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  چکیده 

 Silybumکودهاي آلی و بیولوژیـک در مقایسـه بـا کودهـاي شـیمیایی بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گیـاه ماریتیغـال            تأثیربررسی  به منظور
marianum L.)( در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوك هاي کامل 1386-87، آزمایشی در سال زراعی

ترکیب دو تیمـار  ، شهري، ورمی کمپوستزباله تیمارهاي آزمایش شامل تلقیح بذر با ازتوباکتر، کمپوست . تیمار انجام گردید ششتصادفی با سه تکرار و 
در این تحقیق صفاتی از جمله تعداد شاخه هاي فرعی در بوته، ارتفاع بوته، تعـداد  . بودند) کودبدون (و شاهد NPKازتوباکتر و کمپوست، کود شیمیایی 

، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیـک، شـاخص برداشـت، درصـد روغـن، درصـد       طبقدر هر بوته، قطر گل آذین، تعداد دانه در هر گل آذین 
نتایج نشان داد که مصرف انواع مختلف کودهاي آلی و شـیمیایی در  . سیلیمارین، درصد سیلیبین، عملکرد روغن و عملکرد سیلیمارین اندازه گیري شدند

. داري داشـت  معنـی  تأثیرولی بر روي درصد روغن، سیلیمارین و سیلیبین بذر  ،بود تأثیراین گیاه بی و خصوصیات مورفولوژیکی بر اجزاي عملکرد  خاك
کتر و داشت و بعـد از آن تیمارهـاي کـودي ازتوبـا     حت تیمارتگیاهان را نسبت به سایر ) 1/20(درصد روغن یشترینکود کمپوست بشده با تیمار گیاهان 

درصد بر  تأثیرتیمارهاي شاهد، کود شیمیایی، کود کمپوست و ازتوباکتر از نظر . داشتنددانه درصد روغن را بر  تأثیرمخلوط ازتوباکتر و کمپوست بیشترین 
هیچگونه اختالف دانه یلیبین درصد سبر  تأثیرو همچنین تیمارهاي شاهد، کود کمپوست، ازتوباکتر، مخلوط ازتوباکتر و کمپوست از لحاظ دانه سیلیمارین 

از بین اجزاي عملکرد، بیشترین همبستگی مثبـت بـین   . داشترا ) 4/16(کود شیمیایی کمترین درصد سیلیبینگیاهان تیمار شده با . معنی داري نداشتند
رسـد کـه   به نظر مـی . عداد گل آذین در بوته بودهمبستگی منفی مربوط به تعداد دانه در کاپیتول با ت بیشترینو ) =68/0r**(ارتفاع بوته با عملکرد دانه 

  .مطرح باشند ماریتیغالمی توانند در کشاورزي پایدار به عنوان یک جایگزین براي کودهاي شیمیایی در گیاه دارویی زیستی  کودهاي
  

نیبیلین، سیماریلیسخصوصیات مورفولوژیکی،، دانه روغن: کلیدي اتکلم

  

    1مقدمه

Silybum(ماریتیغال marianum L. (    گیـاهی دارویـی، علفـی و
در نقاط مختلف ایران به صورت وحشـی یافـت مـی    است که یکساله 

این گیاه در رویشگاه هاي طبیعی خود در برخی منـاطق معتدلـه   . شود
ي سـرماي  با شرایط آب و هواي مدیترانه اي قادر بـه گذرانـدن دوره  

ـ    محصـول  بصـورت یـک    دزمستان می باشد به همین دلیـل مـی توان
ولی در نواحی سردسـیري منـاطق    ،پاییزه نیز در آن مناطق کشت شود

  ).Omidbigi, 2006(مدیترانه اي باید در فصل بهار کشت گردد
هاي گیاه ماریتیغال از نوع فالونولیگنان ها هسـتند  ه دانهمؤثرمواد 

                                                            
، استاد و دانشیار دانشجوي کارشناسی ارشد آگرواکولوژيبه ترتیب  -3و  2، 1

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزي

)Email: rezvani@um.ac.ir                      :نویسنده مسئول -*(

دنـ درصد وزن دانه ماریتیغال را تشکیل مـی ده  3تا  5/1که این مواد 
)Dewick, 1998 .(    این ترکیبات از نظر شیمیایی متعلق بـه فنـل هـا

