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  خصوصیات کمی و کیفی ثیر کودهاي آلی و بیولوژیک بر أت
 ) در منطقه سیستان.Cuminum cyminum Lزیره سبز (

  

  2، ملیحه لطیفی3پور ، محمد رضا اصغري2، مسلم حیدري2، مدینه بیژنی*1پرویز یدالهی
  ، ایران ،ارشد کشاورزي اکولوژي، دانشگاه زابل  سکارشنا2، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ایرانعضو 1

  ایران ،دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل3
  10/9/1393 ؛ تاریخ پذیرش:    14/3/1393تاریخ دریافت:  

   چکیده
هاي کشاورزي مرسوم، توجه بـه جـایگزینی کشـاورزي     ت و مسائل ناشی از کاربرد سیستمامروزه مشکال

عملکرد و اجزاي منظور بررسی تأثیر کودهاي آلی و بیولوژیک بر عملکرد،  بهارگانیک را فزونی بخشیده است. 
 در دانشگاه زابلسه تکرار اي کامل تصادفی با ه صورت بلوك درصد اسانس  گیاه دارویی زیره سبز، آزمایشی به

بـاکتري سـودوموناس    -1 ي مورد بررسی در این آزمایش شـامل انجام شد. تیمارها 1391 -92در سال زراعی 
)Pseudomonas putida (2- ) باکتري ازتوباکترAzotobacter chroococcum (3- ورمی کمپوست  -4 کمپوست

ترکیب سودوموناس و ورمی کمپوست  -7ترکیب سودوموناس و کمپوست  -6ترکیب سودوموناس و ازتوباتر  -5
ترکیب کمپوست و ورمی کمپوست  -10ترکیب ازتوباکتر و ورمی کمپوست  -9ترکیب ازتوباکتر و کمپوست  -8
تر شاهد (بدون هیچ تیمار کودي) بودند. نتایج نشان داد ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چ -11و 

داري یافتند. همچنین کـاربرد تلفیقـی کمپوسـت و     دهاي آلی و بیولوژیک افزایش معنیثیر کاربرد کوأتحت ت
درصد نسبت به شاهد افـزایش   59/27 و 90/21ترتیب  عملکرد بیولوژیک را به و عملکرد دانه ،ورمی کمپوست

عـدم کـاربرد کـود    تیمار که  وريط به گردیددرصد اسانس موجب کاهش داد. کاربرد کودهاي آلی و بیولوژیک 
تـأثیر  وزن هزار دانه و شـاخص برداشـت تحـت    صفات خود اختصاص داد.  (شاهد) باالترین درصد اسانس را به

تغذیـه تلفیقـی کودهـاي     ،هاي این تحقیق یافتهبه لذا با توجه  ؛کاربرد کودهاي آلی و بیولوژیک قرار نگرفتند
مپوست و ورمی کمپوست جهت افزایش عملکـرد و حفـظ تولیـد در    م کأخصوص کاربرد تو بیولوژیک و آلی، به

  .بهتر استدرازمدت بدون وجود آلودگی در شرایط مشابه 
 

 1کمپوست ورمی کود ارگانیگ، میکروارگانیسم، ماده موثره،تلقیح، : کلیدي هاي واژه

                                                
 parviz.yd@gmail.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه 
تـرین منـاطق جهـان    تنوع گیاهی فراوان و زمینه رشد گیاهان دارویی، باعث شده ایـران یکـی از به  

شمار آید اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی مشروط بر وجود اطالعـات   جهت تولید گیاهان دارویی به
 Hunkim et( هاي گسترده هاي گیاهی با استفاده به عنوان یکی از گونه 1دقیق و علمی است. زیره سبز

al., 2009 باشـد   یـر کشـت و تجـارت مـی    تـرین گیاهـان دارویـی کشـور از لحـاظ سـطح ز       ) و از مهـم
)Naseripour Yazdi, 1991کننده سوء هاضمه و  ). در طب گیاهان دارویی براي زیره سبز آثار برطرف

دهنـده برونشـیت    درد شیرخوارگان، جلوگیري از خونریزي، قابض، معرق، ضد تشنج، مدر و تسـکین  دل
)Khoshbin, 2012،نده درد دنـدان، بیمـاري صـرع و    ده تسکین )، رفع اختالل دستگاه گوارش، اسهال

