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چکیده
اهداف :این پژوهش به منظور بررسی اثر کاربرد کودهاي آلی و زیستی بر عملکرد ،اجزاي عملکرد ،درصد روغن و
سیلیمارین خارمریم انجام گردید.
مواد و روشها :آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی در دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه
در سال  9912اجرا گردید .عامل اول کود آلی در سه سطح بدون کاربرد (شاهد) 12 ،تن در هکتار کود دامی و  92تن در
هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم شامل روش کاربرد کود زیستی سوپرنیتروپالس در چهار سطح عدم مصرف ،بذرمال
(تلقیح بذور)  ،کودآبیاري (سرک) و بذر مال  +کودآبیاري بودند.
یافتهها :بیشترین عملکرد کاپیتول و عملکرد بیولوژیکی با کاربرد کود دامی بهدست آمد .تعداد دانه در کاپیتول و وزن
هزاردانه با کاربرد هر دو نوع کود دامی و ورمیکمپوست نسبت به شاهد افزایش معنیدار نشان دادند .بیشترین عملکرد
دانه ( 962/1گرم در مترمربع) و درصد روغن ( 91/21درصد) با کاربرد ورمیکمپوست و بیشترین عملکرد روغن (11/1
گرم در مترمربع) با کاربرد کود دامی بهدست آمد که بهترتیب نسبت به شاهد افزایشهاي  1/9 ،99و  91/1درصدي داشتند.
هر سه روش کاربرد سوپرنیتروپالس نسبت به شاهد افزایش معنیداري بر درصد روغن دانه داشتند .حداکثر تعداد کاپیتول
و وزن هزاردانه با روش تلفیقی کاربرد سوپرنیتروپالس (بذرمال  +کودآبیاري) بهدست آمد .بیشترین عملکرد دانه (921/4
گرم در مترمربع) ،درصد روغن (91 /1درصد) و عملکرد روغن ( 19/1گرم در مترمربع) با کاربرد روش تلفیقی بدون
تفاوت معنیدار با روش کودآبیاري و بذرمال بهدست آمد که نسبت به شاهد بهترتیب  91/2 ،14/1و  49/1درصد افزایش
نشان دادند .بیشترین درصد سیلیمارین با کاربرد ورمیکمپوست و سطوح مختلف سوپرنیتروپالس بدون تفاوت معنیدار
با یکدیگر (بهطور متوسط  6/1درصد) بهدست آمد که نسبت به عدم کاربرد کود آلی و زیستی (شاهد) بهطور متوسط
 11/9درصد افزایش نشان دادند.
نتیجهگیری :کاربرد کودهاي دامی و ورمیکمپوست و کاربرد سوپرنیتروپالس بهصورت بذرمال و یا کودآبیاري باعث
بهبود اجزاي عملکرد ،عملکرد دانه ،درصد روغن و سیلیمارین در خارمریم میشود.
واژههای کلیدی :خارمریم ،درصد روغن ،سیلیمارین ،سوپرنیتروپالس ،عملکرد دانه ،کود دامی ،ورمیکمپوست
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Abstract
Background and Objective: This research was carried out to investigate the effect of organic and biological
fertilizers application on yield, yield components, oil and silymarin percentage of milk thistle.
Materials and Methods: The experiment was conducted as factorial based on randomized complete blocks
design (RCBD) at the faculty of Agriculture, University of Maragheh in 2016. The first factor was included
organic fertilizer in three levels as without application (control), application of 20 tons per hectare of farmyard
manure and application of 15 tons per hectare of vermicompost, and the second factor was included the
application methods of Supernitroplas as biological fertilizer in four levels including non-application (control),
seed inoculation, fertigation (topdress application) and seed inoculation + fertigation
Results: The highest capitol and biological yield was obtained using farmyard manure. The number of grain
per capitols and 1000-kernal weight showed significant increases with application of both farmyard and
vermicompost compared to control. The highest grain yield (160.2 g.m-2) and oil percentage (17.52%) were
obtained with vermicompost application and the highest oil yield (27.9 g.m-2) obtained using farmyard manure
that showed increases of 31, 7.8 and 39.7 % compared to control, respectively. All three methods of
Supernitroplas application significantly increased the oil percentage compared to control. The maximum
number of capitol and 1000-kernal weight were obtained by combined application of Supernitroplas
(inoculation + fertigation). The highest grain yield (159.4 g.m-2), oil percentage (17.7%) and oil yield (28.7
g.m-2) were obtained by using the combined method without significant difference with topdress application
and seed inoculation methods that showed increases of 24.9, 12.5 and 41.9% compared to control, respectively.
The highest percentage of silymarin was obtained with vermicompost application and Supernitroplas by
different methods without significant difference (average: 6.2%), which showed an increase 79.8% on average
compared to non-application of organic and biological fertilizers (control).
Conclusion: The application of manure and vermicompost fertilizers and the application of Supernitroplas as
seed inoculation or fertigation improve the yield components, grain yield, oil percentage and silymarin in milk
thistle.
Keywords: Farmyard Manure, Grain Yield, Milk Thistle, Oil Percentage, Silymarin, Supernitroplas,
Vermicompost
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میباشند (منگیستو و همکاران 1291؛ سینگ و همکاران

خارمریم یا ماریتیغال ()Silybum marianum L.

 .)1292برهمین اساس ،جهت نیل به این اهداف امروزه

گیاهی یکساله یا دوساله بومی مناطق مدیترانهاي است

استفاده از انواع مختلف کودهاي آلی و زیستی در نظام-

که امروزه در سراسر جهان رشد نموده و یا مورد کشت

هاي تولید پیدار رواج پیدا کرده است .کاربرد انواع

قرار میگیرد (آبنولی و همکاران  .)1299از برگهاي این

کودهاي آلی از جمله کودهاي دامی و ورمیکمپوست

گیاه در گذشته جهت مداواي بیماريهاي صفراویی و

بهدلیل خواص شیمیایی و فیزیکی مطلوب آنها میتواند

بیماريهاي مربوط به دستگاه گوارش و اکنون از مواد

جایگزینی مناسب براي کاربرد کودهاي شیمیایی باشد.