مهمتـرین فالونوئیـدهاي   . زرد مـی باشـند   هستند و رنگ آنها معموالً
موجود در دانه هاي این گیاه عبارتنـد از سـیلیبین، سـیلی کریسـتین و     
سیلی دیانین که مجموعه آنها تحـت عنـوان ترکیبـات سـیلی مـارین      

  ).Omidbigi, 2006(دنشناخته می شو
داشـت   و کاربرد صحیح عناصر غـذایی در طـول مراحـل کاشـت    

 بـر گیاهان دارویی، نه تنها نقش اساسی در افزایش عملکرد دارد بلکـه  
). Omidbigi, 2006(اسـت  مـؤثر ه آن نیـز  مؤثرکمیت و کیفیت مواد 

بـا کـاربرد سـطوح مختلـف      (Omer et al., 1998)امـر و همکـاران   
ــروژن ــوگرم  140و  70(نیت ــار کیل ــاس) در هکت ، 115، 85، 55(و پت

سـطوح  در زراعت گیاه ماریتیغال نشـان دادنـد کـه    ) کیلوگرم در هکتار
و پتاس باعث افـزایش عملکـرد دانـه و درصـد      نیتروژنمقادیر  باالي
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داري بـر  ولی سطوح مختلف این کودها اثـر معنـی   ،شودروغن دانه می
  .فالونوئیدهاي موجود در بذر نداشتند

رشـد گیـاه بصـورت کودهـاي      تحریـک کننـده  کتریهاي کاربرد با
افـزایش   ،هـاي زراعـی  مهمی در مدیریت پایدار بوم نظام زیستی نقش
مواد آلی و  ،همچنین. دارند هااین گونه نظامو تولید خاك حاصلخیزي 

تلقیح با کودهاي بیولوژیک می تواند باعث بهبود خواص کمی و کیفی 
ز این نهاده ها می تواند افـزایش توجـه   گیاه گردد و اثر مثبت استفاده ا

هاي کشاورزي را موجـب شـود  به کاربرد آن در سایر گیاهان و سیستم
)Astaraei & Koocheki, 1997 .(  ــاي ــه کوده ــاکتر از جمل ازتوب

هـاي ریزوسـفري محـرك رشـد     که به عنوان باکترياست  بیولوژیکی
ع گیاهان زراعی گیاه مطرح بوده و امکان کاربرد گسترده آنها براي انوا

اسـتفاده از کودهـاي آلـی و    . مورد توجـه و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت     
بیولوژیک عالوه بر افزایش ماده آلـی خـاك، باعـث افـزایش فعالیـت      

قابـل  بطـور  ها شده و بـدین ترتیـب سـاختمان خـاك     میکروارگانیسم
  ).Biyari et al., 2008(یابد بهبود میاي مالحظه

Youssef)یوسف و همکاران  et al., اظهار داشـتند کـه    (2004)
بیولوژیک حاوي آزوسـپریلیوم و ازتوبـاکتر در گیـاه     هاياستفاده از کود

سبب افزایش ارتفاع بوته ) .Salvia officinalis L(دارویی مریم گلی 
لیسـی و همکـاران   . و وزن تر و خشک اندام هـاي هـوایی گیـاه شـد    

(Leithy et al., اثر مثبت اسـتفاده از کـود   نیز در آزمایشی به  (2006
ــاري      ــی رزم ــاه داروی ــانس گی ــزایش اس ــاکتر در اف ــک ازتوب بیولوژی

)Rosmarinus officinalis L. (کودهاي آلی کمپوست .اشاره داشتند
تعـداد زیـادي از محصـوالت کشـاورزي بطـور       بـر و ورمی کمپوسـت  

بطوري که کاربرد ایـن  موفقیت آمیزي مورد استفاده قرار گرفته است، 
شرایط فیزیکی و منجر به ارتقاء  غذایینیازهاي  تأمینعالوه بر ها کود

حاج سید هـادي  ). Robin et al., 2001(می گردد میکروبی خاك نیز 
بـا بررسـی اثـرات     et al., 2008) (Haj Seyed Hadiو همکـاران 