دلیل افزایش  ). بهHajlaoui et al., 2008آور ذکر شده است ( و شادي )Nostro et al., 2005یرقان (
عنـوان مـواد اولیـه تولیـد دارو و همچنـین       جمعیت و نیاز مبرم صنایع داروسازي به گیاهان دارویـی بـه  

لـزوم مطالعـه و بررسـی راهکارهـاي      ،و بهداشـتی اهمیت مواد مؤثره گیاهان در صنایع غذایی، آرایشـی  
. عـالوه بـر   شـود  آشکار میمختلف جهت بهبود یا افزایش کمیت و کیفیت مواد مؤثره دارویی فلور ایران 

امروزه نیاز به حفظ عملکرد کشاورزي، تولید مواد غذایی سالم و عـاري از مـواد شـیمیایی و وجـود      ،این
مـدیریتی بـراي    هـاي  روشهـا و  فزایش عالقه به اتخاذ سیاسـت هایی چون فرسایش خاك سبب انگرانی

در همین  ).Javanmardi, 2010دستیابی به کشاورزي پایدار و از جمله کشاورزي ارگانیک شده است (
زیستی جهت افزایش رشـد   هاي روشعنوان یکی از  به هاي مفید خاکزياستفاده از میکروارگانیزم ،راستا

تـوان  مـی  هامیکروارگانسیم). از جمله این ,.Khawazi, et al 2005( باشد میو عملکرد گیاهان مطرح 
 ,.Tilak et alهاي متعلق به جنس ازتوباکتر، سودوموناس، آزوسپیریلوم و باسیلوس اشاره کرد ( به گونه
هاي متابولیکی خود، مواد معدنی و آلی خاك را از شکلی از طریق فعالیتها ). این میکروارگانیسم2005

به شکل دیگر تغییر داده و قابلیت استفاده مواد غذایی ضروري از قبیل نیتروژن، گوگرد و فسفر را بـراي  
در تجزیه مواد آلی، چرخه مـواد غـذایی و    ،. بنابرایندهند گیاهان و دیگر موجودات زنده خاك تغییر می

 ،همـین راسـتا   ). درJoergensen and Emmerling, 2007کننـد ( تشکیل خاك نقش مهمی ایفا مـی 
 falah( عملکـرد و  در افـزایش رشـد  ترین کودهاي زیسـتی   عنوان مهم بهازتوباکتر و سودوموناس  اتاثر

and nazari, 2012 Ramezanpour et al., 2010; Yazdani et al., 2009;   و همچنـین درصـد (
 Badran and Safwat, 2004گیاهان مختلـف مثبـت گـزارش شـده اسـت (      اسانس و عملکرد اسانس

Mehnaz and Lazarovits, 2006; .(طـور   برخی کودهاي بیولوژیک و به زمان همکاربرد  ،عالوه بر این
دلیل وجود رابطه سینرژیستی بین آنهـا سـبب اسـتفاده بهتـر از منـابع       به خاص ازتوباکتر و سودوموناس

                                                
1. Cuminum cyminum L. 
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 ,.Pakdel et alپاکدل و همکاران ( ،. در همین چهارچوب)Zaidi and Khan, 2005گردد (غذایی می
هـاي ازتوبـاکتر و سـودوموناس در     از بـاکتري  زمـان  هـم ) افزایش عملکرد گندم را در اثر استفاده 2011

  .ندافزایش عملکرد گندم موثر دانست
هاي کشاورزي پایـدار از کودهـاي آلـی جهـت بهبـود حاصـلخیزي خـاك و نیـز         در بسیاري از نظام

 Gallo and Roberts, 2010 Bakry etشـود (  فاده مـی پیشگیري و کنترل آفات و امراض گیاهی است
al., 2013;شفر و همکارن ( ). تحقیقاتScheffer et al., 1993 کودهـاي آلـی در   کـاربرد  ) نشان داد

