه بادرشبو شد
) (2011) Tabrizi et al. .(Hussein et al., 2006نیز در
تحقیق خود روی گیاه دارویی همیشهبهار مشاهده
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کردند که کاربرد  25تن کود دامی تأثیر مثبتی بر
ارتفاع بوته داشته است .در بررسی دیگر ،کاربرد
ورمیکمپوست و کود دامی تأثیر مثبتی بر عملكرد
دانه ،عملكرد زیستتوده و ارتفاع بوتۀ زیرة سبز داشته
است ).(Saeednejad & Rezvani Moghadam, 2011
جدول مقایسۀ میانگین اسیدآمینه (جدول  )7نشان
داد ،ارتفاع بوته با کاربرد هیومیفورته  9/18درصد در
مقایسه با تیمار شاهد (بدون محلولپاشی) افزایش
یافت .این موضوع به دلیل آن است که اسیدهای آمینه
میتوانند فرآیندهای بیوشیمیایی اصلی و سوختوساز
را در گیاهان بهبود دهند ).(Golzadeh et al., 2011
همچنین با توجه به نیتروژن موجود در اسیدآمینه
هیومیفورته (جدول  )3افزایش ارتفاع بوته قابل توجیه
است .در پژوهشی که روی گیاه بابونه انجام گرفت،
نتایج نشان داد ،محلولپاشی اسیدآمینه فسنوترن
میتواند سبب افزایش ارتفاع بوتۀ بابونه شود ( Haj
 .)Seyed Hadi et al., 2011در پژوهشی دیگر
محلولپاشی اسیدهای آمینه تأثیر معنیداری بر ارتفاع
ریحان سبز داشت ).(Saburi et al., 2014

جدول  .5نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) برخی ویژگیهای رشدی گشنیز تحت تأثیر کود دامی و اسیدهای آمینه
Table 5. Analysis of variance (mean square) of measured traits as affected by manure and amino acids
Plant
Leaf Area
Biological
Seed
Essential
Height
Index
yield
Yield
Oil
24.2425633
0.20304333* 8176888.30* 549191.924** 0.00124000
**99.5907717** 0.35981451** 63323485.11** 393500.314** 0.05310500
**188.1004800** 1.14075000** 37801646.82** 128931.607** 0.12675000
37.3977717
0.01393333
2567557.44
3372.446
0.00914167
14.732934
0.04456185
2260734.03
6795.429
0.00360296
26.15
19.40
15.23
7.88
13.67

* و ** :به ترتیب نمایانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد است.

S.O.V

df

Rep
)Manure (M
)Amino acid (A
M×A
Error
CV%

2
4
1
4
18
-

*, **: are significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

جدول  .6مقایسۀ میانگین صفات مورد بررسی در گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر کود دامی
Table 6. Mean comparison of measured traits as affected by manure
)Essential Oil (%
0.32 c
0.40 bc
0.40 bc
0.49 ab
0.56 a

)Seed Yield (kg/ha
785.18 d
852.43 d
1040.72 c
1175.60 b
1399.84 a

)Biological Yield(kg/ha
4011.94 d
5316.73 c
7055.56 b
9281.71 a
8673.25 a

Leaf Area Index
0.80 d
0.91 cd
1.12 bc
1.19 ab
1.42 a

)Plant Height (cm
52.91 c
56.63 bc
58.72 ab
62.83 a
62.10 a

)Manure (ton ha -1
0
3
6
9
12

* برای هر گروه تیماری در هر ستون میانگینهای دارای دستکم یک حرف مشترك از نظر آماری با یكدیگر اختالف معنیدار ندارند (.)p ≥ 0/05

* In each column, means which followed by the same letter(s) are not significantly different (p ≤ 0.05).