مؤثره موجود در میوه (دانه) هاي رسیده این گیاه براي

کاربرد مواد آلی ابزاري مؤثر براي مدیریت باروري و

معالجه بیماريهاي کبدي و پیشگیري از سرطان کبد

اصالح خاک میباشد .این مواد نهتنها مواد غذایی

استفاده میشود .از جمله داروهایی که بهاین منظور از

ضروري براي گیاه را به مزرعه عرضه میکنند ،بلکه می-

گیاه خارمریم تهیه شدهاند میتوان به لگالون،

توانند ظرفیت نگهداري مواد غذایی خاک ،دسترسی به

دوراسیمارین ،هگریمارین و ماردین دیستل ،اشاره نمود

عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف ،فعالیت

(پستوایت و همکاران 1221؛ امیدبیگی  .)1299حدود

ریزجانداران خاک ،ساختار خاک و رشد گیاه در خاک را

 1222سال است که از عصاره خارمریم بهعنوان یک

بهبود بخشند (نیچ و همکاران 1291؛ ملیس و همکاران

داروي گیاهی استفاده میشود و سیلیمارین ماده فعال

 .)1296ورمیکمپوست از طریق فرآوري ضایعات آلی

اصلی عصاره میوههاي خارمریم بوده و براساس

نظیر کودهاي دامی و ضایعات گیاهی توسط گروهی از

فارماکوپههاي آمریکا و اروپا ،از میوههاي بالغ این گیاه

کرمهاي خاکی تولید میشود و این ماده آلی داراي

حداقل  9/2تا دو درصد عصاره سیلیمارین استخراج شده

تخلخل زیاد ،قدرت جذب و نگهداري باالي عناصر معدنی،

(حاجیآقایی و همکاران  .)1299عصارههاي تهیه شده از

تهویه و زهکشی و ظرفیت باالي نگهداري آب بوده و

این گیاه دارویی اهمیت اقتصادي باالیی داشته و در سال

بههمین دلیل امروزه استفاده از آن در کشاورزي پایدار

 1294مکملهاي تهیه شده از این گیاه در بازار فروش

براي بهبود رشد و کیفیت محصوالت زراعی و باغی

مکملهاي طبیعی با فروش  1/1میلیون دالر رتبه ششم

متداول شده است (آتیه و همکاران  .)1222ورمی-

را در میان  12گیاه پرفروش کسب و در بازار امریکا نیز

کمپوست غنی از هورمونهاي رشد و ویتامینها بوده و

مکملهاي تهیه شده از این گیاه ،از بین  22مکمل گیاهی

باعث افزایش جمعیت میکروبی خاک و نگهداري بلندمدت

پرفروش با فروش  96/4میلیون دالر در جایگاه دوازدهم

عناصر غذایی بدون اثرات منفی بر محیط میگردد

قرار گرفت (اسمیت و همکاران  .)1292لذا مطالعه و

(پادماتیاما و همکاران  .)1229گزارش شده است که

پژوهش در خصوص تهیه عصاره خارمریم و بهبود و

ورمیکمپوست بهعنوان اصالحکننده آلی خاک در بهبود

افزایش تولید سیلیمارین درآن با توجه به گردش مالی

ویژگیهاي کمی و کیفی گیاهان موثر است (سکار و

قابل توجه و بازار مصرف آن ،از نظر اقتصادي جایگاه

کارمگام  .)1292افزودن ورمیکمپوست به خاک و

ویژهاي دارد.

بسترهاي کشت سبب افزایش نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

افزایش تولید در واحد سطح از طریق کاهش هزینه-

خاک شده و حضور تنظیمکنندههاي رشد گیاهی در

هاي تولید و افزایش کارآیی مصرف نهادهها ،بدون آنکه

ورمیکمپوست و امکان بهبود و افزایش رشد گیاه را به-

به منابع آب و خاک و محیط زیست و کیفیت محصول

وجود میآورد (آتیه و همکاران  .)1222کودهاي زیستی

آسیب وارد شود از اهداف اصلی یک نظام زراعی پایدار

حاوي مواد نگهدارنده با جمعیت متراکم از یک یا چند نوع

نصیری ،جوانمرد
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میکروارگانیسم مفید خاکزي بوده و یا بهصورت

مقدار صفات مورفولوژیکی و همچنین تﺄثیرپذیري مواد

فرآورده متابولیکی این موجودات میباشند که بهمنظور

مؤثره ،با کاربرد مقادیر مختلف ورمیکمپوست را

بهبود حاصلخیزي خاک و عرضه مناسب عناصر غذایی

گزارش نمودند .نتایﺞ پژوهش عباسزاده و همکاران

مورد نیاز گیاه ،در یک سیستم کشاورزي پایدار بهکار

( )1296حاکی از آن است که کاربرد ورمیکمپوست به-

میروند (ساریخانی و امینی  .)1212باکتريهاي آزادزي

طور معنیداري قطر کانوپی ،تعداد ساقههاي ساالنه،

و یا همیار تثبیتکننده نیتروژن از قبیل Azotobacter spp.

عملکرد برگ ،عملکرد ساالنه ساقه ،عملکرد بیولوژیکی و

 Azospirillumموجود در کودهاي زیستی

عملکرد اسانس اسطوخدوس را افزایش داد .نتایﺞ

نیتروکسین و سوپرنیتروپالس نهتنها باعث تثبیت

پژوهش حاج سیدهادي و درزي ( )1299نشان داد که

نیتروژن میشوند ،بلکه قادر به تولید فیتوهورمونهایی

بیشترین مقادیر وزن تر و خشک بوته و درصد اسانس

مثل جیبرلیک اسید و ایندول استیک اسید ،مواد بیولوژیکی

مرزه تابستانه با مصرف  92تن ورمیکمپوست در هکتار،

فعال مانند ویتامینهاي گروه ب ،اسید نیکوتینیک ،اسید

حاصل و بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار ،درصد

پنتوتنیک ،بیوتین و غیره هستند که میتوانند باعث

نیتروژن و فسفر در اندام هاي هوایی با کاربرد  92تن در

افزایش رشد ریشه و جذب مواد غذایی و درنتیجه تحریک

هکتار ورمیکمپوست بهدست آمد .براساس گزارش

رشد گیاه و فتوسنتز آن شوند (کادر و همکاران 1221؛

غریب و همکاران ( ،)1229کاربرد کودهاي زیستی داراي

میا و همکاران  .)1292نتایﺞ پژوهشهاي متعددي حاکی

ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و باکتريهاي حل کننده فسفات

از بهبود کمیت و کیفیت محصوالت تحت تﺄثیر کاربرد

بر شاخصهاي رشد و میزان اسانس گیاه مرزنجوش

کودهاي آلی و زیستی میباشد .تلقیح گیاه با کودهاي

اثرات قابل توجهی نشان دادند .نتایﺞ تحقیق یوسف و

زیستی نه تنها نقش اساسی در افزایش عملکـرد گیاهان

همکاران ( )1224حاکی از آن است که در گیاه دارویی

دارویی دارد ،بلکه بر کمیت و کیفیت مواد مؤثره آن نیز

مریم گلی استفاده از کود زیستی حاوي آزوسپیریلوم و

مؤثر است (امیدبیگی  .)1299امروزه رویکرد جهانی در

ازتوباکتر سبب افزایش ارتفاع بوته و وزن تر و خشک

تولید گیاهان دارویی و معطر در جهت حرکت به سوي

اندامهاي هوایی گیاه در چینهاي اول و دوم در طی دو

کشاورزي پایدار و بهکارگیري روشهاي مدیریتی پایدار

فصل زراعی گردید .رضاییچیانه و همکاران ()1299

و ارگانیک میباشد .گیاهان دارویی و معطر از نظر

افزایش ارتفاع بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،درصد

عملکرد و کیفیت در سیستم کشاورزي ارگانیک بهتر عمل

اسانس ،عملکرد اسانس ،درصد موسیالژ و عملکرد

کرده و کودهاي آلی با ارائه مواد آلی و مواد غذایی به

موسیالژ بالنگو شهري ( )Lallemantia ibericaرا با

خاک ،سالمت خاک و در نهایت بهبود عملکرد گیاه

کاربرد کودهاي زیستی گزارش نمودند .آنها افزایش در

دارویی را به همراه خواهند داشت (بادالینگاپانور و

مقادیر صفات مذکور را به کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی

همکاران .)1299

و ورمیکمپوست مربوط دانستهاند.

