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چکیده
 يکي از مهم ترين گياهان دارويي است كه برای تقويت كبد و درمان نقرس و رماتيسم به،)Cichorium pumilum Jacq.( كاسني پاكوتاه
 آزمايشي به، به منظور بررسي تاثير كودهای آلي و تلقيح ميکوريزايي بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گياه دارويي كاسني پاكوتاه.كار ميرود
 اجرا، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد91-92  در سال زراعي، با سه تکرار،صورت فاكتوريل و بر پايه طرح بلوکهای كامل تصادفي
 فولويک اسيد و شاهد) و تلقيح ميکوريزايي در سه سطح، هيوميک اسيد، تي مارهای آزمايشي شامل كاربرد كود آلي در چهار سطح (كود گاوی.شد
 باعث، نتايج نشان داد كه تلقيح گونههای ميکوريزا. و عدم تلقيح) بودGlomus intraradices  تلقيح با،Glomus mosseae (تلقيح با
 كاربرد قارچ، در بين سطوح مختلف كودهای بيولوژيک. تعداد دانه و وزن دانه در بوته گرديد، تعداد گل، ارتفاع بوته،افزايش تعداد ش اخه جانبي
 كاربرد كودهای آلي نيز باعث بهبود اجزای عملکرد. درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد شد29  باعث افزايش،G .mosseae ميکوريزای گونه
 باعث توليد بيشترين تعداد ساقه جانبي و ارتفاع بوته شد و كاربرد هيوميک اسيد نيز سبب، بطوريکه استفاده از كود گاوی،دانه كاسني پا ك وتاه شد
 موجب افزايش عملکرد و، كاربرد هم زمان قارچهای ميکوريزا و كودهای آلي.توليد بيشترين تعداد گل و تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه گرديد
.اجزای عملکرد دانه كاسني پاكوتاه شد

. هيوميک، گياه دارويي، كود گاوی، كودهای بيولوژيک، فولويک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
To investigate the effects of organic fertilizers and mycorrhiza inoculation on yield and yield components of dwarf
chicory (Cichorium pumilum Jacq.), an experiment was conducted as factorial layout based on randomized
complete block design with three replications at research farm of Ferdowsi University of Mashhad in 2012-2013
growing seasons. Experimental treatments were all combinations of organic fertilizers at four levels (cow manure,
humic acid, fulvic acid and control) and mycorrhiza inoculation at three levels (inoculation with Glomus mosseae,
G. intraradices and control without inoculation). The results showed that the mycorrhiza species increased the
number of lateral branches, plant height, number of inflorescence per plant, number of seed and seed weight per
plant. Application of G. mosseae led to increasing of seed yield as 29% higher than control treatment. Using
organic fertilizers improved seed yield. The highest number of lateral branches and plant height were obtained in
cow manure treatment and the highest number of inflorescence, number of seeds per plant and seed yield were
shown in humic acid treatment. Furthermore, integrated mycorrhizae and organic fertilizers treatments increased
yield and yield components of dwarf chicory.
Keywords: Biological fertilizers, Fulvic, Humic, Medicinal plant, Organic Fertilizer.
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مقدمه

هیومیک و اسید فولویک رواج یافته است .کاربرد ماده آلی

گیاهان دارویی یکی از منابع مهم درمان بیماریها در
تمام نقاط جهان هستند و در حال حاضر نیز از جایگاه
مهمی در پزشکی برخوردار میباشند؛ به خصوص از
دهههای گذشته ،کاربرد این گیاهان در طب سنتی و
مدرن ،رو به افزایش گذاشته است ( .)Zargari,1997امروزه
با توجه به اثرات جانبی ناشی از مصرف داروهای
شیمیایی ،تولید پایدار داروهای گیاهی با کیفیت ،مورد
توجه قرار گرفته است ( .)Malik, 2011کاسنی پاکوتاه ( C.
 ،)pumilumگیاهی یکساله از تیره کاسنی ()Asteraceae
است که ارزش دارویی دارد و در اکثر نواحی ایران ،به ویژه
در غرب و جنوب غربی ایران میروید (.)Rechinger,1977
از خواص درمانی این گیاه میتوان به رفع مشکالت
گوارشی ،مشکالت کبد و کیسه صفرا و نیز به عنوان
اشتهاآور ،تصفیه کننده خون و درمان کم خونی اشاره کرد-
) .(Ahvazi et al., 2010کشاورزی رایج ،به کاربرد وسیع
کودهای شیمیایی نیاز دارد که عالوه بر پر هزینه بودن،
آلودگیهای زیست محیطی را نیز به همراه دارد .بنابراین
کشاورزی پایدار که یکی از اهداف آن ،حفظ تولید ،همراه
با کاهش آلودگی های زیست محیطی میباشد ،توجه
زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است
( .)Nassiri Mahalati et al., 2009از آنجایی که مشکالت
زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی ،تأثیر
سویی بر چرخه زیستی و پایداری بوم نظامهای زراعی
دارند ،بنابراین تجدید نظر در روشهای افزایش تولید
محصوالت زراعی ضروری میباشد ( Koocheki et al.,
 .)2005از این رو ،میتوان با استفاده از میکروارگانیسمهای
موثر در خاك ،به شکل کودهای بیولوژیک و نیز به
کارگیری انواع نهادههای آلی ،وابستگی به این کودها را
کاهش داد (.(Adediran et al., 2004
به علت اثرات مفیدی که مواد آلی بر خصوصیات
فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و حاصلخیزی خاك دارند،
یکی از ارکان مهم باروری خاك محسوب میشوند.
کودهای آلی باعث افزایش ماده آلی و  pHخاك میشوند
و به سبب بهبود خصوصیات ظرفیت تبادل کاتیونی ،باعث
افزایش فعالیت میکروارگانیسمها ،میزان دسترسی به مواد
غذایی و افزایش باروری خاك میشوند ( Kaur et al.,
 )2008با توجه به مالحظات زیست محیطی ،امروزه
استفاده از کودهای آلی ،از جمله کود دامی ،اسید