هـا  کمپوسـت  دهـد. هاي استخراج شده را افزایش میکشت گیاهان دارویی، تولید زیست توده و ترکیب
هـا در حضـور   یند تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانیسـم آطی فر ترین کودهاي آلی عنوان یکی از مهم به

هاي بسـیاري حـاکی از افـزایش عملکـرد و     ). پژوهشRantala et al.,1999شوند (اکسیژن ساخته می
 ,.Kawthar et al., 2010 Mona et alد (نباشـ  گیاهان در استفاده از کمپوسـت مـی  عملکرد ي اجزا

2008; Saidnezhad and Rezvani moghadam, 2010;.(  
وري ضایعات آلـی نظیـر کودهـاي    آیکی دیگر از مواد آلی رایج  ورمی کمپوست بوده که از طریق فر

شـود. ایـن مـاده آلـی داراي تخلخـل      هاي خاکی تولید میدامی و ضایعات گیاهی توسط گروهی از کرم
الي نگهداري آب بوده و باالي عناصر معدنی، تهویه و زهکشی و ظرفیت با زیاد، قدرت جذب و نگهداري

همین دلیل امروزه استفاده از آن در کشاورزي پایدار براي بهبود رشد و کیفیـت محصـوالت زراعـی و     به
هـاي رشـد و   ورمـی کمپوسـت غنـی از هورمـون    ). Atiyeh et al., 2004بـاغی متـداول شـده اسـت (    

ی مدت عناصر غـذایی بـدون   ها بوده که باعث افزایش جمعیت میکروبی خاك و نگهداري طوالن ویتامین
). گـزارش شـده اسـت کـه ورمـی      ,.Padmavathiamma et al 2008گردد (اثرات منفی بر محیط می

عنوان اصالح کننده آلی خـاك در بهبـود خصوصـیات کمـی و کیفـی گیاهـان مـوثر اسـت          کمپوست به
)Rajja Sekar and Karmegam, 2010( .ملکرد گیاهـان  ثیر ورمی کمپوست بر رشد و عأت با توجه به

مطالعه حاضر بـا هـدف ارزیـابی اثـرات کـاربرد کودهـاي        ،)Sajadi nik and Yadavi, 2013دارویی (
م بـر  أصـورت جـدا و تـو    ) و آلی (کمپوست و ورمی کمپوسـت) بـه  2و سودوموناس 1بیولوژیک (ازتوباکتر

  ید.عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز اجرا گرد يهاي عملکرد، اجزا شاخص
  

  هامواد و روش
تکـرار در مزرعـه    3هـاي کامـل تصـادفی بـا     در قالب بلوك 1391 -92این آزمایش در سال زراعی 

شهرسـتان زابـل در موقعیـت     انجـام شـد.    (چـاه نیمـه)   تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابـل 

                                                
1. Azotobacter chroococcum 
2. Seudomonas putida 
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ه شمالی و ارتفاع دقیق 54درجه و  30دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی  41درجه و  61جغرافیایی 
هاي خشـک و  بندي کوپن جزء اقلیم متر از سطح دریا قرار دارد. آب و هواي منطقه بر اساس طبقه 481

لـومی   -رسـی  -باشد. خاك محل آزمایش داراي بافت شـنی هاي گرم و خشک میبسیار گرم با تابستان
  ارائه شده است.   1بود. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از اجراي آزمایش در جدول 

  
  متري سانتی 30خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در عمق صفر تا  -1جدول 

  الکتریکی هدایت
(دسی زیمنس بر 

  متر)

 اسیدیته
- 

آلی مواد کربن آلی پتاسیم فسفر نیتروژن  شن رس الي   

 درصد           درصد         درصد             ام   پی پی     ام پی پی    درصد     
46/1  4/8  3/6  2/9  115 47/0  81/0    4/20  6/31  48 

 
متـر و فاصـله   سـانتی  4ها با فاصله روي ردیف اي و در دو طرف پشتهصورت جوي و پشته کاشت به

بـاکتري   -1آذر انجـام شـد. تیمارهـاي مـورد مطالعـه شـامل        19متـر در تـاریخ   سـانتی  50بین ردیف 
ــاکتر -2 ،ســودوموناس ترکیــب ســودوموناس و  -5 ،کمپوســت ورمــی -4 ،کمپوســت -3 ،ي ازتوبــاکترب