و spp.

درزي و همکاران ( )1291در رابطه با تﺄثیر کودهاي

با توجه به اهمیت تولید گیاهان دارویی در یک

دامی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز گزارش

سیستم ارگانیک و پایدار سازگار با محیط زیست و

کردند که کاربرد کود دامی منجر به افزایش معنیدار

ارزش اقتصادي عصاره خارمریم ،این پژوهش بهمنظور

عملکرد ماده خشک ،بهبود درصد اسانس ،عملکرد

بررسی کاربرد کودهاي آلی دامی و ورمیکمپوست و

اسانس و تعداد دانه گیاه گردید .رحمانیان و همکاران

کود زیستی سوپرنیتروپالس بر روي تولید محصول

( )1291افزایش درصد و عملکرد اسانس ریحان و افزایش
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گیاه دارویی خارمریم در شرایط آب و هوایی مراغه اجرا

شامل  2ردیف یا پشته با فواصل نیممتر از همدیگر بودند.

گردید.

فاصله بین بوتهها روي ردیف  12سانتیمتر در نظر

مواد و روشها

گرفته شد .فاصله بین کرتها نیز  22سانتیمتر و فاصله

این پژوهش در سال زراعی  9912در مزرعه

بین بلوکها  9/2متر لحاظ گردید .بذر خارمریم جهت

پژوهشی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده

کاشت از شرکت پاکانبذر اصفهان تهیه و عملیات کاشت

کشاورزي دانشگاه مراغه با عرض جغرافیایی  91درجه

در  1اردیبهشتماه براساس تیمارهاي مورد نظر در

و  14دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  46درجه و 96

کرتهاي مربوطه صورت گرفت .در تیمارهاي مربوط به

دقیقه شرقی انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل بر

تلقیح بذور قبل از کاشت ،بذور با کود زیستی

پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی در  9تکرار اجرا شد.

سوپرنیتروپالس تلقیح و در تیمارهاي مربوط به کاربرد

عامل اول شامل کاربرد کود آلی در سه سطح شاهد12،

سرک کود زیستی ،در مرحله  4برگی بوتههاي سبز شده

تن در هکتار کود دامی و  92تن در هکتار ورمیکمپوست

اقدام به مصرف کود گردید .کاشت بهصورت کپهاي در

و عامل دوم کاربرد کود زیستی سوپرنیتروپالس شامل

محل کمی باالي ناحیه داغآب پشتهها بود که در هر کپه

شاهد ،بذرمال (تلقیح بذور) ،کود آبیاري (مصرف سرک)

 9تا  4بذر در عمق  9سانتیمتري خاک قرار داده شد.

و بذرمال  +کود آبیاري بود .مقادیر مصرف کود آلی با

بالفاصله بعد از کاشت ،اولین آبیاري بهصورت جوي و

توجه مقادیر نیتروژن موجود در خاک و کودهاي دامی

پشتهاي (نشتی) بود .پس از استقرار کامل بوتهها ،آبیاري

و ورمیکمپوست در نظر گرفته شد .مقدار مصرف کود

هر  92روز یک بار تا مرحله گلدهی و تشکیل بذر انجام

زیستی سوپرنیتروپالس  4لیتر در هکتار بود که به

شد .آخرین آبیاري نیز  9-1هفته قبل از ریزش برگها

صورت تلقیح با بذر و کود آبیاري مصرف شد.

(قبل از زمان رسیدگی دانه) انجام گرفت .عملیات

سوپرنیتروپالس شامل مجموعهاي از گونههاي مختلف

تنککردن و وجین علفهاي هرز بهصورت دستی و

باکتريهاي تثبیتکننده نیتروژن و کنترلکننده عوامل

خاکدهی پاي بوتهها با رسیدن ارتفاع بوتهها به  22تا

بیماريزاي خاکزي و باکتريهاي محرک رشد 9میباشد

 62سانتیمتر انجام شد .صفات تعداد کاپیتول در بوته،

که از شرکت فنآوري زیستی مهر آسیا تهیه شد .قبل از

عملکرد کاپیتول ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،عملکرد

اجراي آزمایش یک نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا 92

بیولوژیک ،شاخص برداشت کاپیتول ،شاخص برداشت

سانتیمتري جهت تعیین ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی

دانه ،درصد روغن ،عملکرد روغن و درصد سیلیمارین

آن تهیه گردید .ویژگیهاي خاک ،کود دامی و ورمی-

نیز براي هر کرت آزمایشی ارزیابی گردیدند .در مرحله

کمپوست مورد استفاده در جدولهاي  9و  1آورده شده-

رسیدگی کاپیتولها ،از هر کرت آزمایشی سطحی معادل

اند .در فروردینماه ،عملیات تهیه زمین شامل شخم،

یک مترمربع انتخاب و کاپیتولهاي رسیده برداشت و

دیسک ،ایجاد جوي و پشته و کرت بندي انجام و قبل از

سپس دانههاي آن جدا و توزین شده و وزن آنها بهعنوان

کاشت کرتهایی با ابعاد  9×1/2مترمربع براساس

عملکرد دانه در واحد سطح ثبت شد .عملکرد بیولوژیک از

تیمارهاي آزمایش و نوع طرح در زمین محل آزمایش

مجموع وزن خشک کاپیتولهاي برداشت شده از هر

تهیه گردید .کودهاي آلی مورد نظر (کود دامی و ورمی-

مترمربع در هرکرت و وزن بقایاي گیاهی خارمریم پس

کمپوست) با مقادیر مورد نظر در کرتهاي مربوطه

از برداشت کاپیتول بهدست آمد.

مطابق با نقشه کاشت مصرف شدند .هر کرت آزمایش
plant growth-promoting rhizobacteria

1
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جهـت روغن گیري  2گرم نمونـه بـذري کامالً پودر