هاي تولید رایج و کم نهاده بر روي ماریتیغال نشان دادنـد کـه   سیستم
مپوست در سیستم تولید کم نهاده با اثرات مفیـد آن  استفاده از ورمی ک

بر روي فعالیت هـاي میکروبـی خـاك باعـث افـزایش سـیلیمارین و       
,Khandan)خنـدان  .عملکرد سیلیمارین شد ـ  (2005 زایش ارتفـاع  اف

Plantago(بوته اسفرزه ovata L. ( استفاده از کمپوسـت   در نتیجهرا
,.Singh et al)سـینگ و همکـاران   .گـزارش کـرد   گـزارش   (1998

اجزاي بیوماس گیاهان دارویی از جمله اسـفرزه، بـذر البـنج     کردند که
)Hyoscyamus niger L. ( و ســداب)Ruta graveolens L. ( بــا

  .افزایش میزان کمپوست در خاك، افزایش یافت
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد اســتفاده از ضــایعات مختلــف در 

زي خـاك، هـدف ایـن تحقیـق     حاصـلخی مدیریت پایـدار  کشاورزي و 
اکتر بـر روي     تأثیربررسی  کودهاي کمپوست، ورمی کمپوسـت و ازتوـب

  .بود ه و اجزاي عملکرد گیاه دارویی ماریتیغالمؤثرمیزان مواد 

  ها مواد و روش

در مزرعــه آموزشــی و  1386-87ایــن تحقیــق در ســال زراعــی 
رح تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در قالـب طـ  

. تیمـار انجـام شـد   شـش وتکـرار  سـه بلوك هاي کامل تصـادفی در  
بـه  ورمـی کمپوسـت   اضافه نمودن تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از 

از  108حاوي (توسط ازتوباکتر ها، تلقیح بذر)تن در هکتار چهار(خاك 
کیلـوگرم در   چهـار ()هر یک از جنس هـاي ازتوبـاکتر و آزوسـپریلیوم   

تـن در   10(بـه خـاك   شـهري  زبالـه  کمپوست دن اضافه نمو، )هکتار
کیلـوگرم در   چهار(، ترکیب دو تیمار تلقیح بذور توسط ازتوباکتر )هکتار
، کـود شـیمیایی  )تـن در هکتـار   10(شـهري زباله و کمپوست ) هکتار

50N=)از منبع کود اوره( ،50P=) و ) از منبع کود سوپرفسفات تریپـل
100K=)(هکتار کیلوگرم در)از منبع کود اکسید پتاسیمOmidbigi, 

مقادیر مختلف کودهاي ازتوبـاکتر و  ). کود بدون(و تیمار شاهد) 2006
ورمی کمپوست بر اساس مقدار توصیه شده توسط شرکت تولید کننده 
این کودها و مقدار کود کمپوسـت بـر اسـاس آزمـایش خـاك تعیـین       

کـود  ،زمین مـورد آزمـایش  خاك هاي فیزیکو شیمیاییویژگی. گردید
نشان داده 2و 1هاي در جدول به ترتیب کمپوست و ورمی کمپوست

  .شده است

تـا   سـه تعداد به ) متر 4×3ابعاد (آزمایش کرتداخل هر در هابذر
سانتیمتر به روش جوي و پشته در  سهعدد در کپه هایی با عمق  چهار

سانتیمتر بـین   50سانتی متر بر روي ردیف و  30شش ردیف با فاصله 
. روز یکبار به روش نشتی انجام شـد  10آبیاري هر . کشت شدند ردیف

وجین علـف هـاي   . برگی انجام شد چهارتا  دوعملیات تنک در مرحله 
Convolvulus arvensis(اویارسـالم و پیچـک    هـرز کـه غالبـاً    L. (

این تحقیق جهت بررسـی   در.نوبت با دست انجام گردید سهبودند در 
شــده بـر رشـد و نمــو گیـاه ماریتیغــال    تیمارهـاي کــودي ذکـر    تـأثیر 

متغیرهایی نظیر تعداد شاخه هاي فرعی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گل 
آذین در هر بوته، قطر گـل آذیـن، تعـداد دانـه در هـر کـاپیتول، وزن       