ترکیـب   -8 ،کمپوسـت  ترکیـب سـودوموناس و ورمـی    -7ترکیب سودوموناس و کمپوست  -6تر کازتوبا
 ،کمپوسـت  ترکیب کمپوسـت و ورمـی   -10 ،کمپوست ترکیب ازتوباکتر و ورمی -9 ،ازتوباکتر و کمپوست

 10یر ترتیب با مقـاد  به )2(جدول  و ورمی کمپوست کمپوست بود.ي) شاهد (بدون هیچ تیمار کود -11
قبل از کاشت با خاك مخلوط شـدند  میزان نیمی از مقادیر یاد شده  تن در هکتار و مخلوط آنها به 5/7و 

   زنی بذور نداشته باشند.ثیر منفی بر جوانهأتا ت
 

هبرخی از مشخصات کمپوست و ورمی کمپوست مورد استفاد -2جدول   
  ماده آلی تیمار

 (درصد)
  نیتروژن
 (درصد)

  فسفر
 (درصد)

  پتاسیم
 )ام پی پی(

  سدیم
 )ام پی پی(

  اسیدیته
- 

  هدایت الکتریکی
 (دسی زیمنس بر متر)

  رطوبت
 (درصد)

 15 1/8 7/7 5844 1770 38/0 1 6/19 کمپوست
 9 6/5 1/8 674 626 3/1 6/1 38 ورمی کمپوست

  
صورت اسـتاندارد   هب (تهیه شده از توده بومی زابل)موناس با بذر زیره تلقیح باکتري ازتوباکتر و سودو

مقدار یک کیلوگرم ماده تلقیحی در هکتار با رعایت شـرایط الزم و قبـل از کاشـت صـورت گرفـت.       و به
پشته کشـت   ششردیف بر روي  12متر انجام و در هر کرت  3×4هایی به ابعاد عملیات کاشت در کرت

 پـس از آبیـاري اول انجـام شـد.     زرو چهـار روز بعـد از کاشـت و آبیـاري دوم نیـز      ريگردید. اولین آبیا
منظـور برداشـت    به طور منظم انجام شد. شکنی بههاي پس از کاشت شامل وجین، آبیاري و سله مراقبت

اجـزاي   و ارتفـاع بوتـه  بوتـه برداشـت و    10نهایی، در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک از هـر کـرت تعـداد    
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گیري شد. براي تعیین وزن هزار دانه اندازه و نها از قبیل تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چترعملکرد آ
مترمربـع از هـر    دوهـا، سـطحی معـادل    پس از حذف حاشیه ،عملکرد دانه و وزن بیولوژیک در هر کرت

ظـور  من ها و شـاخص برداشـت تعیـین شـد. بـه     کرت برداشت و پس از خشک شدن و بوجاري، وزن دانه
لیتر آب مقطر مخلـوط شـده و بـه    میلی 75 با گرم نمونه بذر آسیاب شده از هر تیمار 50 ،گیرياسانس
عملکرد اسانس ساعت درصد اسانس تعیین گردید.  چهاروسیله دستگاه کلونجر در  قطیر با آب بهتروش 

ش بـا اسـتفاده از نـرم    هاي آزمایداده ،در پایان دست آمد. بهدرصد اسانس از حاصلضرب عملکرد دانه در 
اي دانکـن در سـطح   ها بـر اسـاس آزمـون چنـد دامنـه     تجزیه و مقایسه میانگین 1.9نسخه  SASافزار 

  نجام گرفت.ادرصد  پنجاحتمال 

  نتایج و بحث
  ). 3بر ارتفاع بوته گیاه زیره داشتند (جدول  )≥05/0P( داريثیر معنیأتیمارهاي مختلف کودي تارتفاع بوته: 

  
ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار تایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ن -3جدول 

  تحت تأثیر کود و عملکرد اسانس شاخص برداشت، درصد اسانس عملکرد دانه، ،دانه، عملکرد بیولوژیک
 عملکرد
 اسانس