 22ســیســـی قرار داده شــده و ســـپس به هر کدام از

شـده و داخل فالکونهاي  22میلیلیتري قرار داده شد و

فالکونها  12میلیلیتر متانول  92درصد اضافه گردید و

ســپس  92میلی لیتر هگزان نرمال بهآن اضــافه گرید و

به مدت  49ســـاعت در دماي اتا نگهداري شـــدند .در

بـهمـدت  4ســـاعت در دماي اتا بهوســـیله دســـتگاه

طول  49سـاعت مذکور هر چند ساعت یک بار فالکونها

شـــیکرانکوباتور تکان داده شـــدند .بعد از آن مجدداً 92

با دسـت به خوبی تکان داده میشدند .پس از  49ساعت

میلیلیتر هگزان بـه نمونــههـا اضـــافـه گردیـد و پس از

محتواي فالکونها با استفاده از کاغذ صافی ،صاف شده

همزدن فـالکونهـا بـهمـدت  14ســـاعـت در دماي اتا

و محلول متـانولی زرد رنگی بهدســـت آمد (حســـنلو و

نگهداري شدند .هر چند ساعت یک بار فالکونها با دست

همکاران  .)1224محلول متانولی حاصل بهمدت  2ساعت

بـهخوبی تکان داده میشـــدند تا عمل هموژنیزاســـیون

داخــل پـتـریــدیشهــاي پیرکس در دمــاي  22درجــه

(همگنسازي) بهتر انجام گیرد .بعد از گذشت  14ساعت،

سـانتیگراد آون قرار داده شدند و پس از تبخیر متانول

محتواي فـالکونها با اســـتفاده از قیف بوخنر و کاغذ

پودر زرد رنگی حاصـل شـد که سـیلیمارین میباشد .از

صافی صاف شدند و محلول صاف شده که حاوي حالل

اختالف وزن پتريدیشهــاي خــالی و پتريدیشهــاي

(هگزان) و روغن بود داخل پتريدیشهاي تمیزي ریخته

محتواي ســیلیمارین ،وزن ســیلیمارین اســتخراج شــده

و تا تبخیر کامل حالل و ثابت شـــدن وزن پتردیشها در

بهدسـت آمد .درصد سیلیمارین نیز با استفاده از فرمول

دماي اتا قرار داده شدند .اختالف وزن پتريدیشهاي

ذیل محاسبه شد:
(×922وزن بذر /وزن سیلیمارین) = درصد سلیمارین

حاوي روغن و وزن اولیه پتريدیشها بهدست آمد و بر
اساس آنها وزن روغن و سپس درصد روغن و عملکرد

دادههاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمافزار

روغن بـا اســـتفاده از فرمولهاي زیر محاســـبه گردید

آماري  MSTAT-Cمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند،

(کوچک زاده و همکاران :)1299

مقایسه میانگینهاي صفات با استفاده از آزمون LSD

( ×922مقدار بذر  /وزن روغن) = درصد روغن

انجام شد و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel

عملکرد دانه × درصد روغن = عملکرد روغن

صورت گرفت.

بهمنظور اسـتخراج سیلیمارین (ماده مؤثره خارمریم)
از بقایاي کامالً خشـــک شـــده بذور روغنگیري شـــده
اســتفاده شــد .بهاین ترتیب که نمونهها داخل فالکونهاي
جدول  -1ویژگیهای خاک مورد استفاده در آزمایش
عمق خاک

EC
-1

()cm

) (dS.m

92-2

2/61

pH

نیتروژن

کربن آلی

فسفر

پتاسیم

)(Mg.kg-1

()%

2/91

1/49

آهن

روي

منگنز

بافت خاک

2/299

19/4

299

9/96

9/21

1/92

لومی شنی

جدول  -2ویژگیهای کودهای آلی (دامی و ورمیکمپوست) مورد استفاده در آزمایش
کود آلی

EC
)(dS.m-1

pH

کربن آلی

نیتروژن کل

فسفر

پتاسیم

()%

ورمیکمپوست

4/2

1

9/9

2/4

9/11

9/2

کود دامی

1/9

9/4

1/1

2/19

2/9

9/29
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نتایج و بحث

براي بوتهها بوده که درنتیجه باعث افزایش تولید مواد

تعداد کاپیتول در بوته

فتوسنتزي و افزایش تعداد کاپیتولها شده است .نتایﺞ

نتایﺞ تجزیه واریانس دادهها (جدول )9نشان داد که

یساري و پاتواردهان ( )1221نشان داد که کاربرد

اثرات کاربرد کودهاي آلی و زیستی بر تعداد کاپیتول در

کودهاي زیستی محتواي آزوسپیریلوم و ازتوباکتر در

بوته در سطح احتمال  2درصد معنیدار شدند .بیشترین

تلفیق با کودهاي شیمیایی تعداد خورجین در کلزا را در

تعداد کاپیتول در بوته بهترتیب با کاربرد ورمیکمپوست

مقایسه با کاربرد کودهاي شیمیایی بهتنهایی افزایش داده

( 6کاپیتول) و کود دامی ( 2/9کاپیتول) بهدست آمد که

است .فنایی و همکاران ( )1291در بررسی تﺄثیر کودهاي

نسبت به شاهد افزایشهاي  92و 99درصدي را نشان

بیولوژیک (نیتروکارا و نیتروکسین) و کود شیمیایی بر

دادند (شکل .)9کاربرد سوپرنیتروپالس بهروش بذر مال

عملکرد دانه و بعضی صفات زراعی گلرنگ اظهار کردند

و تلفیقی (بذرمال  +کودآبیاري) نیز بهترتیب باعث

که کاربرد کود زیستی باعث افزایش معنیدار تعداد طبق

افزایش  96/1و  91/9درصدي تعداد کاپیتول در مقایسه

در بوته و عملکرد دانه شد.

با شاهد شدند (شکل .)1کاربرد کودهاي آلی در گیاه
بالنگوي شهري نشان داد که ورمیکمپوست با بهبود

عملکرد کاپیتول

شرایط فیزیکی و حفظ رطوبت خاک به افزایش فعالیت

عملکرد کاپیتول در سطح احتمال  2درصد تحت تﺄثیر

باکتريها و جذب بهتر و بیشتر عناصر غذایی کمک کرده

کاربرد کود آلی قرار گرفت (جدول .)9بیشترین عملکرد

که این امر باعث افزایش تولید فندقه (میوه) و عملکرد گیاه

کاپیتول با کاربرد کود دامی ( 961/9گرم در مترمربع)

گردید (رضاییچیانه و همکاران  .)1299صادقی و

بهدست آمد که نسبت به کاربرد ورمیکمپوست (946/9

همکاران ( )1294گزارش کردند که تعداد کپسول در بوته

گرم در متر مربع) تفاوت معنیداري نداشت ولی نسبت

ختمی ( )Altheae officinalis L.تحت تﺄثیر کاربرد

به شاهد باعث افزایش  12/1درصدي عملکرد کاپیتول شد

ورمیکمپوست  29درصد نسبت به شاهد افزایش یافت.

(شکل .)9نتایﺞ پژوهش تصدیقی و همکاران ( )1292نیز

واالیی و همکاران ( )1296نیز با کاربرد  92و  12تن در

نشان داد که با افزایش سطوح ورمیکمپوست ،عملکرد

هکتار ورمیکمپوست افزایش معنیدار تعداد کاپیتول در

گل خشک بابونه افزایش یافت بهطوريکه بیشترین

خارمریم را نسبت به شاهد گزارش و اظهار نمودند که

عملکرد گل در تیمار  2تن در هکتار و کمترین عملکرد گل

ورمیکمپوست به علت افزایش توانایی نگهداري رطوبت،

در تیمار عدم کاربرد ورمیکمپوست بهدست آمد .آنان

بهبود ظرفیت نگهداري عناصر غذایی ،بهبود ساختمان

علت چنین افزایشی را به تﺄثیر کود آلی در افزایش

خاک و افزایش سطح فعالیت میکروبی خاک ،موجب

نگهداري آب در خاک و بهبود جذب عناصر غذایی از

افزایش تعداد کاپیتول در بوته گردید .کاربرد کودهاي

جمله نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ارتباط دادند .در این

زیستی بهدلیل توسعه سیستم ریشهاي گیاه باعث بهبود

شرایط کود آلی عالوه بر تﺄمین عناصر غذایی الزم براي

دسترسی و افزایش جذب عناصر غذایی و درنتیجه

گیاه ،باعث بهبود خلل و فرج خاک ،تعادل نیتروژن و

افزیش تولید مواد فتوسنتزي میشود (کوتاري و

افزایش کارآیی جذب فسفر در گیاه میشود .نتایﺞ

همکاران  ،)1222بنابراین چنین بهنظر میرسد که افزایش

مشابهی توسط صالحی و همکاران ( )1299در بابونه،

تعداد کاپیتول خارمریم در پاسخ به تلقیح با

خیري و همکاران ( ،)1296در همیشهبهار و امیري و

سوپرنیتروپالس بهدلیل فراهمی بیشتر عناصر غذایی

همکاران ( )1296در گاوزبان ایرانی گزارش شده است.
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کودهای آلی و زیستی بر صفات مورد ارزیابی خارمریم
میانگین مربعات
منابع تغیر

