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بررسی تأثیر کودهای آقطی و دامی بر خصوصیات کمی و عملکرد گیاه جعفری
()Petroselinum crispum
3

فرزاد فنودی ،*6محمدرضا اماني وامرزاني ،2زرين تاج عليپور

11و3استادیار گروه کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دامغان
2دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دامغان
تاریخ دریافت 1331/3/1 :؛ تاریخ پذیرش1331/1/23 :

چکیده
مقدمه :مواد آلی از ترکیبات مهم خاک هستند که اثرات قابل مالحظهای بر فراهمی عناصر و بهبود خصوصیات
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک خاک دارند .رویکرد روزافزون استفاده از گیاهان دارویی ،انجام تحقیقات گسترده
در مورد آنها در جهت توسعه پایدار را ضروری میسازد .بنابراین ،هدف از این تحقیق بررسی اثر کاربرد مقادیر
مختلف کودهای دامی و آقطی بر صفات رویشی و عملکرد گیاه دارویی جعفری بود.
مواد و روشها :این پژوهش بهصورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1331در شهرستان
بهشهر اجرا شد .تیمارها شامل کود دامی در چهار سطح (صفر 30 ،11 ،و  11درصد حجمی) و کود آقطی در
چهار سطح (صفر 30 ،11 ،و  11درصد حجمی) بودند .پارامترهای مورد ارزیابی عبارتند از :ارتفاع ساقه ،قطر
ساقه ،عملکرد تر ،عملکرد خشک ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد گل در بوته و درصد جوانهزنی بودند.
نتايج :نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ،اثر متقابل کاربرد کود دامی و کود آقطی ( )11:11بیشترین
تأثیر را در افزایش پارامترهای مورد ارزیابی داشت .افزایش سطح کاربرد کود دامی باعث افزایش تمامی پارامترها
بهجز درصد جوانهزنی شد .همچنین تأثیر کود آقطی بر دو پارامتر کلروفیل  bو درصد اسانس بیشتر از تأثیر کود
دامی بهصورت منفرد بود.

*نویسنده مسئولfarzadfanoodi@yahoo.com :
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دانشگاه گنبد کاووس

بررسي تأثیر کود آقطي و کود دامي بر خصوصیات کمي...

واژههای کلیدی :خصوصیات رشدی ،کودهای ارگانیک ،گیاه دارویی ،جعفری

مقدمه
جعفری ( )Petroselinum crispum Mill.با نام انگلیسی  Parsleyمتعلق به خانواده Apiaceae