 درصد
 اسانس

شاخص 
 برداشت

 عملکرد
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیک

ر وزن هزا
 دانه

 تعداد دانه
 در چتر

 تعداد چتر
 در بوته

 ارتفاع
 بوته

 درجه
 آزادي

 منابع
 تغییر

 بلوك  2  30/3  20/9  87/1  26/0  1752  1427*  44/36  0006/0 3831
ns4062  **006/0  ns02/3  **2002  **17969  ns16/0  **06/7  **05/20  *49/30  10  تیمار 

 خطا  20  29/11  65/5  50/1  07/0  1492  304  19/9  0007/0 4023
80/4  73/1  18/7  34/4  04/4  28/10  90/11  05/13  47/14  -  CV5% 

ns ،**  درصد. 5و  1دار در سطح احتمال معنی ،دارعدم وجود تفاوت معنیترتیب  به* و  
  

کودهاي مورد استفاده از نظر آماري در یک گروه قرار گرفتند ولیکن همگـی سـبب افـزایش ارتفـاع     
در شرایط یکسان محیطـی فـراهم آوردن عناصـر غـذایی بـراي گیـاه توسـط        . )4  بوته گردیدند (جدول
تواند سبب افزایش رشد گیاه و متعاقباً ارتفاع گیاه گردد. در واقـع، فراهمـی عناصـر    کودهاي مختلف می

 ,.Saidnezhad et alگـردد ( ها افزایش ارتفاع گیاه را سـبب مـی  غذایی از طریق افزایش طول میانگره
خصوص در تیمـار تلفیقـی ازتوبـاکتر و کمپوسـت      طالعه حاضر نیز کودهاي مورد استفاه به). در م2012

درصدي ارتفاع بوتـه نسـبت بـه شـاهد      9/42دنبال داشتند. این تیمار سبب افزایش  افزایش ارتفاع را به
ن هاي محرك رشد بـا کمپوسـت در ارز  ). افزایش ارتفاع بوته در کاربرد تلفیقی باکتري4گردید (جدول 

  ).Hameeda et al., 2006مروایدي نیز گزارش گردیده است (
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ثیر کودهاي آلی و بیولوژیک در أدرصد اسانس تحت ت و عملکرد ،عملکرد يانتایج مقایسه میانگین اجز -4جدول 
  زیره سبز

یمارت  ارتفاع بوته 
متر) (سانتی  

تعداد چتر 
 در بوته

 تعداد دانه
 در چتر

 عملکرد دانه
ر)(کیلوگرم در هکتا  

 عملکرد بیولوژیک
 (کیلوگرم در هکتار)

درصد 
 اسانس

F1 a 40/21  b 06/18  b 64/9  bc 90/385  de 93/904  bc 51/1 
F2 a 53/23  b 67/18  ab 53/11  b 27/412  bc 66/997  b 53/1  
F3 a 03/23  b86/17  b 79/10  bc 00/394  cde45/931  b 55/1  
F4 a 00/24  b 30/17  b 70/9  bc 63/400  bcde 33/952  b 54/1  
F5 a 36/23  b 06/17  a 33/13  cd 03/374  e 37/899  b 55/1  
F6 a 06/22  b 23/18  b 88/9  bc 60/403  bcde 87/970  c 48/1  
F7 a 300/26  b 16/17  b 96/10  b 23/410  bcd 28/976  b 55/1  
F8 a 95/26  ab 83/19  b 13/10  b 63/417 bc 80/1003  bc 51/1  
F9 a 59/26  ab 60/20  b 76/10  b 33/419  b 07/1012  d 43/1  
F10 a 66/22  a 14/23  b 77/9  a 07/449  a 22/1078  b 56/1  
F11 b 400/15  d 66/12  c 03/7  d 70/350  f 68/780  a 60/1 
  اشدبدار نمیمعنی، هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستندمیانگیناختالف 

F1= ؛سودوموناس =F2 ؛ازتوباکتر F3= ؛کمپوست F4=؛ورمی کمپوست =F5 ؛رسودوموناس و ازتوباکت F6=  سودوموناس و
کمپوست و =F10 ؛مپوستر و ورمی کازتوباکت =F9 ؛ر و کمپوستازتوباکت=F8؛ سودوموناس و ورمی کمپوست =F7؛ کمپوست