درجه

تعداد

عملکرد

عملکرد

وزن

عملکرد

آزادي

کاپیتول

کاپیتول

دانه

هزار دانه

بیولوژیک

شاخص

شاخص

برداشت

برداشت

درصد

عملکرد

درصد

روغن

روغن

سیلیمارین

**99/19

** 926/1

*9/9

9/91

*2/96

** 191/2

2/11 ns

9/92

*1/29

*999/6

** 2/99

1/29 ns

* 1/96
9/12
11/94

دانه

کاپیتول

تکرار

1

* 9/19

9191/9 ns

** 9129/6

* 9/21

** 941994/9

96/16 ns

92/12ns

کود آلی )( A

1

* 1/91

* 91992/9

** 4191/4

** 94/29

** 912112/1

1/91 ns

ns

کود زیستی )( B

9

* 9/12

1991/2 ns

* 9616

* 9/41

* 19996/9

2/61 ns

ns

A×B

6

2/99 ns

9944/6 ns

121/9 ns

2/99 ns

92419/9 ns

1/99 ns

9/24 ns

2/21ns

خطا

11

2/46

9992/2

211/6

2/12

91421/9

92/2

9/91

9/29

19/1

ضریب تغییرات ()%

-

14/99

96/64

92/9

4/92

91/11

11/12

1/11

1/16

91/44

* ،nsو ** به ترتیب بیانگر غیر معنیداري و معنیداري در سطح احتمال  %2و  %9می باشند.

شکل  -1مقایسه میانگینهای تعداد کاپیتول در بوته خارمریم در سطوح کود آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

شکل  -2مقایسه میانگینهای تعداد کاپیتول در بوته خارمریم در سطوح کود زیستی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد
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شکل  -3مقایسه میانگین عملکرد کاپیتول خارمریم در سطوح کود آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

عملکرد دانه

کننده ،نیتروژن کافی در دسترس گیاهان قرار میدهد .در

اثر کود آلی در سطح احتمال  2درصد و اثر کود

این رابطه سلیمانی و اصغرزاده ( )1292عنوان کردند که

زیستی در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه معنی-

فراهمی نیتروژن نهتنها به توسعه برگها کمک میکند،

دار شدند (جدول .)9بیشترین عملکرد دانه بهترتیب با

بلکه با کمک به حفظ دوام برگها جهت انجام فعالیتهاي

کاربرد ورمیکمپوست ( 962/1گرم در مترمربع) و کود

فتوسنتزي در طول دوره رشد ،باعث افزایش تعداد گلها،

دامی ( 924/4گرم در مترمربع) بدون تفاوت معنیدار با

تلقیح بهتر و در نهایت افزایش تعداد دانه ،وزن هزاردانه

یکدیگر بهدست آمد که نسبت به شاهد  99و  16درصد

و عملکرد دانه در واحد سطح میشود .آنان همچنین

افزایش نشان دادند (شکل .)4دو تیمار تلفیقی و بذرمال

اظهار داشتند که آزوسپیریلوم و ازتوباکتر موجود در

بهترتیب با افزایش  12و  99درصدي عملکرد دانه نسبت

کودهاي زیستی با توان تثبیت زیستی نیتروژن ،با

به شاهد بیشترین مقدار را نشان دادند و تیمار مصرف

گسترش سطح ریشه ،جذب بهینه آب و عناصر غذایی،

سرک سوپرنیتروپالس (کودآبیاري) با وجود افزایش

تولید هورمونها و برخی ویتامینها ،رشد و عملکرد کمی

دادن عملکرد دانه ،این افزایش نسبت به شاهد از نظر

و کیفی گیاه را تقویت میکند که نتیجه آن بهصورت

آماري معنیدار نبود (شکل .)2بهنظر میرسد استفاده از

افزایش عملکرد اقتصادي نمایان میگردد.

کودهاي ورمیکمپوست ،دامی و زیستی با بهبود شرایط

طاهري رحیمآبادي و همکاران ( )1299افزایش

رشد و طوالنی کردن دوره انتقال مواد فتوسنتزي به دانه

اجزاي عملکرد و عملکرد دانه برنﺞ با کاربرد کود دامی و

و افزایش قابلیت دسترسی به عناصر غذایی ،امکان تداوم

ورمیکمپوست را گزارش نمودند و علت چنین افزایشی

بیشتر دوره پرشدن دانه را فراهم نموده (جهانگیرينیا و

را به فراهم نمودن عناصر پرمصرف و کممصرف،

همکاران  )1296و درنتیجه باعث افزایش عملکرد دانه در

متعادل کردن نسبت کربن به نیتروژن ،افزایش فعالیت

واحد سطح شده است .در این خصوص رضایی چیانه و

ریزجانداران خاک و همچنین بهبود ویژگیهاي فیزیکی

همکاران ( )1299افزایش عملکرد دانه بالنگو شهري را با

خاک با کاربرد کودهاي آلی بهویژه ورمیکمپوست

کاربرد ورمیکمپوست ،کود زیستی و کودهاي شیمیایی

نسبت دادهاند .دانشیان و همکاران ( )1299گزارش کردند

گزارش نمودند .کاربرد کودهاي آلی و زیستی تثبیت

که باالترین عملکرد دانه همیشهبهار با کاربرد  42تن در

نصیری ،جوانمرد
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هکتار کود دامی و عدم مصرف نیترون بهدست آمد و

شد .آنان همچنین در توجیه بهبود عملکرد دانه اظهار

دسترسی بهتر گیاه به عناصر غذائی و افزایش مواد آلی

نمودند که عملکرد باالتر در تیمارهاي داراي ورمی-

خاک که باعث فراهمی شرایط بهتري براي انجام

کمپوست را میتوان به بهبود ساختمان فیزیکی خاک،

فتوسنتز و در نتیجه رشد گیاه میشود را علت

وجود هورمونهاي رشد گیاه و سطوح باالي آنزیمها و

تﺄثیرگذاري کود دامی بر عملکرد دانه بیان کردند .واالیی

افزایش جمعیت میکروبی دانست .از طرف دیگر ورمی-

و همکاران ( )1296گزارش کردند که بیشترین عملکرد

کمپوست داراي مواد تنظیمکننده و هورمونهاي رشد

دانه خارمریم بهدلیل افزایش تعداد کاپیتول ،قطر کاپیتول

گیاه مانند اکسین و اسیدهاي هومیک میباشد که اینها

و وزن هزار دانه با مصرف  12تن ورمیکمپوست حاصل

سبب افزایش جوانهزنی ،رشد و عملکرد گیاه میشوند.