(چتریان) میباشد؛ که بومی مناطق مدیترانهای و اروپا میباشد .جعفری گیاهی  2ساله و علفی میباشد
که بین  10تا  00سانتیمتر ارتفاع دارد و بین  10تا  10سانتیمترر گسرتردگی آن مریباشرد .جعفرری
گیاهی با طبیعت گرم و خشک است .سرشار از ویتامینهاى مختلف و همچنرین امرالح و مرواد معردنی
مفید است و به لحاظ ویتامینهای  Aو  ،Cفسفر ،پتاسیم ،کلسیم و ید منبع غنی به حساب میآید؛ بره
طوریکه بهعنوان مثال مقردار ویترامین  Cموجرود در آن از اکثرر سربزیهرا و میروههرا بیشرتر اسرت
( .)Omidbeygi, 2005از خواص دارویی جعفری میتوان به ضدنفخ ،تمیزکننرده شرریانهرا ،ادرارآور،
قاعده آور ،اشتهاآور ،دفعکننده سنگ کلیه ،درمان تنگی نفس ،ضرب خوردگی و خون مردگی و سررخک،
رفع لکهها و جوشهای پوستی و ضدتب اشاره نمود (.)Omidbeygi, 2005
شرایط محیطی سبب تأثیر بر ویژگیهای مختلف رشدی و کیفری محصروتت مریگرردد .بنرابراین،
شناخت ش رایط مطلوب برای رشد بهینه و شناسرایی عرواملی کره در تغییررات کمری و کیفری گیاهران
دارویی موثر هستند؛ میتواند راهگشای تولید بهتر و بیشتر و بدون نیاز بره مصررف نهرادههرای اضرافی
باشد .در اکوسیستمهای زراعی شناخت عوامل افزایشدهنده کیفیت و کمیت یک امر ضروری است کره
بسته به نوع گیاه میتواند جهت دستیابی به حرد مطلروب مرورد مالحظره قررار گیررد .بنرابراین ،ارائره
روشهایی که بتواند گیاه دارویی سالم برا مرواد مروثر بیشرتر تولیرد نمایرد ضرروری برهنظرر مریرسرد
(.)Lebaschi, 2000; Kochaki et al., 1990
مواد آلی خاک منبع اصلی نیتروژن برای گیاهان میباشند که به طور طبیعری و یرا در نتیجره عمرل
انسان وارد خاک میشوند ( .)Salardini and Ghaem Ardebili, 1975از آنجا که دو سوم مسراحت
کشور ایران را مناطق خشک و نیمهخشک فرا گرفته است؛ لذا مقدار مواد آلی خاکهای آن پایین بروده
و ضروری است که نیتروژن مورد نیاز گیاهان از طریق مصرف کودهای شریمیایی و آلری ترأمین گرردد
( .)Malekoti and Hamedani, 1991در باغبانی تاکنون دامنهی وسیعی از مواد آلی از جمله پوسرت
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نتیجهگیری :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ،کاربرد تلفیقی کودهای آلی (کود دامی و کود آقطی)،
باعث افزایش خصوصیات کمی و عملکرد گیاه دارویی جعفری گردیده است .لیکن بررسی این برهمکنشها نشان
میدهد که استفاده از کودهای دامی و آقطی در جهت بهبود شرایط شیمیایی خاک و افزایش خصوصیات رشدی
گیاه جعفری توصیه میگردد.
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مورد استفاده قرار گرفتهاند (.)Verdonk and Gabriels, 1992
مطالعات نشان میدهد که استفاده بیرویه از کودها عالوهبرر اخرتالل در فعالیرتهرای بیولروژیکی،
بیوشیمیایی و فیزیکی خاک از قبیل کاهش فعالیت کرمهای خاکی ،ایجاد حالت سمی در خاک و اتالف