  شاهد=F11 ؛ورمی کمپوست
 

هاي آلـی بـر تعـداد چتـر در بوتـه      اثر تلقیح زیره با کودهاي بیولوژیک و کاربرد کود عملکرد:  ياجزا
باشد زیرا چتر ). تعداد چتر در بوته یکی از اجزاي مهم عملکرد می3) گردید (جدول ≥01/0Pدار (معنی
هـا  نه بوده و از طرف دیگر در تولید مواد فتوسنتزي مورد نیاز براي دانـه طرف دربرگیرنده تعداد دا از یک

اهمیت دارد. گرچه تعداد چتر تابعی از تراکم بوته است ولی به شرایط محیطی زمان گـرده افشـانی نیـز    
همین دلیل است کـه اسـتفاده از کودهـاي آلـی و بیولوژیـک بـا بهبـود         به .)Kafi, 2005بستگی دارد (
طوري که گیاهان تیمار شده با ترکیبی از کمپوسـت و   افزایش تعداد چتر در بوته گردید بهشرایط سبب 

درصـد) در   1/44بوتـه ( در ترین افزایش را در تعـداد چتـر    عدد بیش 14/23ورمی کمپوست با میانگین 
خود اختصاص دادند لـیکن بـا تیمارهـاي ترکیبـی ازتوبـاکتر بـا کمپوسـت و ورمـی          مقایسه با شاهد به

عدد در تیمار شـاهد مشـاهده    66/12ترین میزان نیز با میانگین  کم .مپوست در یک گروه قرار گرفتندک
رسد که کمبود مواد غذایی، تعداد چتر در بوته را در تیمـار شـاهد کـاهش    نظر می ). به4گردید (جدول 

مین عناصر غـذایی  أدهنده این مطلب است که استفاده از کودهاي بیولوژیک و آلی با تداد که خود نشان
بوته در نتیجه کاربرد کودهاي در ید. افزایش تعداد چتر دچتر در بوته گرتري  بیشمنجر به ظهور تعداد 
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در بررسـی  ) گـزارش شـده اسـت.    Khoramdel et al., 2010دل و همکاران (بیولوژیک در نتایج خرم
خصـوص ورمـی کمپوسـت،     مصـرف کودهـاي آلـی بـه    ) نیز Moradi et al., 2009مرادي و همکاران (

   .افزایش اجزاي عملکرد را در پی داشت
ثیر تیمارهـاي کـودي   أتحت ت )≥01/0P(داري طور معنی تعداد دانه در چتر به تعداد دانه در چتر:

میان تیمارهاي مختلف به جـز تیمـار تلفیقـی     دادها نشان ). مقایسه میانگین داده3قرار گرفت (جدول 
خـود اختصـاص    درصد افزایش نسبت به شاهد باالترین میزان را به 23/45با  ازتوباکتر و سودوموناس که

تغذیـه تلفیقــی   وکـاربرد جداگانـه ازتوبـاکتر     ).4داري مشـاهده نگردیـد (جـدول    داد، اخـتالف معنـی  
درصـد   40سودوموناس و ازتوباکتر در یک کالس آماري قـرار گرفتـه و  تعـداد دانـه در چتـر را حـدود       

کند و هر چـه تعـداد دانـه    ). تعداد دانه در چتر ظرفیت مخزن گیاه را تعیین می5ول (جدند افزایش داد
بیشتر باشد، گیاه داراي مخزن بزرگتري براي دریافت مواد فتوسـنتزي بـوده و در نهایـت افـزایش ایـن      

 بـا ) نیـز  Pakdel et al., 2011صفت منجر به افزایش عملکرد دانه خواهـد شـد. پاکـدل و همکـاران (    
جـذب   بـراي کاربرد کودهاي زیستی اذعان داشتند که این کودها سبب توسعه ریشه شـده و شـرایط را   

نظـر   گـردد. بـه  که این امر به نوبه خود سبب افزایش فتوسـنتز مـی   ،دننمایبیشتر مواد پرورده فراهم می
هاي زایشـی  اندام گردد مواد حاصل از فتوسنتز را به که گیاه به دوران رسیدگی نزدیک می رسد زمانی می