جدول  .7مقایسۀ میانگین صفات مورد بررسی در گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر محلولپاشی اسیدآمینه
Table 7. Mean comparison of measured traits in coriander affected by amino acid spraying
)Essential Oil (%
0.37 b
0.50 a

)Seed Yield (kg/ha
979.80 b
1110.92 a

)Biological Yield(kg/ha
6122.37 b
7693.15 a

Leaf Area Index
0.89 b
1.28 a

)Plant Height (cm
56.11 b
61.27 a

Amino acid
Non spraying
Spraying

* برای هر گروه تیماری در هر ستون میانگینهای دارای دستکم یک حرف مشترك از نظر آماری با یكدیگر اختالف معنیدار ندارند (.)p ≥ 0/05

* In each column, means which followed by the same letter(s) are not significantly different (p ≤ 0.05).
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شاخص سطح برگ

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان داد ،کود
دامی و محلولپاشی اسیدآمینه تأثیر معنیداری بر
شاخص سطح برگ ( )p<0/01داشتهاند .نتایج مقایسۀ
میانگین (جدول  )6نشان داد ،شاخص سطح برگ با
کاربرد  12تن کود دامی در هكتار معادل  77/5درصد در
مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت .نتایج تحقیقات نشان
میدهد ،شاخص سطح برگ یكی از شاخصهای بسیار
مهم در تجزیهوتحلیل رشد است ،بهاین علت که شاخص
سطح برگ بیانگر میزان الیههای برگ در یک تاجپوشش
(کانوپی) گیاهی است که قادر به جذب نور و در نهایت
نورساخت و آمادهسازی است (.)Hossaini et al., 2015
در بررسی تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاك
روی گیاه اسفرزه ارزیابی شد .نتایج گویای افزایش
معنیدار سطح برگ در نتیجۀ کاربرد  20تن کود دامی
در هكتار بود .دلیل این موضوع بهبود ویژگیهای
فیزیكی ،شیمیایی و زیستی (بیولوژیک) خاك در نتیجۀ
کاربرد کود دامی و جذب مناسب آب و امالح غذایی
توسط گیاه عنوان شده است ( Pouryousef et al.,
 .)2010گزارش شده است که عملكرد زیستتوده،
عملكرد دانه و شاخص سطح برگ اسفرزه تحت
تیمارهای تلفیق کود آلی افزایش معنیداری یافت .این
محققان همچنین یادآوری کردند که بهبود رشد و
گسترش ریشه ،جذب عنصرهای غذایی و در پی آنها
افزایش سطح برگ و نورساخت و ساخت مواد ،در
افزایش رشد عمومی گیاه تحت تیمارهای تغذیۀ ارگانیک
نقش تعیینکنندهای داشته است ).(Yadav et al., 2002
جدول مقایسۀ میانگین اسیدآمینه (جدول  )7نشان
داد ،با محلولپاشی هیومیفورته شاخص سطح برگ
 43/82درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش نشان داد.
اسیدهای آمینه بهعنوان منبع تأمین نیتروژن ،در تولید
پروتئین گیاهی و سبزینه (کلروفیل) و درنتیجه افزایش
سطح برگ و نورساخت گیاه مؤثرند ( Ghazi Manas et
 .)al., 2013در نتیجه افزایش رشد و عملكرد از
محلولپاشی اسیدهای آمینه قابل انتظار است .نتایج
بررسیها گویای آن است محركهای زیستی (اسیدهای
آمینه) باعث تحریک سوختوساز و فرآیندهای سوخت
وسازی در جهت افزایش کارایی گیاهان میشوند ( Faten

 .)et al., 2010در آزمایشی که روی گیاه شیپوری انجام و
مشاهده شد که اسیدهای آمینه دیفنیلآمین و
تریپتوفان بهطور معنیداری روی سطح برگ تأثیر
میگذارند (.)Abou Dahab & Abdel-Aziz, 2006
 (2008) Entezari et al.در نتایج تحقیق خود روی گندم
بیان داشتند که باالترین شاخص سطح برگ از تیمارهای
محلولپاشی اسیدآمینه با غلظت  3و  6در هزار با
میانگین  3/36و  3/04به دست آمد.
عملكرد دانه