شکل -4مقایسه میانگینهای عملکرد دانه خارمریم در سطوح کودهای آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

وزن هزاردانه

از کودآلی ،بهبود فعالیت میکروبی خاک و تثبیت نیتروژن

اثر کاربرد کود آلی بر وزن هزاردانه در سطح

توسط کود زیستی بوده که منجر به بهبود میزان

احتمال یک درصد و اثر کود زیستی بر آن در سطح

فتوسنتز و تولید زیستتوده گیاهی شده است و درنتیجه

احتمال  2درصد معنیدار شد (جدول .)9دو تیمار کاربرد

شرایط مناسبی را براي دسترسی به عناصر غذایی در

ورمیکمپوست و کود دامی بدون تفاوت معنیدار با

خاک فراهم نموده که منجر به بهبود رشد و دوام پرشدن

یکدیگر بهترتیب باعث افزایش  92و  1/2درصدي وزن

دانه و نهایتﺄ افزایش وزن هزاردانه میگردد (سارکر و

هزاردانه نسبت به شاهد شدند (شکل .)6از میان روش-

همکاران 1224؛ درزي و همکاران  .)1291واالیی و

هاي مختلف کاربرد کود زیستی ،روش تلفیقی بیشترین

همکاران ( )1296و فتاحی سیاه کمري و همکاران ()1299

وزن هزاردانه را به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد

نیز افزایش وزن هزاردانه خارمریم را با کاربرد کودهاي

افزایش  6/9درصدي وزن هزاردانه را حاصل نمود و

دامی و ورمیکمپوست گزارش نمودند .نوري حسینی و

روشهاي بذرمال و کودآبیاري به تنهایی افزایش معنی-

همکاران ( )1296در زیره سبز و فروزنده و همکاران

داري در وزن هزاردانه نسبت به شاهد نشان ندادند

( )1294در زیره سیاه ،افزایش وزن هزاردانه و عملکرد

(شکل .)1بهنظر میرسد افزایش وزن هزاردانه با کاربرد

دانه با کاربرد کود گاوي و ورمیکمپوست را گزارش

کودهاي آلی و زیستی ناشی از فراهمی نیتروژن حاصل

نمودند .در پژوهشی دانشور و خواجوئینژاد ()1294

11
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افزایش وزن هزاردانه ارقام مختلف گلرنگ را با کاربرد

شاکري و همکاران ( )1299گزارش کردند که کاربرد کود

کودهاي زیستی نیتروژنی (آزتوباکتر وآزوسپیریلوم) و

زیستی نیتروکسین باعث افزایش وزن هزاردانه کنجد شد

فسفاته بارور 1گزارش نمودند و اظهار داشتند که

و دلیل آن را به افزایش طول دوره پرشدن دانه و تﺄثیر

استفاده از کودهاي زیستی بهدلیل افزایش توسعه ریشه

باکتريهاي افزاینده رشد گیاه از طریق افزایش مقدار

و افزایش جذب مواد غذایی سبب افزایش انتقال مواد

مواد فتوسنتزي ذخیره شده در طول مدت پرشدن دانه

فتوسنتزي و درنتیجه افزایش وزن هزاردانه شده است.

نسبت دادهاند.

شکل -5مقایسه میانگینهای عملکرد دانه خارمریم در سطوح کود زیستی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

شکل -6مقایسه میانگینهای اثر کاربرد کودهای آلی بر وزن هزار دانه خارمریم
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد
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شکل  -7مقایسه میانگینهای وزن هزار دانه خارمریم در سطوح کود زیستی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمیباشد

عملکرد بیولوژیکی

فراهم میکند .انور و همکاران ( )1222با کاربرد ورمی-

عملکرد بیولوژیکی بهترتیب در سطح احتمال یک و پنﺞ

کمپوست و کود دامی در ریحان افزایش معنیدار وزن

درصد تحت تﺄثیر کاربرد کود آلی و کود زیستی قرار

خشک ریحان را نسبت به شاهد مشاهده و بیان نمودند

گرفت (جدول .)9کاربرد کودهاي دامی و ورمیکمپوست

که افزودن مواد آلی به خاک منجر به تﺄمین و فراهمی

بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر باعث افزایش معنیدار

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شده و همچنین با بهبود

عملکرد بیولوژیکی شدند که بهطور میانگین این صفت را

شرایط فیزیکی و فرآیندهاي حیاتی خاک و با ایجاد یک

 91/1درصد نسبت به شاهد افزایش دادند (شکل.)9

محیط مناسب براي رشد ریشه موجبات افزایش رشد

کاربرد کود زیستی سوپر نیتروپالس با روش تلقیح و

اندام هوایی و تولید ماده خشک را فراهم مینمایند .با

روش تلفیقی نیز بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر عملکرد

توجه به باالتر بودن عملکرد بیولوژیک در تیمار کاربرد

بیولوژیکی خارمریم را بهترتیب  12و  99درصد نسبت

سوپرنیتروپالس نسبت به شاهد میتوان نتیجه گرفت که

به شاهد افزایش دادند (شکل .)1از آنجاییکه عملکرد

باکتريهاي تثبیتکننده نیتروژن موجود در این کود با

بیولوژیکی از مجموع وزن تمامی اندامهاي هوایی گیاه

تﺄثیر بر میزان دسترسی گیاه به نیتروژن ،موجب بهبود

بهدست میآید ،لذا هر عاملی که باعث افزایش وزن بخش-

عملکرد بیولوژیک شدهاند .از آنجاییکه مقدار نیتروژن

هاي هوایی گیاه از جمله عملکرد کاپیتول و عملکرد دانه

قابلدسترس بر توزیع مواد فتوسنتزي بین اندامهاي

گردد ،منجر به افزایش عملکرد بیولوژیکی نیز خواهد شد.

رویشی مؤثر است و در اثر کمبود نیتروژن ،کاهش سطح

دانشیان و همکاران ( )1299افزایش عملکرد بیولوژیکی

برگ و دوام سطح برگ اتفا میافتد ،نسبت فتوسنتز گیاه

همیشهبهار با کاربرد کود دامی را گزارش و به نقل از

زراعی و همچنین عملکرد بیولوژیک آن نیز کاهش مییابد

اقبال و همکاران ( )1224و سینگر و همکاران (،)1221

(گیلیک و همکاران  .)1229دباغیان و همکاران ( )1292نیز

چنین اظهار داشتند که کود دامی در خاک ضمن تﺄمین

افزایش عمکلرد بیولوژیکی سویا با کاربرد کودهاي

عناصر غذایی از قبیل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،باعث

زیستی حاوي آزوسپیریلوم و ازتوباکتر و رضایی

بهبود ساختمان خاک ،افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت،

مؤدب و نبويکالت ( )1291افزایش عملکرد بیولوژیکی

امکان آمادهسازي بستر مناسبتر براي رشد ریشه،

ریحان با کاربرد کود زیستی نیتروکسین را گزارش

افزایش رشد سبزینگی و بهبود کیفیت آن شده و موجبات

نمودند.

افزایش رشد پیکره رویشی و تولید زیست توده بیشتر را

11
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شکل -8مقایسه میانگینهای عملکرد بیولوژیکی خارمریم در سطوح کودهای آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

شکل -9مقایسه میانگینهای عملکرد بیولوژیکی خارمریم در سطوح کود زیستی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمیباشد

شاخص برداشت

نسبتی مشابه تحت تﺄثیر تیمارها بودهاند لذا شاخص

در این پژوهش دو نوع شاخص برداشت یعنی

برداشت معنیدار نشده است .با این وجود میانگین

شاخص برداشت کاپیتول و شاخص برداشت دانه

شاخص برداشت کاپیتول و شاخص برداشت دانه در این

محاسبه گردید که هیچیک تحت تﺄثیر اثرات ساده و یا

آزمایش بهترتیب  99/1و  94/1درصد برآورد شدند.