 بـا گـردد. افـزایش اجـزاي عملکـرد     تبع آن عملکرد مـی  منتقل نموده و سبب بهبود اجزاي عملکرد و به
ــر    ــابع بســیاري ذک ــک در من ــاي بیولوژی ــاربرد کوده ــدک ــت (ش  Khoramdel et al., 2010ه اس

Ramezanpour et al., 2010;.(  
یر پذیرفت و در تمـامی تیمارهـا نسـبت بـه     أثت شدت از تیمارهاي اعمال شده عملکرد دانه بهعملکرد: 

).  کاربرد تلفیقی کمپوست 3نشان داد (جدول  )≥01/0P(داري تیمار عدم استفاده از کود افزایش معنی
ترین میزان صفت مذکور را به خود اختصاص  کیلوگرم در هکتار بیش 449و ورمی کمپوست با میانگین 
کـه   جـایی  ). از آن4نسبت به شاهد گردید (جـدول  عملکرد صد در 90/21داد و منجر به افزایش معادل 

نظـر   بنـابراین بـه   ؛باشـد عملکرد دانه تابعی از تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه می
دلیـل جـذب بهتـر نیتـروژن و فسـفر در شـرایط اسـتفاده از         دار اجزاي عملکرد بهافزایش معنیرسد  می

) و نگهـداري طـوالنی   ;Emtiazi et al., 2004 Seilsepour et al., 2002موناس (ازتوبـاکتر و سـودو  
 Padmavathiamma et 2008مدت عناصر غذایی در استفاده از کود آلی همچون ورمی کمپوسـت  ( 

al.,)  و کمپوست (Kawthar  et al., 2010   سبب افزایش عملکرد دانه در تمامی تیمارهـاي کـودي (
عملکرد در اثر استفاده از کودهاي آلـی و بیولوژیـک امـري واضـح بـوده و توسـط        گردیده است. افزایش

. بـا  );Kawthar et al., 2010 Badran and Safwat, 2004محققین مختلف گزارش گردیده است (
جز تیمـار تلفیقـی ازتوبـاکتر و سـودوموناس کـه پـس از شـاهد         گردد که به مشخص می 4مرور جدول 
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هاي مشابه قرار گرفتند. نکتـه قابـل توجـه    سایر تیمارها در گروه ،ود اختصاص دادخ ترین میزان را به کم
و  93/14تنهـایی از افزایشـی معـادل     این است که کاربرد کودهاي زیستی ازتوبـاکتر و سـودوموناس بـه   

درصـد   6که استفاده از مخلوط این دو تنهـا   حال آن ،درصد نسبت به تیمار شاهد برخوردار بودند 12/9
). اگرچـه افـزایش عملکـرد در کـاربرد     4دنبال داشته است (جـدول   ایش عملکرد دانه را براي زیره بهافز

نظـر   بـه  امـا  ،)Mehnaz and Lazarovits, 2006تلفیقی ازتوباکتر و سودوموناس گزارش شده اسـت ( 
یشـه آن،  رسد که شرایط اکولوژیکی زمین مورد استفاده، دور آبیاري، نوع واریتـه گیـاه و ترشـحات ر   می

  د.  نثیر متفاوتی داشته باشأشرایط تلقیح و خصوصیات خاك بر روي اثرات ترکیبی این دو باکتري ت
د ش )≥01/0P(دار اثر کودهاي زیستی و آلی بر عملکرد بیولوژیک گیاه زیره معنی عملکرد بیولوژیک:

ا افزایش عملکرد بیولوژیک، ). باتوجه به رابطه مستقیم بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، ب3(جدول 
گـردد تیمارهـایی کـه در    مشـاهده مـی   ،). بنابراینOjaghloo, 2007یابد (عملکرد دانه نیز افزایش می

عملکـرد بیولوژیـک بـاالتري را نیـز کسـب نمودنـد        ،عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارها برتري داشتند
کیلوگرم در هکتـار بـاالترین و    1078نگین طوري که تیمار تلفیقی کمپوست و ورمی کمپوست با میا به