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان داد،
کاربرد کود دامی و محلولپاشی اسیدآمینه تأثیر
معنیداری بر عملكرد دانه ( )p<0/01داشتهاند .نتایج
مقایسۀ میانگین (جدول  )6نشان داد ،با کاربرد  12تن
کود دامی در هكتار عملكرد دانه  84/63درصد در
مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت .همانطور که در
صفت شاخص سطح برگ مشاهده شد ،تیمار  12تن
کود دامی باعث بیشترین سطح برگ گشنیز شد که
این موضوع در افزایش جذب نور ،ماده سازی و افزایش
عملكرد دانه مؤثر بوده است.
نتایج بررسیهای مختلف گویای آن است که تأثیر
مطلوب کاربرد کودهای دامی بر ویژگیهای
فیزیكوشیمیایی و زیستی خاك و نیز افزایش قابل
مالحظه ظرفیت نگهداری آب ،باعث افزایش رشد و
زیستتودة گیاهان میشود .افزایش مقادیر کود دامی
با بهبود مواد آلی خاك ،از راه تأثیر بر توان جذب و
فراهمی مناسب عنصرهای غذایی مانند نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم روی عملكرد دانه تأثیر مثبت داشته است
) .(Salehi et al., 2014در نتایج بررسی کاربرد کود
دامی بر رشد و عملكرد گشنیز مشاهده شد که کاربرد
 20تن کود دامی سبب بهبود عملكرد دانه میشود
).(Salem & Awad, 2005
نتایج تحقیقات گویای آن است که کاربرد کودهای
آلی باعث افزایش معنیدار عملكرد بذر در گیاه زیرة سبز
میشود ) .(Ahmadian et al., 2006در تحقیقی دیگر،
کاربرد کود دامی بر عملكرد بذر گیاه بابونۀ آلمانی تأثیر
معنیداری داشته و بیشترین عملكرد بذر مربوط به تیمار
کود گاوی بوده است (.)Fallahi et al., 2008
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نتایج دیگر تحقیقات مؤید تأثیر مثبت کاربرد کود
دامی روی علف لیمو ()Cymbopogon flexuous Stapf
) ،(Rao, 2001شوید )،(Khalid & Shafei, 2005
همیشهبهار )Daneshian ( (Calendula officinalis L.
 ،)et al., 2013اسفرزه )(Plantago ovata Forsk
) (Pouryousef et al., 2010و کدوی
پوستکاغذی )Jahan et al., ( (Cucurbita pepo L.
 )2007است.
جدول مقایسۀ میانگین اسیدآمینه (جدول )7
نشان داد ،عملكرد دانه با محلولپاشی اسیدآمینه
حدود  13/38درصد در مقایسه با تیمار بدون
محلولپاشی افزایش نشان داد .نتایج بررسیهای
مختلف مؤید آن است که اسیدهای آمینه بهعنوان
منبع تأمین نیتروژن ،در افزایش نورساخت و بهبود
سرعت رشد پر شدن دانهها نقش مؤثری دارند که این
موضوع نقش مؤثری در افزایش عملكرد دانه دارد ( Haj
 .)Seyed Hadi & Rezaee Ghale, 2016نتایج یک
تحقیق دیگر نشان داد ،محلولپاشی اسیدآمینه در
شرایط کمآبیاری باعث افزایش  18درصدی عملكرد
دانه در گندم میشود ) .(Entezari et al., 2008در
گزارش نتایج تحقیق دیگری ،محلولپاشی اسیدهای
آمینه باعث افزایش جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و
عنصرهای کممصرف و همچنین افزایش رشد و
عملكرد کدو شد ) .(Faten et al., 2010نتایج همسانی
از تأثیر مثبت محلولپاشی اسیدهای آمینه بر عملكرد
ماش گزارش شده است ).(Minaee et al., 2013
عملكرد زیستتوده