بوته که بطور تصادفی انتخاب شدند، مورد انـدازه   پنجهزاردانه بر روي 
ه، عملکرد بیولوژیک و شاخص همچنین عملکرد دان. گیري قرار گرفت

  . متر مربع تعیین گردید ششبرداشت در مساحتی معادل 
درصد روغن دانه ماریتیغال با استفاده از دستگاه اتومات سوکسـله  

ــد ــین گردی ــتفاده از روش  . تعی ــا اس ــیلیمارین ب ــیلیبین و س درصــد س
گرم دانه ماریتیغـال آسـیاب شـده تعیـین شـد      100اسپکتوفتومتري از 

)Ghasmiidehkordi & Taleb, 2002; Naderi et al., 2008.(  

بـا اسـتفاده از    )ANOVA(تحقیـق تجزیه و تحلیل آماري نتـایج 
و مقایسه کلیه میانگین ها در سطح صورت گرفت  9.1SASنرم افزار
.درصد و با آزمون چند دامنه اي دانکن انجام شد 5احتمال 
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Table 1- Soil physico chemical characteristics of experimental location  

  بافت خاك

Soil tecture

  نیتروژن معدنی

)ppm(  

Mineral nitrogen

  فسفر

)ppm(  

Phosphorus

  پتاسیم

)ppm(  

Potassium

  اسیدیته

pH
  

  ماده آلی

  )درصد(

Organic
matter (%)

هدایت الکتریکی

EC
)(dS.m-1  

سیلتی-لوم
Loam-silt  

15  1311  7.470.83  1.2  

  
آزمایشدراستفادهموردکمپوستوکمپوستورمی شیمیاییخصوصیات-2جدول

Table 2- Chemical characteristics of compost and vermicompost fertilizers used in the experiment  

  

  نیتروژن کل

  )درصد(

Total nitrogen (%)

فسفر

  )درصد(

Phosphorus (%)

پتاسیم

  )درصد(

Potassium (%)

! !!! !! !  

pH  

هدایت الکتریکی

EC
)(dS.m-1  

کمپوست 
Compost  

1.5  1.2  1.1  7.4  7.2  

کمپوستورمی 
Vermicompost  

1.4  1.7  1.2  8.1  8.9  

  بحثنتایج و

  و اجزاي عملکردصفات مورفولوژیک

کـه هیچکـدام از صـفات     نتایج ایـن تحقیـق حـاکی از آن اسـت    
و اجزاي عملکـرد  ) ارتفاع بوته و تعداد شاخه هاي فرعی(مورفولوژیک 

تعداد گل آذین در هر بوته، قطر گل آذیـن و تعـداد دانـه در    (ماریتیغال 
اعمال تیمارهاي مختلف کودي قـرار نگرفتنـد   تأثیرتحت ) هر کاپیتول

یاز ماریتیغال بـا  که به دلیل متناسب بودن ن رسدمی به نظر). 3جدول (
میزان عناصر موجود در خاك قبل از آزمایش، اعمال تیمارهاي کـودي  

ي بر خصوصیات مورفولوژیکی و اجزاي عملکرد مارتیغال نداشـته  تأثیر
     .است

 تـأثیر که کـود دامـی    نیز اظهار داشت(Tabrizi, 2005)تبریزي
 ,Khandan)، امـا خنـدان  معنی داري بر ارتفاع بوته اسـفرزه نداشـت  

اسـتفاده از کمپوسـت    در نتیجـه را ه زایش ارتفاع بوته اسفرزاف(2005
کاهش ارتفاع بوته در اسـفرزه  که و همچنین اظهار داشت  گزارش کرد

ــزا   ــا اف ــدودي ب ــا ح ــود   یت ــراه ب ــفر هم ــروژن و فس ــادیر نیت . ش مق
,Delate)دیلت در اثـر افـزودن   اسفرزه را افزایش ارتفاع بوته (2000

اظهار داشت کـه  (Khandan, 2005)خندان  .مودکمپوست گزارش ن
مقادیر مختلف کود شیمیایی بر تعداد سنبله در بوته در گیاه اسـفرزه  اثر 