 ،درصـد کـاهش   51/17و  59/27ترتیـب بـا    تیمار شاهد و پس از آن مخلوط ازتوباکتر و سودوموناس به
دار تیمارهـاي کـودي نسـبت بـه      ). افـزایش معنـی  4دند (جدول کرترین عملکرد بیولوژیک را تولید  کم

. باشـد  مـی ک و آلی در رشد و عملکرد گیاه زیره سـبز  ثیر مثبت کودهاي بیولوژیأکودهاي شاهد بیانگر ت
باشـد کـه بهبـود جـذب عناصـر      عملکرد بیولوژیک بیانگر بیوماس کل اندام گیاه (کل وزن خشک) مـی 

خصـوص ورمـی کمپوسـت و     غذایی در افزایش آن موثر است. گزارش شده است که کاربرد کود آلی (به
 Pakdel etو تلقیح گیاه بـا ازتوبـاکتر و سـودوموناس (   ) Moradi et al., 2009کمپوست) در رازیانه (

al., 2011     شـده ) باعث افزایش رشد پیکره رویشی و بیوماس و در نتیجـه افـزایش عملکـرد بیولوژیـک 
  است.  

تحـت تـأثیر    )≥01/0P(داري طـور معنـی   بـه درصد اسانس  ،طبق نتایج تجزیه واریانسدرصد اسانس: 
). با توجه به رابطه معکوسی که بین عملکرد دانه و درصد اسانس 3فت (جدول رقرار گ تیمارهاي کودي

 60/1ترتیـب در تیمـار شـاهد (    ترین درصد اسانس بـه  ترین و کم گردد که بیشوجود دارد، مشاهده می
جـز   سایر تیمارهـا (بـه   و درصد) مشاهده شد 43/1درصد) و تیمار ترکیبی ازتوباکتر و ورمی کمپوست (

پوست) از نظر کاهش درصد اسانس روند مشـابهی را در پـی داشـته و در یـک     تلفیق سودوموناس و کم
یندهاي ژنتیکی تحـت  آمواد موثره گیاهان دارویی بر اساس فر ،طورکلی ). به4گروه قرار گرفتند (جدول 

گیـرد  ثیر عوامل محیطـی قـرار مـی   أتحت ت طور آشکار شوند ولی ساخت آنها بهها ساخته میثیر آنزیمأت
ه این عوامل سبب بروز تغییراتی در رشد گیاهان دارویـی، مقـدار و کمیـت مـواد مـوثره آنهـا       ک طوري به

هاي ثانویـه در شـرایط    به اثبات رسیده است که متابولیت ،). عالوه بر آنOmidbeigi, 1997گردد ( می
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افـزایش  سبب  مطلوبشرایط نا ،عبارت دیگر به .دنیاب ی و کمبود عناصر غذایی افزایش مینامساعد محیط
 Emtiazi et al., 2004 Seilsepour et al., 2002; Al-Ahl andهـاي فـرار (   بیوسـنتز روغـن  

Mahmoud, 2010;( ، نتـایج   .شـوند  درصد اسانس می و کاهش ه شدن با تنشدر مواجگیاه حفاظت از
 Tahami) بر روي رازیانه و تهامی و همکاران (Moradi et al., 2009( هاي مرادي و همکاران پژوهش

et al., 2010  بر روي ریحان حاکی از آن بود که درصد اسانس هم در تیمار شاهد و هم در تیمارهـاي (
  تر بود.  کود آلی افزایش یافت ولی این افزایش در گیاهان تیمار شاهد بیش

  
  گیري نتیجه

ش وبـاکتر باعـث افـزای   تخصـوص از  هـاي خـاکزي بـه    این آزمایش نشان داد که کاربرد باکتري نتایج
کودهـاي آلـی    ،محسوس در عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد اسانس گیاه زیره گردیـد. عـالوه بـر ایـن    

کمپوست و ورمی کمپوست و تلفیق این دو کود با بهبود رشد در گیاه سبب برداشت عملکرد و اسـانس  
ص ترکیـب  خصو این مواد آلی و زیستی به توان می هاي تکمیلی لذا در صورت انجام آزمایش ؛تر شد بیش

  کار برد. کمپوست و ورمی کمپوست را براي افزایش عملکرد در شرایط مشابه به
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