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )5نشان داد،
کاربرد کود دامی و محلولپاشی اسیدآمینه تأثیر
معنیداری بر عملكرد زیستتوده داشتهاند .جدول
مقایسۀ میانگین کود دامی (جدول  )6نشان داد که
عملكرد زیستتوده ( 9281/71کیلوگرم در هكتار) با
کاربرد  9تن کود دامی در هكتار در مقایسه با تیمار
شاهد حدود  131/35درصد افزایش یافت .تأثیر مثبت
و معنیدار کاربرد کود دامی بر ارتفاع بوته و شاخص
سطح برگ گشنیز ،باعث افزایش عملكرد زیستتوده شد.
محققان در نتایج بررسیهای خود نشان دادهاند کاربرد
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مقادیر مناسب کود دامی با افزایش مادة آلی ،از راه بهبود
فعالیتهای میكروبی خاك و نیز فراهمی جذب بیشتر
عنصرهای غذایی ،سبب افزایش میزان نورساخت و مادة
خشک گیاهی میشود ( Saeid Nejad & Rezvani
.)Moghaddam, 2011; Darzi et al., 2012
نتایج بررسیها به افزایش زیستتودة تولیدی در
نتیجۀ کاربرد کودهای آلی در گیاه بومادران اشاره دارد
).(Scheffer et al., 1993

در تحقیقی تأثیر نهادة آلی بر گیاه دارویی
همیشهبهار بررسی شد .نتایج نشان داد ،کاربرد  25تن
کود دامی تأثیر مثبتی بر عملكرد بذر داشته است
) .(Tabrizi et al., 2011همچنین نتایج یک بررسی
روی کدوی تخمکاغذی گویای آن است که تلفیق کود
شیمیایی همراه با کاربرد  15تن کود دامی باعث
بیشترین عملكرد زیستتوده میشود ( Hossaini et
 .)al., 2015در بررسی دیگر ،کاربرد کود دامی و
ورمیکمپوست در گیاه دارویی ریحان عامل افزایش
وزن خشک اندامهای هوایی گیاه معرفی شد
).(Makkizadeh Tafti et al., 2013
جدول مقایسۀ میانگین اسیدآمینه (جدول )7
نشان داد که با محلولپاشی هیومی فورته عملكرد
زیستتوده حدود  25/65درصد در مقایسه با تیمار
شاهد (بدون محلولپاشی) افزایش یافت.
در پژوهشی دیگر تأثیر اسیدهای آمینه بر
ویژگیهای کمی و کیفی تربچه بررسی شد .نتایج
گویای تأثیر مثبت و معنیدار اسیدهای آمینه بر
صفات مورد بررسی بود .پژوهشگران علت این تأثیر
مثبت را اهمیت تغذیۀ برگی اسیدهای آمینه آزاد
بهعنوان یک منبع مهم در ساخت (سنتز) پروتئین
گیاهان عنوان کردند ).(Raeisi et al., 2014
در تحقیق دیگری ،تأثیر کاربرد اسیدهای آمینه بر
ماشک رقم گلسفید ) (Vicia panonicaدر شرایط دیم
بررسی شد .نتایج آن همچنین نشان داد ،محلولپاشی
اسیدهای آمینه باعث افزایش معنیدار عملكرد
زیستتوده میشود (.)Mahmoodi & Alizadeh, 2014
درصد اسانس
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دامی و محلولپاشی اسیدآمینه بر درصد اسانس تأثیر
معنیداری داشتهاند( .جدول  .)5جدول مقایسۀ
میانگین کود دامی (جدول  )6نشان داد که درصد
اسانس با کاربرد  12تن کود دامی در هكتار معادل 75
درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت.
محققان در نتایج بررسیهای خود گزارش کردهاند،
اسانسها ترکیبی ترپنوئیدی بوده و واحدهای سازندة
آن (ایزوپرنوئیدها) مانند ایزوپنتیل پیروفسفات ()IPP
و دیمتیلآلیل پیروفسفات ( )DMAPPنیاز مبرم به
 NADPHو  ATPدارند ،و حضور عنصرهایی مانند
نیتروژن و فسفر برای تشكیل ترکیبهای اخیر ضروری
است ) ،(Ghazi Manas et al., 2013از اینرو افزایش
کود دامی از راه فراهمی جذب بیشتر فسفر و نیتروژن
میتواند موجب افزایش میزان اسانس شود.
نتایج بررسی روی گیاه دارویی شوید گویای آن
است که کاربرد  30تن کود دامی سبب بهبود میزان
اسانس شده است ).(Khalid & Shafei, 2005
همچنین نتایج دیگر تحقیقات مؤید تأثیر مثبت کود
دامی بر میزان اسانس گیاه دارویی مریمگلی ( Kaplan
 )et al., 2009و گیاهان دارویی رزماری ،زوفا و
اسطوخودوس است ( Koocheki & Sabet Teimori,
 .)2012در نتایج تحقیق دیگری اشاره شده است که
این امر به دلیل بهبود ویژگیهای کیفی خاك و
قابلیت حفظ رطوبت آن در شرایط کمبود آب و در
نتیجه افزایش دسترسی به عنصرهای غذایی برای
تولید مواد نورساختی و متابولیتهای ثانویه است
(.)Mandal et al., 2007
جدول مقایسۀ میانگین اسیدآمینه (جدول )7
نشان داد ،بیشترین درصد اسانس با محلولپاشی
اسیدآمینه و کمترین درصد اسانس بدون محلولپاشی