به صورت کود دامی ،سطوح کربن خاك را افزایش میدهد
و اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر خصوصیات و فرایند
های بیولوژیکی خاك دارد (.)Parakash et al., 2007
اسید هیومیک و اسید فولویک ،با کالت کردن عناصر
ضروری ،سبب افزایش جذب عناصر میشوند و باروری
خاك و تولید در گیاهان را افزایش میدهند ( Kausar et
1985

 .)al.,کودهای طبیعی و از جمله اسید هیومیک،

بدون آن که اثرات تخریبی بر محیط زیست داشته باشند،
عملکرد را افزایش میدهند ،به طوری که مقادیر بسیار کم
اسیدهای آلی به دلیل وجود ترکیبات هورمونی ،اثرات
مفیدی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت
کشاورزی دارند ( .)Koopal et al., 2005نتایج یک تحقیق
نیز نشان داد که کاربرد بهبود دهنده های اسید هیومیک،
سبب افزایش تحریک رشد بافت سبزینه ای در کاسنی
معمولی ( )C. intybus L.شد (.)Valdrighi et al., 1996
مصرف اسید هیومیک ،سبب افزایش معنیدار رشد
ریشه گیاه ژربرا ) (Gerbera jamesonii L.که در محلول
غذایی رشد یافته است ،گردید .همچنین محتوی فسفر،
منیزیم ،آهن و پتاسیم در برگها و تعداد گل در گیاه
توسط اسید هیومیک افزایش معنیداری نشان داد )
 .)Nikbakht et al., 2008نتایج تحقیق دیگری نیز نشان
داد که مصرف  20تن در هکتار کود گاوی و نیز  10تن
کود گاوی  +کود شیمیایی ،بیشترین تاثیر را در افزایش
عملکرد کل علوفه تر و نيز علوفه خشک کاسنی علوفهاي
کولتيوار  Grasslands Punaاز گونه  C. intybusاز داشت
( .)Rezvani Moghaddam et al., 2013کاربرد کودهای
بیولوژیک نیز از جمله راهبردهای تغذیه گیاه برای رسیدن
به اهداف کشاورزی اکولوژیک است ( Kapoor et al.,
 .)2004اصطالح کودهای بیولوژیک ،منحصراً به مواد آلی
حاصل از کودهای دامی ،بقایای گیاهی ،کود سبز و غیره
اطالق نمیشود ،بلکه در حقیقت ،انواع مختلف
میکروارگانیسمهای آزادزی ،همیار و همزیست و مواد
حاصل از فعالیت آنها را نیز شامل میشود که توانایی
تغییر شکل عناصر غذایی اصلی ،از شکل غیر قابل
دسترس ،به شکل قابل استفاده برای گیاه طی فرآیند های
بیولوژیکی ،دارند و منجر به رشد و نمو بهتر گیاه می
شوند ) .) Astaraiy & Koocheki , 1997میکوریزا به
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عنوان جزء کلیدی در بوم نظام ،اثرات مثبتی بر
خصوصیات کمی و کیفی گیاهان همزیست دارد ( Harrier
 .)et al., 2004میکوریزا ،همزیستی میان برخی از قارچ
های موجود در خاك با ریشه گیاهان می باشد که
رابطهای کامالً دوطرفه است .حدود  80درصد از تمامی
گونههای گیاهی خشکیزی ،دارای این نوع از همزیستی
میباشند ).)Quilambo, 2003
این گروه از میکروارگانیسمها ،با توجه به افزایش
فراهمی عناصر معدنی خاك از طریق تثبیت بیولوژیکی
نیتروژن ،محلول کردن فسفر و پتاسیم ،کنترل عوامل
بیماریزا و تولید انواع هورمونهای تنظیم کننده و محرك
رشد گیاه ،عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهند ( &
 .) Sturz Christie, 2003افزایش سطح فعال سیستم
ریشه گیاه برای جذب بهتر مواد غذایی از خاك ،خصوصا
در شرایط کمبود فسفر ( ،)Kapoor et al., 2007افزایش
فتوسنتز ( ،)Copetta et al., 2006افزایش مقاومت به
تنشهای خشکی ،شوری و مقاومت به آفات و بیماریها et
) ،)Pinior al., 2005و بهبود ساختمان خاك ( Celik et
 ،)al., 2004نمونههایی از نقش این قارچ ،در بوم نظامهای
زراعی میباشد .بررسیها بر روی گیاه کاسنی پا کوتاه
مشخص کرد که کاربرد کود زیستی ،باعث افزایش رشد و
عملکرد گیاه شد ( .)Doaiy, 2013نتایج یک تحقیق،
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حاکی از نقش موثر تلقیح میکوریزایی ،در افزایش معنیدار
عملکرد گلبرگ و عملکرد دانه ارقام گلرنگ ( Carthamus
 )tinctorius L.بود ( Rezvani Moghaddam et al.,
 .)2014نتایج ) ، Kapoor et al. (2001بیانگر اثر مثبت
کاربرد قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه
دارویی گشنیز (  )Coriandrum sativumبود .هدف از
انجام این آزمایش بررسی تاثیر کودهای آلی و همچنین
تلقیح قارچ میکوریزا ،بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه
دارویی کاسنی پا کوتاه میباشد.
مواد و روشها
اين آزمايش در سال زراعی  ،1391-92در مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و به
صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوكهای کامل تصادفی ،در
سه تکرار اجرا شد .در این مطالعه ،نهادههای کود آلی به
عنوان عامل اول در چهار سطح کود گاوی ( 20تن در
هکتار) ،هیومیک اسید ( 300کیلوگرم در هکتار) ،فولویک
اسید (سه کیلوگرم در هکتار) و عدم کاربرد کود (به عنوان
شاهد) و همچنین تلقیح میکوریزایی به عنوان عامل دوم
در سه سطح (شامل دو گونه تلقیح میکوریزایی mosseae
 G.و  G. intraradicesو عدم تلقیح میکوریزایی (به عنوان
شاهد) بودند.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمایش
Table 1- Physical and chemical properties of experimental field soil
pH