سرمایه و انرژی ،مشکالت تغذیهای فراوانی را برای گیاه ایجاد خواهرد نمرود ( .)Sharifi, 2001کراربرد
کودهای نیتروژنه با منشاء آلی باعث تولید حجم باتتری از بیومرا گیراهی تولیردی مریشرود کره در
صورت برگرداندن کاه و کلش و بقایای آنها به خاک سوبسترای کربنری بیشرتری جهرت تولیرد انررژی
برای جمعیت میکروبی فراهم مریگرردد ( .)Allison and Treseder, 2008ایرن درحرالی اسرت کره
غلظتهای زیاد کودهای شیمیایی میتواند سبب کاهش زیست توده میکروبی خاک شود.
صبور بیلندی ( )Saboor Bildi, 2004گزارش نمود که ،مصرف میزان  30تن کود دامی در هکتار
تأثیر مثبت در عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه زیره سبز دارد .رشیدی و همکراران ( Rashidi et al.,
 )2015اظهار داشتند که ،نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ،اثر کود ورمی کمپوسرت برر کلیره صرفات
اندازه گیری شده گیاه جعفری معنیدار میباشد و کود دامی نیز بر صفات درصد جوانهزنی ،ارتفاع شاخه
گلدهنده و وزن تر برگ اثرات معنریداری داشرت .نظرامی و ایرزد خرواه ( Nezami and Izadkhah,
 )2011تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمرانی را بررسری نمودنرد .نترایج
نشان داد که ،کود بر عملکرد کمی و کیفی تأثیر معنیداری داشته است؛ به طوری کره کرود تلفیقری برر
عملکرد گل در  10درصد گلدهی و  100درصد گلدهی ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بیشرترین
تأثیر و عدم استفاده از کود کمترین مقدار را در بین تیمارهای کودی داشتند.
مکیزاده تفتی و همکاران ( )Makkizadeh et al., 2011اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن
بر رشد ،عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید را ارزیابی نمودند .نتایج این تحقیق نشان داد کره ،کراربرد
کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ترکیبات تشکیلدهندۀ اسانس شوید تأثیر داشرته و برا مصررف
تیمارهای مختلف کودی میزان کاروون نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتره اسرت .نترایج ایرن تحقیرق
حاکی از آن است که ،کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود صفات
کمی و کیفی گیاه دارویی شوید تأثیر مثبتی داشته و به جای مصرف مداوم کود شریمیایی مری تروان برا
استفاده بهینه از نهادههای زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلرودگی ناشری از مصررف کرود
شیمیایی نیتروژنی اوره گام برداشت .لیانگ و همکاران ( )Liang et al., 2005نشران دادنرد کره ،قررار
دادن کود آلی (کاه و کلش و کود سبز) در اطراف ریزوسفر و یا خارج از ریزوسرفر سررعت ترنفس را در
ریزوسفر توده خاک افزایش و فعالیت آنزیمهای اورهآز ،فسفاتاز و دهیدروژناز و هم چنین جرذب عناصرر
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درختان پهن برگ و سوزنی برگ ،خاک برگ ،لجنهای فاضالب و ضایعات نارگیل بهعنوان بستر کشرت