 .مختلـف کمپوسـت معنـی دار بـود    مقـادیر اثـر  ولـی   ،معنی دار نبـود 
کـه سـطوح مختلـف کـود      گزارش کـرد (Tabrizi, 2005)تبریزیزي

نه در سنبله و تعـداد سـنبله در   دامی بر اجزاي عملکرد از جمله تعداد دا
Plantago(گیاه دارویی اسفرزه و پسـیلیوم  دو در هر بوته psyllium

L. (ي نداشتتأثیر.  

تیمارهـاي مختلـف    تـأثیر در این تحقیق وزن هزار دانه نیز تحت  

 ,.Ramesh et al)رامش و همکـاران   ).3جدول (کودي قرار نگرفت

روند مشخصی را در رابطـه بـا وزن   گیاه دارویی اسفرزه نیز در (1989
دانه در سنبله و وزن هزار دانه با افـزایش مقـادیر کودهـاي شـیمیایی     

 ,Almasiyan)آلمازیـان   .نیتروژن، فسفر و پتاسیم مشـاهده نکردنـد  

Triticum(کمپوست بر وزن هزار دانه گندم اثرنشان داد که (2005

aestivum L.( خنـدان  . نبـود معنی دار(Khandan, 2005)  گـزارش
کیلوگرم در هکتار تفـاوت   60به  30با افزایش کود نیتروژن از  کرد که

  . نشدایجاد گیاه اسفرزه معنی داري در وزن هزار دانه و عملکرد دانه 
از بین اجزاي عملکرد، وزن دانه و تعـداد دانـه در غـالف در گیـاه     

Brassica(کلزا  napus L. ( کنتـرل خصوصـیات ژنتیکـی    تأثیرتحت 
عوامـل محیطـی و زراعـی قـرار مـی گیرنـد       تـأثیر بوده و کمتر تحت 

)Saburi, 2007.(    در این تحقیق نیز به نظر می رسد وزن هـزار دانـه
تیمارهـاي مختلـف   خصوصـیات ژنتیکـی بـود و     تأثیرماریتیغال تحت 

  .  ي بر آن نداشتتأثیرکودي 
  

  عملکرد دانه و خصوصیات کیفی

  عملکرد دانه

کـه عملکـرد دانـه     حـاکی از آن اسـت   3جـدول  موجود در نتایج 
تیمارهـاي مختلـف کـودي قـرار نگرفـت و       تـأثیر ماریتیغال نیز تحت 

 تـأثیر بنظر می رسد عدم . تفاوت معنی داري بین تیمارها وجود نداشت
عملکـرد دانـه ماریتیغـال     برکود کمپوست، ورمی کمپوست و ازتوباکتر 

  .ریتیغال باشدبدلیل خاصیت کود پذیري پایین ما احتماالً
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ی در  )(Tabrizi, 2005تبریزي  با بررسی سطوح مختلف کود آـل
پسیلیوم و اسفرزه اظهار داشت که افزایش سطوح مختلف کـود دامـی   

افـزایش شـوري و   بیان شده است کـه  . ي بر عمکرد دانه نداشتتأثیر
شاید دلیل کـاهش   ،غلظت زیاد عناصر غذایی از شیرابه هاي کمپوست

تن در هکتار شـیرابه کمپوسـت باعـث     600میزان . دلکرد دانه باشعم
Oryza Sativa(کاهش عملکرد دانه برنج  L. (300ولـی میـزان    ،شد 

تن در هکتـار شـیرابه کمپوسـت عملکـرد دانـه بـرنج را افـزایش داد       
(Khoshgoftarmanesh & Kalbassi, 2003) .   در آزمایشـی دیگـر

ر شاهد و کود شیمیایی معنی دار نشـد  بین دو تیمااسفرزه عملکرد دانه 
 ,Khandan(در حالی که تیمار کود کمپوست با شاهد معنـی دار بـود  

 ;Shakela et al., 1984)نتــایج برخــی مطالعــات نیــز. )2005

McNeil, 1989)    به اثرات منفی افزایش سطوح کـودي نیتـروژن بـر
داوري نــژاد و همکــاران . عملکــرد بــذر اســفرزه اشــاره داشــتند    