)Ec (ds/m

Available P
)(ppm

Available K
)(ppm

)OC (%

8.09

1.26

10.25

286

0.49

)Total N (%
0.08

Texture

Sample

Silty loam

Field soil

جدول  -2خصوصیات شیمیایی کود گاوی و اسید هیومیک در آزمایش
Table 2- Chemical properties of cow manure and humic acid used in experiment
pH
6.22
-

)Ec (ds/m
7.4
-

)Total P (%
0.14
2

)Total K (%
1.16
1

عملیات آمادهسازی زمین ،شامل شخم اولیه ،تسطیح
زمین و کرتبندی (ابعاد کرتها  × 2/5پنج متر) ،در اواخر
اسفند ماه  1391اجرا شد .کرتهای مورد نظر ،دارای پنج
ردیف با پشتههایی به عرض  50سانتی متر بود .فواصل
بین کرتها و بین بلوكها ،به ترتیب نیم و یک متر تعیین
شد .کود دامی ،اسیدهیومیک (تهیه شده از شرکت پارس
هیومیک تهران) و اسید فولویک (تهیه شده از شرکت
 Kohlerآلمان ،شرکت فن آوری سبز شرق مشهد) ،قبل از

)OC (%
22.6
-

)Total N (%
0.67
6

Sample
Cow manure
Humic acid

کاشت با خاك مخلوط شدند .گونههای قارچ میکوریزا
(تهیه شده از شرکت تولیدی زراعی ارگانیک همدان) نیز
همزمان با کاشت ،به صورت تلقیح با خاك ،در دو الیه
پایین و باالی بذرها استفاده شد .بذر کاسنی (تهیه شده از
پارك علم و فنآوری خراسان) ،بهصورت دستی ،در 20
اسفند ماه بر روی هر پشته کشت شد .تراکم نهایی 20 ،
بوته در متر مربع (فاصله روی ردیف  10سانتی متر) در
نظر گرفته شد ( Balandari &Rezvani Moghaddam,
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 . )2011اولین آبیاری کرتها به صورت نشتی و بالفاصله
بعد از کشت انجام شد و سایر آبیاریها ،تا زمان رسیدگی
فیزیولوژیک ،به صورت هفتهای انجام گرفت .جهت
جلوگیری از اثر منفی بر جمعیت قارچهای ميكوريزایی
تلقیح شده در طول دوره رشد گیاه ،هیچگونه علفکش و
یا آفتکش شیمیایی استفاده نگردید و وجین علفهای در
سه مرحله ،بهصورت دستی انجام شد  .پس از رسیدن
گیاه به مرحله برداشت نهایی ( 29مرداد) ،پنج بوته از هر
کرت Tبه طور تصادفی انتخاب شدند و صفاتی ازجمله
ارتفاع بوته ،تعداد انشعابات فرعی ساقه ،اجزای عملکرد
شامل تعداد گل آذین در بوته ،تعداد دانه در گل آذین،
وزن دانه در گل آذین ،تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در هر
بوته و وزن هزار دانه در هر کرت تعیین شد .در نهایت،
عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ،از
سطح باقیمانده هر کرت برداشت شد و با رعایت حذف اثر
حاشیهای ،تعیین گردید .به منظور تعیین رابطه میان
اجزای عملکرد با عملکرد دانه ،از رگرسیون چند متغیره
استفاده شد و در آن ،عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته
و اجزای عملکرد دانه ،به عنوان متغیرهای مستقل در نظر
گرفته شدند ،بنابر این:
y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7

که در این معادله ،y :عملکرد دانه؛  ،aعرض از مبداء و
 b1تا  ،b7ضرایب رگرسیون میباشند .با توجه به اینکه
بزرگی و کوچکی ضرایب رگرسیون ،بازتابی از واحدهای
اندازهگیری متغیرهای مستقل  xمیباشند ،مقایسه ضرایب
رگرسیون دشوار است .برای این منظور ،از ضرایب
رگرسیون استاندارد شده که به ضرایب رگرسیونی فاقد
واحد منجر میشوند ،استفاده شد.
اجزایدر این بررسی ،اجزای عملکرد دانه شامل تعداد
شاخه جانبی (  ،) x1تعداد گلآذین (  ،) x2تعداد دانه در
گلآذین ( ،)x3تعداد دانه در بوته ( ،)x4وزن دانه در گل-
آذین ( ،)x5وزن دانه در بوته ( )x6و وزن هزار دانه () x7
بود .در نهایت ،از بین اجزای عملکرد دانه ،اصلیترین
اجزای تعیینکننده عملکرد دانه از لحاظ آماری ،با استفاده
از رگرسیون گام به گام و به روش  ،Forwardوارد مدل
شد .تجزیه و تحلیل دادههای آزمایش ،با استفاده از نرم
افزار  SASو  MSTAT-Cانجام شد .میانگینها نیز با

استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( ،) LSDدر
سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.
برای مقایسه میانگین اثرات متقابل معنی دار ،از روش
برش دهی استفاده شد .برای ترسیم نمودارها نیز از نرم
افزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده کودهای
زیستی و کودهای آلی بر ارتفاع بوته کاسنی پاکوتاه در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .اثر متقابل کود
زیستی و کودآلی نیز در سطح احتمال پنج درصد معنیدار
شد (جدول .)3بیشترین ارتفاع گیاه کاسنی پا کوتاه ،تحت
تاثیر اثرات متقابل کود زیستی و کود آلی و در شرایط
کاربرد قارچ میکوریزای گونه  G. mosseaeو استفاده از
هیومیک اسید ( 117/39سانتی متر) حاصل شد و
کمترین مقدار ،در تیمار عدم کاربرد کود ( 65/83سانتی
متر) مشاهده شد (جدول  .)5در شرایط کاربرد کود
زیستی میکوریزای گونه  ،G.intraradicesکاربرد کود
گاوی ،باعث افزایش ارتفاع بوته بیشتری نسبت به سایر
کودهای آلی شد .همچنین بیشترین ارتفاع بوته در بین
سطوح مختلف کودهای آلی ،با استفاده از کود گاوی در
شرایط عدم کاربرد کود زیستی بهدست آمد (جدول .)5
چنین به نظر میرسد که استفاده از مواد آلی و کود
زیستی میکوریزا ،باعث افزایش فراهمی عناصر غذایی برای
ریشه گیاه شد که این امر ،با تحریک رشد گیاه و افزایش
طول میانگره ،در نهایت ،باعث افزایش ارتفاع گیاه کاسنی
پا کوتاه شد .بهبود جذب عناصر معدنی در گیاهان میزبان
قارچ های میکوریزا ،اغلب منجر به پاسخهای رشدی مثبت
در این گیاهان میشود که عمدتاً در سطح اندام هوایی
گیاه آشکار است ) .(Wright et al., 1998از طرفی،
کودهای آلی نیز با بهبود فراهمی مواد غذایی و بهبود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك ،باعث افزایش
شاخصهای رشدی در گیاهان میشوند ( Azeez et al.,
 .)2010بررسی انجام گرفته در گیاه دارویی گاوزبان
اروپایی (  )Borago officinalis L.نشان داد که ارتفاع
گیاه با کاربرد کود زیستی و نیز سطوح مختلف کود آلی
افزایش یافت (Falah Ghazaani et al. .)Shaalan, 2005
( )2012نشان دادند که کاربرد کود بیولوژیک و هیومیک
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اسید ،باعث افزایش ارتفاع گندم ()Triticum aestivum
شدند.
تعداد ساقه جانبی
اثر ساده تیمارهای تغذیه ای و همچنین اثر متقابل کود
زیستی و کود آلی بر صفت تعداد شاخه جانبی گیاه
کاسنی پاکوتاه ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
(جدول  .)3بیشترین تعداد ساقه جانبی ( 17ساقه) ،تحت
تاثیر اثرات متقابل کود زیستی و کود آلی ،در شرایط
کاربرد قارچ میکوریزای گونه  G. mosseaeو استفاده از
هیومیک اسید بهدست آمد و کمترین مقدار ،در تیمار
شاهد (پنج ساقه) مشاهده شد (جدول .)5تعداد ساقه
جانبی در تیمار کود گاوی در شرایط کاربرد قارچ
میکوریزای گونه  G.intraradicesو عدم کاربرد کود
زیستی (شاهد) ،از بیشتر از سایر سطوح مختلف کودهای
آلی بود .نتایج پژوهشهای Mahfouz & Sharaf-Eldin
)(2007بر روی گیاه رازیانه ()Foeniculum vulgare Mill.
و  )2012( Aghhavani Shajari et al.بر گیاه گشنیز،
بیانگر اثرات مثبت کاربرد تلفیقی کودهای آلی ،بیولوژیک
و شیمیایی ،بر تعداد شاخه جانبی در این گیاهان میباشد.
در شرایط یکسان محیطی ،فراهمی عناصر غذایی برای
گیاه توسط کودهای مختلف میتواند باعث افزایش رشد
گیاه و و در نتیجه ،تعداد شاخه فرعی گیاه شود ( & Jahan
 .)Koocheki, 2004محققان نشان داده اند که کاربرد
کودهای بیولوژیک در تلفیق با کود آلی ،اثرات کود
بیولوژیک را افزایش می دهد ( Rivera-Cruz et al.,
.)2008

تعداد گل آذین
اثرات ساده و متقابل کودهای زیستی و آلی بر تعداد گل
آذین گیاه کاسنی پا کوتاه ،در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول .)3بیشترین تعداد گل آذین ،در
تیمار کاربرد قارچ میکوریزای گونه  G. mosseaeو کود
آلی هیومیک اسید ( )115/00و کمترین مقدار ،در تیمار
شاهد ( )72/00مشاهده شد (جدول  .)5در شرایط عدم
حضور قارچ میکوریزا ،استفاده از کود دامی ،موجب افزایش
تعداد گل آذین( )82/00شد (جدول  .)5نتایج )2013
 )Doaiyمبین آن بود که تلقیح کود بیولوژیک و کود آلی،
باعث افزایش تعداد گل آذین در بوته در گیاه کاسنی پا