بررسي تأثیر کود آقطي و کود دامي بر خصوصیات کمي...
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غذایی توسط گیاه جو را بهبود داده است و تأثیر قابل توجهی در فعالیرت میکروبری و فعالیرت آنزیمری
داشته است.
در بررسی اثرات مختلف کمپوست زباله شهری بر گیاه داروئی رزماری نشان داده شد که ،تیمار 20
تن در هکتار کمپوست زباله شهری عملکرد باتتری را نسبت به شاهد و تیمار  10تن در هکترار داشرت
که دلیل آن را افزایش مقدار نمک در مقرادیر براتتر کمپوسرت زبالره شرهری دانسرتند ( Cala et al.,
 .)2005اکبرنژاد و همکاران ( )Akbarnejhad et al., 2009گزارش نمودند کره ،اثرر کمپوسرت زبالره
شهری و لجن فاضالب و اثر متقابل بین آنها تأثیر معنیداری در ارتفاع بوته ،تعرداد کپسرول در بوتره،
تعداد دانه در کپسول ،تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه در گیاه دارویری سریاه دانره
داشت .شریفی و همکاران ( )Sharifi et al., 2010گزارش نمودنرد کره ،کراربرد ضرایعات آلری باعرث
افزایش معنیدار رشد گل جعفری شد؛ در حالیکه بیشترین مقدار رشد گیاه مربوط به تیمار کمپوسرت
بود .نتایج نشان داد که ،بیشترین مقدار جذب آهن ،روی ،منگنز و نیکل توسط شاخساره گل جعفری و
همچنین بیشترین درصد انتقال فلزات به شاخساره مربوط به تیمار کمپوست بود .بهطور کلری اسرتفاده
از کمپوست در کاشت گل جعفری اثر مثبتی بر شاخصهای رشرد و مقردار جرذب عناصرر کرممصررف
توسط گیاه داشت.
گیاه آقطی ( )Sambucus ebulusدر نواحی شمالی ایران بوفور پراکنده است .این درختچه معموتً
در کنار جاده ها و حاشیه جنگل ها و در نواحی مرطوب و سایه دار می روید .قسرمت مرورد اسرتفاده ایرن
درختچه گل ،برگ و پوست داخلی ساقه آن است .پوست این درختچه و بررگ آن دارای مروادی ماننرد
سامبوسین ،1سامبو نیگرین  ،2کولین ،سیکوتین 3و مقدر کمی نیترات پتاسیم میباشد .در گرلهرای آن
الدرین 1و مقدر کمی اسانس وجود دارد .میوه آقطی سیاه درای کریزان تمرین ،1مرواد قنردی ،اسرانس،
صمغ ،اسید والزیانیک و اسرید اسرتیک ،ویترامین آ ( ،)30µgتیرامین ،)0/00 mg( 1ریبروفالوینmg(0
 ،)0/01نیاسین ،)0/1 mg(8پانتوتنیک اسید ،)0/11 mg( 3ویتامین  ،)0/23 mg( B6فروتت )1 gµ(10و
ویتامین ث ( .)Omidbeygi, 2005( )31 mgهدف از این تحقیق بررسی اثرر کراربرد مقرادیر مختلرف
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثرات کود دامری و کرود بقایرای گیراهی آقطری برر عملکررد و برخری خصوصریات
فیزیولوژیکی گیاه جعفری ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی برا دو نروع فراکتور
کود آقطی در چهار سطح (صفر 30 ، 11 ،و  11درصد حجمی) و کود دامی نیز در چهار سرطح (صرفر،
 30 ، 11و  11درصد حجمی) برا سره تکررار در بهرار سرال  1331در شهرسرتان بهشرهر برا موقعیرت
جغرافیایی  31درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  13درجره و  11دقیقره شررقی برا متوسرط بارنردگی
سالیانه  833/1میلیمتر اجرا گردید .در طی عملیات صحرایی ،از مزرعه مورد مطالعه از عمرق صرفر ترا
 30سانتیمتری نمونه خاک جمع آوری و آنالیز گردید (جدول  .)1کود گاوی کامال پوسیده و الک شرده
از شرکت فنی مهندسی آرام مهر استرآباد خریداری شد (جردول  .)2جهرت تهیره کمپوسرت آقطری از
مخلوط اندام هوایی در فاز گلدهی و اندام هوایی گیاه در فاز میوهدهی و رسیدگی کامل استفاده گردیرد
(جدول  .)3بدین صورت که پیکره گیاهی آقطی پس از برداشت و خردشدن توسط خردکنهای گیاهی،
در یک گوشه با قرار دادن آنها در یک چاله در زمین و اجازه به طبیعت بویژه میکروارگانیسم هرا بررای
انجام عملیات پوسش ،فرآوری گردید .جهت افزایش دما در محیط واکنش روی مواد گیراهی برا نرایلون
پوشانده شد .رطوبت مطلوب پوسش بین  10تا  10درصد تأمین گردید .هر چند روز یکبرار ایرن تروده
گیاهی جهت افزایش هوادهی ،زیرورو میشد.
اعمال تیمارهای کود آقطی و دامی ،بعد از عملیات آمادهسازی زمین مروردنظر انجرام شرد .بره ایرن
صورت که ابتدا کرتهایی با ابعاد  3×2متر و فواصل  1متر در سه تکرار ایجاد و سپس کود دامری و کرود
آقطی ،یک ماه قبل از کاشت ،در مقادیر مشخص (صفر 30 ،11 ،و  11درصرد حجمری) بره کررتهرای
مورد نظر اضافه و تا عمق  11سانتیمتری کامال با خاک مخلوط گردید .کشت بذور جعفری (تهیه شرده
از شرکت پاکان بذر اصفهان) در ردیفهایی با فاصله  21سانتیمتر با تراکم بات در عمق  2سرانتیمترری
خاک بهصورت هیرمکاری 1در فروردین ماه صورت گرفت .سپس در مرحله  1-1برگی برای رسریدن بره
تراکم مطلوب ( 10بوته در مترمربع) تنک شدند .اولین آبیاری پس از کاشت و آبیاریهای بعد بهصورت
 3روز یک بار به روش آبیاری غرقابی انجام شد .وجین دستی علفهای هرز در طول دوره رشرد انجرام و
برداشت اندامهای هوایی در ابتدای گلدهی ( 1درصد گلدهی در خرداد ماه) صورت گرفت ( Aghvai et
.)al., 2014
1