به دست آمد که نتایج مؤید  35/14درصد افزایش در
اسانس دانه در مقایسه با تیمار شاهد (بدون
محلولپاشی) است .با توجه به تأثیر مثبت
محلولپاشی اسیدهای آمینه بر جذب عنصرهای کانی
و افزایش محتوای نیتروژن گیاه و همچنین نقش مهم
و مؤثر نیتروژن در تشكیل اسانس ،به نظر میرسد
افزایش  35درصدی اسانس دانه در مقایسه با شاهد
قابل توجیه باشد .نتایج یک تحقیق گویای تأثیر مثبت
محلولپاشی اسیدآمینه آمینولفورته و هیومیفورته در
افزایش رشد ،عملكرد پیكرة رویشی و درصد اسانس
ریحان است ) .(Saburi et al., 2014در نتایج بررسی
دیگری ،تأثیر مقادیر مختلف ورمیکمپوست و
محلولپاشی اسیدهای آمینه و اوره بر ویژگیهای کمی
و کیفی بابونه نشان داده شد ،محلولپاشی
آمینولفورته باعث افزایش عملكرد گل و درصد اسانس
بابونه شد ( Haj Seyed Hadi & Rezaee Ghale,
.)2016
نتیجهگیری کلی

نتایج بهدستآمده از این آزمایش نشان داد ،کاربرد
کود دامی و محلولپاشی اسیدهای آمینه تأثیر مثبت و
معنیداری بر عملكرد زیستتوده ،عملكرد دانه و
درصد اسانس در دانههای گشنیز داشتهاند .در بین
سطوح کود دامی ،کاربرد  12تن در هكتار روی همۀ
صفات (بهجز ارتفاع بوته) بیشترین تأثیر را داشته
است .محلولپاشی هیومیفورته نیز تأثیر مثبت و
معنیداری بر همۀ صفات داشت .نتایج گویای آن است
که در نظامهای تولید پایدار گشنیز امكان تأمین
عنصرهای غذایی گیاه به کمک نهادههای غیرشیمیایی
از جمله کودهای دامی و اسیدآمینه وجود دارد.
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