کوتاه شد .همچنین  ،)2009( Moradi et al.اثر مثبت
کاربرد تلفیقی کودهای آلی با بیولوژیک را بر صفت تعداد
چتر در بوته رازیانه را گزارش کردند .با توجه به نتایج
حاصل از پژوهشهای انجام شده و اثر مثبت کاربرد
تلفیقی کود زیستی و آلی بر صفت مورد مطالعه ،میتوان
اظهار داشت که احتماالً خواص شیمیایی و فیزیکی
کودهای آلی ،از طریق افزایش نگهداری عناصر غذایی و
افزایش هورمونهای تنظیمکننده رشد و همچنین افزایش
فعالیت میکروارگانیسمها ،باعث افزایش تجمع نیتروژن،
فسفر و سایر عناصر مورد نیاز در گیاه میشود و اجزای
عملکرد گیاه را بهبود بخشیدهاست Arancon et al.,
.)2004
تعداد دانه در گل آذین و بوته
نتایج تجزیه واریانس آزمایش حاکی از آن بود که اثر ساده
تیمارهای آزمایشی بر صفات تعداد دانه در گل آذین و
بوته ،در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود درحالیکه
این صفات ،تحت تاثیر اثر متقابل کود آلی و کود زیستی
قرار نگرفتند (جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در گل آذین،
تحت تاثیر کودهای آلی ،مربوط به تیمار شاهد بود (جدول
 .)4بین سطوح مختلف کودهای زیستی نیز بیشترین
تعداد دانه در گل آذین ،در تیمار شاهد ( )42/77مشاهده
شد (جدول )2009( Moradi et al. .)4نیز گزارش کردند
که در گیاه رازیانه ،به دلیل تعداد چترك کمتر تیمار
شاهد ،بیشترین تعداد دانه در چترك در تیمار شاهد
مشاهده شد .با توجه به نتایج میتوان چنین استنباط کرد
که در شرایط کاربرد کودهای آلی و زیستی ،پایین بودن
تعداد دانه در گل ،به دلیل باال بودن تعداد گل آذین در
این تیمارها بوده است زیرا در چنین شرایطی ،به نظر
میرسد که گیاه ،منابع بیشتری را صرف تولید گل میکند
و در نتیجه ،تعداد دانه کمتری در گل تولید کرده است.
مقایسه میانگین اثر ساده کودهای زیستی نشان داد که
بیشترین تعداد دانه در بوته ،به کاربرد قارچ میکوریزای
گونه  )3897/9( G. mosseaeو کمترین مقدار آن ،به
عدم کاربرد کود زیستی (شاهد )3290/6 ،تعلق داشت
(جدول .)4استفاده از گونههای  G. mosseaeو
 G.intraradicesمیکوریزا ،به ترتیب باعث افزایش  18و
 17درصدی تعداد دانه نسبت به شاهد شد .به گزارش
 ،)2012( Aghhavani Shajari et al.کاربرد تنهایی و

5
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و از این طریق ،بر وضعیت رشدی گیاه اثرات مثبتی بر
جای میگذارد ( .)Arpana & Bagyaraj, 2007با توجه
به اینکه فسفر ،در افزایش تعداد دانه در بوته و نیز انتقال
انرژی حاصل از فتوسنتز نقش مهمی دارد ،بنابراین،
افزایش تعداد دانه در اثر کاربرد میکوریزا را می توان به
افزایش فراهمی فسفر نسبت داد (.( Paradi et al., 2003

تلفیقی کود زیستی میکوریزا ،اثرات به مراتب بهتری بر
افزایش توان تولید بذر در بوته در گیاه گشنیز داشت.
گزارش شده است که میکوریزا ،از طریق نفوذ در حفرات
بسیار ریز خاك که برای ریشههای مویین قابل دسترس
نیست و نیز افزایش جذب عناصر غذایی ،باعث افزایش
جذب سیستم ریشهای گیاه و به دنبال آن ،افزایش جذب
عناصر کم مصرف و پر مصرف ،به خصوص فسفر می شود

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد مطالعه در گیاه کاسنی پاکوتاه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی
Table 3- Variance analysis (mean squares) of studied traits of dwarf cichory
Biological
yield

Harvest
index

Seed yield

87506.02 ns

0.25 ns

8923.13 ns

Number of
Number of
Seed
1000lateral
Number of
seeds per
Number of Seed weight per
weight
seed
stem per inflorescence inflorescence seeds per plant inflorescence
per plant weight
plant
per plant

Plant
height

S.O.V.

df

0.02 ns

0.33 ns

0.000054 ns

20842.11 ns

5.44 ns

0.86 ns

* 10.11

29.78 ns

2

Block

** 19186222.69

0.15 ns

** 0.09 ns 462944.25

** 10.53

0.000044 ns

** 1389408.02

** 13.36

** 1432.86

** 78.36

** 833.34

2

Biological
)fertilizer (A

** 12185818.46

0.14 ns

** 0.07 ns 313399.58

** 8.87

0.000044 ns

** 1230237.40

** 18.14

** 1370.40

** 1448.49 ** 83.06

3

Organic
)fertilizer (B

* 2855251.28

0.50 ns

** 45792.58

0.06 ns

0.85 ns

0.000016 ns

167334.43 ns

3.28 ns

** 167.15

** 9.78

* 192.76

6

9656787.7

1.45

13864.86

0.032

0.95

0.000013

284.47

1.89

48.43

2.47

74.78

24

Biological
fertilizer 
Organic
fertilizer
Error

** *،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم اختالف معنیدار میباشند.
**, *, and ns are significant at a probability level of 1%, 5% and no significant difference.