هیرم یا نمکاری :پیش از کاشت ممکن است زمین را آبیاری کنند و هنگامی که زمین گاورو شد اقدام به بذرکاری نمایند.

16

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 23:45 +0430 on Sunday July 15th 2018

کود دامی و کود آقطی بر صفات رویشی و عملکرد گیاه دارویری جعفرری ()Petroselinum crispum
بود.
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نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که اثر تیمارهای کود دامری و کرود آقطری و اثرر متقابرل
آنها بر صفات مورد ارزیابی معنیدار است .اثر کاربرد کود دامی بر صفات ارتفاع ساقه ،قطرر سراقه ،وزن
تر ،وزن خشک ،تعداد شاخه جانبی ،تعرداد گرل در گرلآذیرن و درصرد جوانرهزنری معنریدار گردیرد.
بیشترین افزایش در صفات مورفولوژیکی ارتفاع ساقه ( 31/13سانتیمتر) ،قطر سراقه ( 1/1میلریمترر)،
عملکرد تر ( 1803کیلروگرم در هکترار) ،عملکررد خشرک ( 1210/3کیلروگرم در هکترار) ،تعرداد گرل
( 23/33عدد) در تیمار کاربرد توأم کود دامی  +کود آقطی به میزان  11تن در هکترار مشراهده گردیرد
که نسبت به تیمار شاهد اختالف معنیداری نشان داد (جدول  .)1بیشترین تعداد شاخه جرانبی نیرز در
تیمار کاربرد توأم کود دامی و کود آقطی ( )30: 11وجود داشت (جدول .)1
بهبود شرایط خاکی باعث رشد بهتر ریشه و بدنبال آن افزایش ارتفاع گیاه میشود .کودهرای دامری
عالوه بر اثرات مثبت بر خصوصیات مثبت بیولوژیرک و اصرالح خصوصریات فیزیکری و شریمیایی خراک
به دلیل اینکه مواد غذایی موجود در آن ها به آهستگی آزاد شده و در اختیار گیاه قرار میگیرد ،آلرودگی
کمتری را در محیط زیست ایجاد میکنند .رضایینژاد و افیرونی ()Rezainejhad and Afuni, 2000
اظهار داشتند که ،کودهای آلی باعث افزایش معنادار مواد آلری خراک گردیدنرد و قابلیرت جرذب روی،
مس ،آهن ،فسفر ،پتایم و نیتروژن خاک را افزایش دادند؛ از طرفری نیترروژن موجرود در کودهرای آلری
نقش اساسی در ساختمان کلروفیل دارا بوده و از طرفی مهمترین عنصر در ساخت پروتئینها میباشد و
افزایش آن در شرایط مطلوب تا حد مشخصی ،موجب افرزایش میرزان پرروتئین مریگرردد .برا افرزایش
پروتئینها گیاه به توسعه رویشی مانند سطح برگ ،تعداد شاخه فرعی ،ارتفاع و قطر ساقه میپردازد .که
افزایش این صفات افزایش مواد فتوسنتزی را به دنبال دارد .با افزایش مواد فتوسنتزی ،میزان عملکرد و
ماده خشک تولیدی نیز افرزایش مرییابرد .نترایج بدسرت آمرده برا یافترههرای عبرا زاده و همکراران
( ،)Abbaszadeh et al., 2007دانشیان و همکاران ( )Daneshian et al., 2013و حسنی و همکاران
( )Hassani et al., 2004مطابقت داشت.
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صفات مورد بررسی شامل :درصد جوانهزنی ،ارتفاع شراخه گرلدهنرده ،قطرر سراقه (برا اسرتفاده از
کولیس) ،وزن تر و خشک پیکره رویشی (با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم) ،درصد مراده
خشک برگ ،تعداد شاخه فرعی وتعداد گل بودند .هم چنین پس از تعیین وزن تر انردامهرای هروایی در
واحد سطح ،نمونهها بهمدت  18ساعت در دمای  00درجه سانتی گرراد در آون قررار داده شرد و نهایتراً
توزین گردید ( .)Jamali et al., 2015برای تجزیه و تحلیرل دادههرا برا اسرتفاده از نررمافرزار  SASو
مقایسه میانگین در سطح  1درصد با آزمون چند دامنهای دانکن صورت گرفت.

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 23:45 +0430 on Sunday July 15th 2018

...بررسي تأثیر کود آقطي و کود دامي بر خصوصیات کمي

16

نشريه تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهي  /دوره چهارم ،شماره اول ،فروردين و ارديبهشت 69

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 23:45 +0430 on Sunday July 15th 2018

16

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 23:45 +0430 on Sunday July 15th 2018

...بررسي تأثیر کود آقطي و کود دامي بر خصوصیات کمي

 با توجه به تأثیر.نیتروژن به عنوان یکی از سه عنصر مورد نیاز گیاه سبب افزایش عملکرد گردید
نیتروژن در اندازه و توسعه اندامهای گیاه بیشترین عملکرد از تیمار باتترین میزان کود دامی در بستر
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر متقابل کاربرد کود دامی و کود آقطی.کشت بهدست آمد
 افزایش سطح کاربرد کود دامی.) بیشترین تأثیر را در افزایش پارامترهای مورد ارزیابی داشت11:11(
، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که.باعث افزایش تمامی پارامترها بهجز درصد جوانهزنی شد
کاربرد تلفیقی کودهای آلی (کود دامی و کود آقطی) باعث افزایش خصوصیات کمی و عملکرد گیاه
 استفاده از کودهای دامی و آقطی در جهت، با توجه به نتایج بدست آمده.دارویی جعفری گردیده است
.بهبود شرایط شیمیایی خاک و افزایش خصوصیات رشدی گیاه جعفری توصیه میگردد
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