برهمکنش کودهاي آلی و زیستی قرار نگرفتند (جدول.)9

همسو با نتایﺞ این پژوهش رضوانی مقدم و همکاران

بهنظر میرسد از آنجائیکه شاخص برداشت نسبتی از دو

( )1292نیز گزارش کردند که شاخص برداشت کاپیتول،

پارامتر عملکرد اقتصادي به عملکرد بیولوژیکی گیاه است

شاخص برداشت گلبرگ و شاخص برداشت دانه در

و در شرایط این آزمایش هردو این دو پارامترها با

10
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همیشهبهار تحت تﺄثیر کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی

و  )Azospirillumموجود در کود زیستی مورد استفاده

قرار نگرفتند.

(سوپرنیتروپالس) و تﺄثیر آن بر بیوسنتز روغن و
اسیدهاي چرب ،مرتبط بوده است (مدنی و همکاران

درصد روغن دانه

 .)1299راعی و همکاران ( )1292نیز افزایش درصد

نتایﺞ نشان داد که سطوح مختلف کاربرد کود آلی و

روغن گلرنگ با کاربرد کودهاي زیستی ازتوباکتر و

کود زیستی سوپرنیتروپالس در سطح احتمال  2درصد

مایکوریزا در شرایط تنش و بدون تنش را نسبت به شاهد

بر درصد روغن دانه خارمریم اثر معنیداري داشتند ولی

گزارش نمودند و بیان نمودند که اثرات مثبت کودهاي

برهمکنش آنها معنیدار نشد (جدول .)9درصد روغن دانه

بیولوژیک از طریق افزایش جذب آب و عناصر غذایی

با کاربرد کود دامی و ورمیکمپوست بهترتیب با مقادیر

سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب تولید

 91/2و  91/4درصد ،نسبت به عدم کاربرد کود

آسیمیالت بیشتر ،بهبود رشد و در نهایت افزایش درصد

افزایشهاي  1/9و  6/1درصدي را نشان داد (شکل.)92

روغن دانه گیاه در مقایسه با تیمار عدم تلقیح شده است.

کاربرد سوپرنیتروپالس نیز با هر سه روش (بذرمال،

حسنزاده قورتتپه و جوادي ( )1296گزارش دادند که

کودآبیاري و هردو) بهطور میانگین باعث افزایش 92/9

کاربرد توأم ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و مصرف کود

درصدي محتواي روغن دانه نسبت به شاهد شدند

نیتروژنه میتوانند با اصالح ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی

(شکل .)99بهنظر میرسد که کاربرد ورمیکمپوست و

خاک و افزایش جذب عناصر غذایی و در نتیجه افزایش

کود دامی از طریق تﺄمین نیتروژن و فسفر مورد نیاز

جذب گازکربنیک و فتوسنتز در گیاه کلزا مقدار روغن را

براي تشکیل روغن در دانه ،موجب افزایش درصد روغن

افزایش دهند .یساري و همکاران ( )1229گزارش کردند

دانه خارمریم شدهاند .چنین استداللی براي افزایش

که کاربرد باکتريهاي محرک رشد (ازتوباکتر و

درصد روغن کلزا با کاربرد ورمیکمپوست و باکتري-

آزوسپیریلوم) باعث افزایش مقدار روغن بذور کلزا شد.

هاي محرک رشد توسط منعم و همکاران ( )1299نیز

محمدورزي و همکاران ( )1299افزایش درصد روغن

گزارش شده است .چنین بهنظر میرسد که افزایش

آفتابگردان با کاربرد کود زیستی نیتروکسین (داراي

درصد روغن پس از کاربرد کود زیستی با فراهمی فسفر

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و بیوفسفر (داراي باسیلوس

مولکولی ناشی از آزادسازي تدریجی این عنصر به کمک

و سودوموناس) را نسبت به تیمار عدم کاربرد گزارش

واکنشهاي

حیاتی

باکتريهاي

محرک

رشد

نمودند.

( Bacillus subtilis، Pseudomonas fluorescens

شکل  -11مقایسه میانگینهای درصد روغن دانه خارمریم در سطوح کودهای آلی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد
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شکل  -11مقایسه میانگینهای درصد روغن دانه خارمریم در سطوح کود زیستی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

عملکرد روغن

ایجاد نمودهاند .از طرف دیگر در شـکلهاي  92و  99نیز

اثر کاربرد کودهاي آلی و زیســتی بر عملکرد روغن

مشاهده میشود که کاربرد کودهاي آلی و زیستی منجر

بهترتیب در سطح احتمال یک و  2درصد معنی دار شدند

به افزایش درصـد روغن دانه شدهاند و درنتیجه عملکرد

(جدول .)9دو تیمار کاربرد کود دامی و ورمیکمپوســـت

روغن نیز افزایش پیدا نمود .همســو با نتایﺞ این پژوهش

(بـا میـانگین  11/6گرم روغن در مترمربع) بدون تفاوت

جهانگیرينیا و همکاران ( )1296در سویا و سجادينیک

معنیدار با یکدیگر بهطور متوســـط باعث افزایش 99/9

و همکــاران ( )1299در کنجــد افزایش عملکرد روغن بــا

درصدي عملکرد روغن نسبت به شاهد شدند (شکل.)91

کاربرد کودهاي آلی و زیستی را به افزایش عملکرد دانه

بیشـــترین عملکرد روغن نیز با کاربرد کود زیســـتی به

نـاشـــی از تﺄثیر مثبت کودهاي مذکور نســـبت دادهاند.

روش تلفیقی با مقدار  19/1گرم در مترمربع بهدست آمد

شـــاکري و همکاران ( )1299علت افزایش عملکرد روغن

که نســـبت به روش تلقیح و ســـرک افزایش معنیداري

کنجــد بــا تلقیح بــذري از طریق کود زیســـتی حــاوي

نشـان نداد ولی نسـبت به شـاهد افزایش  49/1درصدي

ازتوبـاکتر و آزوســـپیریلوم را بـه اینصـــورت توجیه

داشـت (شــکل .)99از آنجایی که عملکرد روغن در واحد

نمودنـد که باکتريهاي موجود در کود زیســـتی بهطور

سـطح از حاصلضرب دو پارامتر عملکرد دانه و درصد

مسـتقیم میتوانند روي رشد گیاه بهوسیله افزایش جذب

روغن محاسـبه میشود ،هر شرایطی که باعث باال رفتن

نیتروژن ،ســـنتز فیتوهورمونها و محلولســـازي مواد

مقدار این دو پارامتر شــود افزایش عملکرد روغن را نیز

مغذي مفید باشند و در نتیجه آن موجب افزایش عملکرد

به همراه خواهد داشت .همانطور که در بخش مربوط به

دانه شـــده و در نهایت عملکرد روغن نیز افزایش خواهد

عملکرد دانـه (شـــکلهاي  4و ،)2اشـــاره شـــد کاربرد

یافت.