جدول . 4مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کود بیولوژیک و آلی بر صفات مورد مطالعه در گیاه کاسنی پاکوتاه
Table 4- Mean comparison of the effects of biological and organic fertilizers on studied characteristics of dwarf chicory
Number of
Seed
Number of
Number
Number of
Plant
inflorescence
Seed yield
weight per
lateral
Biological yield
of seeds
seeds per
height
-1
per
plant
) (kg.ha
plant
stem per
)(kg.ha-1
per plant inflorescence
)(cm
)(g
plant

Factor

Biological fertilizer
7177.5 b
9496.91 a
9209.9 a
832

87.36 c
104.03 a
95.63 b
7.32

7.66 c
12.66 a
11.08 b
1.33

78.16 b
95.91 a
90.83 a
5.89

6990.5 c
9672.0 a
8685.9 b
9164.0 a
960.71

77.67 c
98.04 b
99.57 ab
107.42 a
7.32

6.11 c
11.66 ab
11.00 b
13.11 a
13.3

73.55 c
102.44 a
91.22 b
95.66 ab
5.89

42.08 a
40.50 b
40.50 b
1.16

3290.6 b
3897.9 a
3860.2 a
240.85

5.70 b
7.33 a
7.33 a
0.825

1155.50 b
1499.75 a
1491.50 a
99.69

Control
G.mosseae
G.intraradices
)LSD (5%

3153.0 b
3984.8 a
3718.9 a
3874.9 a
278.11

5.36 b
7.64 a
6.97 a
7.17 a
0.953

1116.67 c
1532.33 a
1391.33 b
1488.67 ab
115.12

Control
Humic acid
Fulvic acid
Cow manure

Organic fertilizer
42.77 a
40.22 bc
41.22 b
39.33 c
1.34

کاربرد کودهای آلی نیز باعث افزایش معنیدار تعداد
دانه در بوته کاسنی پاکوتاه نسبت به شاهد شد (جدول .)4
در میان منابع تغذیهای کود آلی ،هیومیک اسید با تولید
 3984/8دانه در بوته ،بیشترین و تیمار شاهد با ،3153
کمترین تعداد دانه در بوته را تولید کردند .کاربرد کود آلی

)LSD (5%

هیومیک اسید ،باعث افزایش  26درصدی این صفت شد.
 (2009) Moradi et al.نیز افزایش تعداد دانه رازیانه در
بوته ،ناشی از مصرف کود آلی گزارش کرد .عناصر غذایی در
کودهای آلی ،به آهستگی آزاد میشوند و در طی فصل
رشد در اختیار گیاه قرار میگیرند و تا انتهای فصل رشد
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.)Beauchamp, 1986

می توانند عناصرغذایی مورد نیاز گیاه را تامین نمایند (

جدول  .5اثر متقابل کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات مورد مطالعه در گیاه کاسنی پاکوتاه
Table 5. Interaction effects of biological and organic fertilizers on some studied characteristics of dwarf chicory
Number of
inflorescence
per plant

Seed yield
)(kg.ha-1

Organic fertilizer

1090 a
1175 a
1157 a
1200 a
121.6

Control
Humic acid
Fulvic acid
Cow manure
)LSD (5%

1133 c
1720 a
1507 b
1639 ab
203.2
1127 c
1702 a
1502 b
1627 ab
188.5

Control
Humic acid
Fulvic acid
Cow manure
)LSD (5%
Control
Humic acid
Fulvic acid
Cow manure
)LSD (5%

Biological yield
)(kg.ha-1

Plant height
)(cm

Number of
lateral stem per
plant

7043.48 a
7098.2 a
7060.33 a
7507.75 a
523.7

65.83 b
95.5 a
90.5 a
97.64 a
11.7

5c
8.6 ab
7.3 b
9.6 a
2.1

72 a
80 a
78.66 a
82 a
5.2

7005 d
11388 a
9392.38 c
10202.36 b
687.6
6922.99 c
10529.63 a
9604.9 b
9781.94 b
612.5

86.3 c
117.39 a
102.94 b
109.5 ab
13.3
80.89 c
87 c
100.27 b
114.39 a
12.9

7c
17 a
13 b
13.6 b
2.9
6.3 c
15 a
11.3 b
11.66 b
3.0

76 c
115 a
97.33 b
104 ab
15.4
72.66 c
112.33 a
97.66 b
101 ab
13.7

وزن دانه در گل آذین و بوته
تیمارهای مختلف کودی بر وزن دانه در گل آذین در سطح
احتمال پنج درصد ،اثر معنی داری نداشتند ،در حالیکه
وزن دانه در بوته تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی در
سطح یک درصد قرار گرفت (جدول  .)3همچنین نتایج
آزمایش بیانگر آن بود که اثر متقابل بین تیمارهای مورد
مطالعه ،تاثیر معنی داری بر وزن دانه در بوته نداشت
)2010( Moghaddam et al.
(جدول Rezvani . )3
نیز گزارش کردند که کاربرد تیمارهای کودی ،تاثیر معنی-
داری در افزایش وزن دانه در کپسول گیاه کنجد
( )Sesamum indicum L.نداشت .با توجه به جدول ،4
بیشترین وزن دانه در بوته در میان کودهای زیستی ،از
کاربرد قارچ میکوریزای گونه  G.mosseaeو به میزان 7/3
گرم و کمترین آن ،از تیمار شاهد بهدست آمد .کاربرد کود
زیستی میکوریزای گونه  ،G.mosseaeباعث افزایش 28
درصدی وزن دانه در بوته در مقایسه با شاهد شد .
 )2008( Khoramdel et al.نیز گزارش کردند که اثر
تلقیح با کودهای بیولوژیک ،نیتروژن و فسفر بر خصوصیات
رشدی سیاهدانه ( ،)Nigella sativa L.باعث بهبود کلیه
خصوصیات رشدی سیاهدانه در مقایسه با شاهد شد.
آزمایشات متعددی نشان دادهاند که مصرف کودهای
بیولوژیک ،تولید هورمونهای گیاهی مانند اکسین ،ژیبرلین

Biological
fertilizer

Control

G.mosseae

G.intraradices

و سیتوکنین را افزایش میدهد .از آنجا که این هورمونها
در تحریک تقسیم سلولی اندام هوایی از جمله بذر ،نقش
مهمی دارند ،بنابراین میتوانند در افزایش ظرفیت مخزن
در گیاه ،جهت انتقال مواد فتوسنتزی ،نقش موثری داشته
باشند ) .)Karthikeyan et al., 2009نتایج مقایسه میانگین
اثر ساده کودهای آلی نشان داد که بیشترین مقدار وزن
دانه در بوته ،در تیمار کود گاوی ( 7/17گرم) و کمترین
مقدار آن ،در تیمار شاهد ( 5/36گرم) مشاهد شد (جدول
 .)4اختالف معنیداری در بین سطوح مختلف کاربرد
کودهای آلی ،به جز تیمار شاهد مشاهده نشد (جدول .)4
در گزارشی عنوان شد که مصرف کود گاوی کامالً پوسیده،
تعداد دانه در بوته در زیره سبز ( )Cuminum cyminumرا
از  296به  364دانه افزایش داد (Ahmadian et al.,
) 2006چنین بنظر میرسد که کودهای آلی ،با آزاد سازی
تدریجی عناصر غذایی که مطابق با رشد گیاه است و
همچنین افزایش میزان آب قابل دسترس گیاه و بهبود
ساختمان فیزیکی خاك ،بر سرعت و مدت فتوسنتز گیاه
افزودند و باعث افزایش وزن دانه در بوته شدند ( & Luo
.)San, 1994
وزن هزار دانه
استفاده از کودهای مختلف زیستی و آلی روی وزن هزار
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چند متغیره شامل اجزای عملکرد ،به عنوان متغیرهای
مستقل و عملکرد دانه ،به عنوان متغیر وابسته ،دارای
ضریب تبیینی  0/76بود (جدول  .)7نتایج رگرسیون گام به
گام نشان داد که از بین اجزای عملکرد ،تنها تعداد گل
آذین به عنوان متغیر معنیدار در تعیین عملکرد ،وارد مدل
نهایی شد که دارای ضریب تبیینی  0/71بود (جدول .)7
رابطه رگرسیونی به دست آمده بین تعداد گل آذین و
عملکرد دانه نشان داد که افزایش تعداد گل آذین در بوته،
باعث افزایش معنیدار عملکرد دانه شد که با توجه به شیب
این معادله ،این افزایش ،برابر  14کیلوگرم در هکتار ،به
ازای افزایش یک گل آذین در بوته بود (شکل .) 1مطالعهای
که توسط  )2007( Shata et al.روی آفتابگردان
( ،)Helianthus annuus L.لوبیا چشم بلبلی ( Vigna
 ،)unguiculata L.ذرت ( )Zea mays L.و ارزن
( )Pinuisetum americanumانجام گرفت نشان داد که
کاربرد تیمارهای تلفیقی حاصل از کودهای آلی و بیولوژیک
و شیمیایی ،باعث افزایش معنی دار در عملکرد دانه شد .از
آنجا که تلقیح با کودهای بیولوژیک ،به دلیل توسعه سیستم
ریشهای ،باعث بهبود دسترسی و افزایش جذب عناصر
غذایی ) ) Lakshmanan et al., 2005و در نتیجه ،باعث
افزایش تولید مواد فتوسنتزی در گیاه میشود ،چنین به
نظر میرسد که افزایش عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه در
پاسخ به تلقیح با این کودها ،به دلیل فراهمی بیشتر عناصر
غذایی برای بوتهها بوده است که در نتیجه ،باعث افزایش
تولید مواد فتوسنتزی برای دانهها شده است .از طرفی
دیگر ،کودهای آلی از طریق فراهمی رطوبت و عناصر غذایی
مانند نیتروژن ،فسفر و پتاس ،بر اجزای عملکرد گیاه نظیر
ارتفاع ،تعداد گل و همچنین زیست توده اثر میگذارند و
موجب بهبود عملکرد دانه میشوند )et al., 2002

دانه در سطح احتمال پنج درصد ،اثر معنی داری نداشتند
(جدول  . )3با این وجود ،میزان این صفت در تمام تیمارها،
باالتر از شاهد ( 1/72گرم) بود .بیشترین وزن هزار دانه در
شرایط کاربرد قارچ میکوریزای گونه G.intraradices
(1/89گرم) حاصل شد ،درحالیکه در میان سطوح مختلف
کودهای آلی ،بیشترین وزن هزار دانه از کاربرد کود دامی
(1/91گرم ) به دست آمد (جدول  .)4وزن هزار دانه بر
خالف تعداد دانه در واحد سطح ،ارتباط اندکی با عملکرد
دانه دارد و معموالً ،عوامل مختلف محیطی و زراعی ،کمتر
بر آن اثر میگذارند)  .)Kafi et al., 2005در مطالعهای
مشخص شد که کاربرد کودها ی آلی ،اثر معنی داری بر
افزایش وزن هزاردانه کاسنی پا کوتاه نداشت ( Doaiy,
.)2013
عملكرد دانه
اثر ساده کودهای آلی و بیولوژیک روی عملکرد دانه در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)3همچنین
عملکرد دانه ،تحت تاثیر اثر متقابل کود آلی و زیستی قرار
گرفت (جدول  .)3بیشترین عملکرد دانه ( 1720کیلوگرم
در هکتار) در تیمار کاربرد قارچ میکوریزای گونه G.
 mosseaeو هیومیک اسید بهدست آمد  ،درحالیکه
کمترین عملکرد دانه (مقدار 1090/3کیلوگرم در هکتار)،
در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول  .)5در شرایط عدم
کاربرد قارچ میکوریزا ،بیشترین مقدار عملکرد دانه ،مربوط
به کاربرد کود دامی ( 1200کیلوگرم در هکتار ) بود .نتایج
حاصل از تجزیه واریانس رگرسیون گام به گام مورد
استفاده بین اجزای عملکرد و عملکرد دانه ،از لحاظ آماری
معنی دار بود (جدول .) 6ضرایب رگرسیون استاندارد شده
و همچنین متغیر معنیدار در تعیین عملکرد ،با استفاده از
رگرسیون گام به گام ،در جدول  7آمده است .رگرسیون