کودهاي ورمیکمپوست ،دامی و زیستی از طریق بهبود
شــرایط رشــد گیاه و طوالنی کردن دوره انتقال مواد

درصد سیلیمارین

فتوسـنتزي به دانه ،افزایش قابلیت دسـترسی به عناصر

برهمکنش اثر کودهــاي آلی و زیســـتی بر درصـــد

غذایی ،امکان تداوم دوره پرشــدن دانه را فراهم نموده و

ســیلیمارین دانه خارمریم در ســطح احتمال پنﺞ درصــد

درنتیجـه منجر بـه افزایش عملکرد دانه در واحد ســـطح

معنی دار شـد (جدول .)9بیشـترین درصـد سیلیمارین با

شـــده و در نهـایـت موجبات افزایش عملکرد روغن را

کـاربرد ورمیکمپوســـت و اســـتفاده از کود زیســـتی
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ســـوپرنیتروپالس بــه روشهــاي مختلف بـدون تفــاوت

مقـادیر قابل مالحظه هورمونهاي تحریککننده رشـــد

معنیدار با یکدیگر (به طور متوسط  6/1درصد) بهدست

بـهویژه انواع اکســـین ،جیبرلین و ســـیتوکینین ،تولید

آمد که نسـبت به عدم کاربرد کود آلی و زیستی (شاهد)

اســـیدهاي آلی و مواد بازدارنده رشـــد ریزجانداران

بــهطور میــانگین  11/9درصـــد افزایش نشـــان دادنــد

بیماريزا ،افزایش سطح و حجم مؤثر ریشه و در پی آن

(شــکل .)94حاج ســید هادي و همکاران ( )1229گزارش

افزایش جذب آب و مواد غذایی ،رشــد و نمو گیاهان را

دادند که اســتفاده از ورمیکمپوســت در ســیســتم تولید

تحـت تﺄثیر قرار میدهند (وســـســـی 1229؛ ظاهیر و

کمنهاده با اثرات مفید آن بر روي فعالیتهاي میکروبی

همکـاران  )1224و از این طریق قـادر هســـتند بر روي

خاک باعث افزایش سیلیمارین خارمریم شد .در حالی که

تـولیــد مواد مؤثره گیــاهــان دارویی و افزایش ارزش

یـزدانـی بـیـوکــی و هـمـکــاران ( )1292اثـر کــاربــرد

اقتصــــادي آنهــا نیز تــﺄثیرگــذار بــاشـــنــد .محفوظ و

ورمیکمپوســت بر درصــد ســیلیمارین خارمریم را غیر

شریفالدین ( )1221نیز افزایش رشد رویشی ،وزن تر و

مـعنیدار گزارش نمودنــد .کودهــاي زیســـتی مــاننــد

خشـــک و میزان اســـانس رازیانه را با کاربرد کودهاي

نیتروکســـین و ســـوپرنیتروپالس داراي بــاکتريهــاي

زیســتی ازتوباکتر ،آزوســپیریلوم و باســیلیوس گزارش

محرک رشـــد گیاه از جنس ازتوباکتر ،آزوســـپیریلوم،

نمودنـد .لتی و همکاران ( )1226نیز در آزمایشـــی به

باسـیلوس و سودوموناس میباشند که عالوه بر تثبیت

تﺄثیر مثبت کاربرد ازتوباکتر در افزایش اســـانس گیاه

زیســتی نیتروژن و محلول کردن فســفر خاک ،با تولید

دارویی رزماري اشاره داشتند.

شکل  -12مقایسه میانگینهای عملکرد روغن خارمریم در سطوح کودهای آلی
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شکل  -13مقایسه میانگینهای عملکرد روغن خارمریم در سطوح کود زیستی
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد

تحلیل اقتصادی

فروش دانه تولیدي خار مریم با کاربرد  12تن در هکتار

در جدولهاي  4و  2هزینه مصرف کودهاي آلی و

کود دامی بهدست آمد و بعد از آن کاربرد  92تن در

زیستی مورد استفاده و درآمد ناخالص و درآمد خالص

هکتار ورمیکمپوست قرار گرفت که این دو تیماربهترتیب

فروش دانه بر اساس هزینه تهیه کود آورده شده است.

نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) افزایشهاي  96و 9

براساس نتایﺞ جدول  4بیشترین درآمد خالص حاصل از

درصدي فروش دانه خارمریم را باعث شدند .درآمد کمتر

شکل  -14مقایسه میانگینهای برهمکنش کودهای آلی و زیستی برای درصد سیلیمارین دانه خارمریم
حروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDمی باشد
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جدول  -4تحلیل اقتصادی عملکرد دانه خارمریم در ارتباط با تیمارهای کود آلی
عملکرد دانه

تیمار کودي

درآمد حاصل از فروش دانه

هزینه مصرف کود
-1

-1

در آمد خالص فروش دانه
-1

()kg.ha-1

خارمریم ( )toman.ha

( )toman.ha

خارمریم ( )toman.ha

شاهد

3221

20020222

2

20020222

 12تن در هکتار کود آلی

3411

11006222

1222222

12006222

 92تن در هکتار ورمی کمپوست

3022

14211222

0422222

20011222

جدول  -5تحلیل اقتصادی عملکرد دانه خارمریم در ارتباط با تیمارهای کود زیستی سوپرنیتروپالس
تیمار کودي
شاهد
تلقیح (بذرمال)
سرک (کودآبیاري)
بذرمال  +کودآبیاري

عملکرد دانه

درآمد حاصل از فروش دانه
-1

هزینه مصرف کود سوپر

در آمد خالص فروش دانه
-1

()kg.ha-1

خارمریم ( )toman.ha

-1

نیتروپالس ( )toman.ha

خارمریم ( )toman.ha

3200
3426

16262222
11300222

2
222222

26202222
12040222

3110
3401

13611222
14206222

222222
112222

13031222
11026222

حاصل از فروش دانه در تیمار ورمیکمپوست بهدلیل

همچنین سوپرنیتروپالس در بهبود اجزاي عملکرد و در

قیمت باالتر ورمیکمپوست نسبت به کود دامی میباشد

نهایت افزایش عملکرد دانه ،افزایش درصد روغن و

که بیش از  9برابر کود دامی میباشد .همچنین نتایﺞ

درصد ماده مؤثره خارمریم (سیلیمارین) و افزایش

جدول  2نشان میدهد که بیشترین درآمد حاصل از

درآمد اقتصادي آن مؤثر میباشد و کاربرد تلفیقی از

فروش دانه خارمریم در تیمار تلفیقی (بذرمال  +کود

کودهاي آلی و زیستی کارآیی بیشتري در بهبود کیفیت

آبیاري) سوپر نیتروپالس بهدست آمد که نسبت به شاهد

عملکرد خارمریم دارند .لذا از این نوع کودها میتوان در

(عدم کاربرد کود زیستی) 19 ،درصد افزایش نشان داد.

سامانههاي تولید پایدار و یا ارگانیک به جاي کودهاي

تیمارهاي بذرمال  +کود آبیاري نیز با افزایش  91و 91

شیمیایی و ناسازگار با محیط زیست بهره جست.

درصدي عملکرد نسبت به شاهد بعد از تیمار تلفیقی در
رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتند.
نتیجهگیری کلی
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