.)Eghball

جدول . 6تجزیه واریانس رگرسیون گام به گام مورد استفاده بین اجزای عملکرد و عملکرد دانه کاسنی پاکوتاه
Table 6- Analiysis of variance of stepwise regression between seed yield and seed yield components of dwarf
chicory
R2

F

MS

df

S.O.V

0.713

** 84.74

1758281

1

Regression

-

-

20748

34

Error

9
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شکل  .1رابطه میان تعداد گل آذین در بوته و عملکرد دانه در گیاه کاسنی پا کوتاه
Figure 1. Correlation between number of inflorescences per plant and seed yield of dwarf chicory

جدول  . 7ضرایب رگرسیون چند متغیره استاندارد شده برای متغیرهای مستقل و متغیرهای معنی دار وارد شده به مدل نهایی ،با استفاده از
رگرسیون گام به گام
Table 7- Regression coefficients of standard multivariates for independent variables and significant variable enterd
to the final model by using stepwise regression
b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

a

R2

df

-1.02

1.41

0.19

2.27

-1.20

-3.21

0.25

0

0.761

7

-

-

-

14.00

-

111.14

0.713

1

-

-

شاخص برداشت
شاخص برداشت دانه انیسون ،تحت تاثیر کودهای آلی و
بیولوژیک قرار نگرفت (جدول  .)3در بین کودهای زیستی،
بیشترین درصد شاخص برداشت ،به تیمار استفاده از قارچ
میکوریزای گونه  )13/96( G.intraradicesتعلق داشت
(جدول  .)4در میان فاکتور کودهای آلی نیز بیشترین
شاخص برداشت ،از کاربرد کود گاوی ( )14/03حاصل شد.
 )2013( Doaiyنیز عدم تاثیر معنیدار تیمار کودهای آلی و
بیولوژیک بر شاخص برداشت در گیاه کاسنی پا کوتاه را
گزارش کرد.

Initial model
Final model

عملکرد بیولوژیک در هکتار و کمترین آن به تیمار شاهد به
میزان  7043/4کیلوگرم در هکتار تعلق داشت (جدول .)5
 )2008( Darzi et al.گزارش کردند که کاربرد کودهای
زیستی میکوریزا و آلی ،باعث افزایش عملکرد بیولوژیک
نسبت به شاهد در رازیانه شد .بهنظر میرسد که احتماالً
مصرف کودهای آلی ،از طریق تأثیر مثبتی که بر درصد
همزیستی میکوریزایی و گسترش هیفهای خارجی اعمال
میکند و به دنبال آن ،تأثیری که قارچ میکوریزا بر
گسترش و رونق رشد ریشه گیاه میزبان میگذارد ،موجب
بهبود رشد و نمو و سرانجام ،افزایش عملکرد بیولوژیک
میشود.)Sainz et al .,1998) .

عملكرد بیولوژیک
اثرات ساده کودهای آلی و بیولوژیک در سطح احتمال یک
درصد و همچنین اثر متقابل کود زیستی و کود آلی در
سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد بیولوژیک گیاه کاسنی
معنی دار بود (جدول .) 3عملکرد بیولوژیک ،تحت تاثیر اثر
متقابل منابع تغذیه ای قرار گرفت ،بهطوریکه بیشترین
مقدار عملکرد بیولوژیک ،به تیمار میکوریزای گونه
 G.mosseaeو کاربرد هیومیک اسید ،با  11388کیلوگرم

نتیجه گیری
بهطور کلی نتایج حاصل از این آزمایش ،بیانگر واکنش
چشمگیر گیاه دارویی کاسنی پا کوتاه به مصرف تلفیقی
کودهای زیستی ،به همراه کودهای آلی بود .در بین
تیمارهای مورد مطالعه در آزمایش ،تیمار + G.mosseae
هیومیک اسید ،اثرات به مراتب بیشتری بر شاخصهای
کمی گیاه دارویی کاسنی پا کوتاه داشت .کاسنی پا کوتاه،

... نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و:نقیبی و همکاران

سپاسگزاری
هزینههای انجام این طرح توسط معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده کشاورزی و در قالب
 تامین شده است که27112 طرح تحقیقاتی مصوب با کد
بدین وسیله از حمایتهای مالی دانشگاه فردوسی مشهد
.سپاسگزاری میشود
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 تعداد ساقه، بیشترین ارتفاع بوته،تحت تاثیر این تیمار
 عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را، تعداد گلآذین،جانبی
 بهبود ویژگیهای شاخصهای کمی در این تیمار از.دارا بود
یک سو و عدم کاربرد کود شیمیایی در این تیمار که
زمینهساز پایداری خاك و سالمتی بومنظام زراعی در
 انتخاب این شیوه تغذیهای،درازمدت میباشد از سوی دیگر
.به عنوان تیمار برتر را موجه مینماید
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