)Davarinezhad et al., 2003( تـن کمپوسـت و کـود     40با کاربرد
 .دامی نشان دادند که کمپوست باعث افزایش عملکرد دانه گندم نشـد 

اجـزاي  گزارش کردند که  (Singh et al., 1989)سینگ و همکاران
بیوماس گیاهان دارویی از جمله اسفرزه، بذر البنج و سداب بـا افـزایش   

  .اك، افزایش یافتمیزان کمپوست در خ

  با توجه به اینکـه عملکـرد دانـه بـین تیمارهـاي مختلـف تفـاوت        
داري نداشت، از اینرو مقـدار عملکـرد سـیلیمارین در هکتـار کـه      معنی

همچنـین شـاخص   . دار نبـود معنـی  اسـت نیـز  وابسته به عملکرد دانه 
 بــینداري برداشــت در تمــامی تیمارهــا یکســان بــود و تفــاوت معنــی

  ).3جدول(مختلف وجود نداشت تیمارهاي

  

  درصد روغن، سیلیمارین و سیلیبین دانه

مختلـف از لحـاظ درصـد روغـن،     شده بـا کودهـاي    تیمارگیاهان 
درصد سیلیمارین و درصد سیلیبین اختالف معنی داري با هـم داشـتند  

کـود کمپوسـت بـاالترین    بـا  تیمار گیاهان تحت بطوریکه ). 3جدول(
 دارا بود گیاهان تیمار شدهرا نسبت به سایر ) درصد 1/20(درصد روغن

کمپوسـت  و بعد از آن تیمارهاي کودي ازتوباکتر و مخلوط ازتوبـاکتر و  
 شده با تیمارگیاهان داري بین اختالف معنیضمن اینکه . داشتند قرار 

شاهد و ورمـی کمپوسـت دیـده     با تیمار و گیاهان تحتکود شیمیایی 
.نشد

ر خاك تیمـار شـده بـا ورمـی کمپوسـت،      دگزارش شده است که 
جمعیت میکروبـی افـزایش معنـی داري نسـبت بـه تیمـار فقـط کـود         

توانند با تولید موادي مانند ها میمیکروارگانیسم شیمیایی داشت، ضمناً
باشـند  مـؤثر هاي رشدي بر رونـد رشـد گیـاه    هورمون و تنظیم کننده

)Frankenberger & Arshad, 1995.(  

آزمایش صـحرائی  یک با انجام  )Sotomayor, 1979(سوتومایور 
هاي شهري و کـود   ساله گزارش کرد که با کاربرد کمپوست زباله چهار

در صورت یکسـان بـودن مقـدار نیتـروژن در هـر دو منبـع،        ،نیتروژن
Glycine(عملکرد سویا max L.(  داري درتیمارهـاي   به صورت معنـی

، فسـفر و  فـزایش مـاده آلـی   وي دلیل این امر را ا. بودکمپوست بیشتر 
پتاسیم خاك با کاربرد کمپوست نسبت به کودهـاي معـدنی نیتروژنـی    

اظهـار   (Governog et al., 2003)گاورنـاگ و همکـاران   .ذکر نمود
آب  ذخیرهمربوط بهی گیاه یکه نقش کمپوست در افزایش کارا ندداشت

سـبب  می باشد که هـر دو عامـل   و همچنین رهاسازي عناصر غذایی 
کـاربرد  گزارش شده اسـت کـه   . دنشو افزایش رشد و عملکرد گیاه می 

درصد در مصرف کودهاي شیمیایی صرفه جـویی   50کمپوست حداقل 
و همچنین مصرف کمپوسـت سـبب افـزایش غلظـت      به دنبال داشت

کمپوسـت سـاختمان    (Silispor, 1998).آهن و روي در گندم گردید

و مواد مغذي مـورد نیـاز    شافزایخاك را اصالح، حاصلخیزي خاك را 
,.Gigliotti at al(سـازد گیاه را فـراهم مـی   از نظـر درصـد   ). 1996

کود کمپوست، ازتوباکتر، کود شـیمیایی   شده باتیمارگیاهان سیلیمارین 
).3جدول (نداشتندبا یکدیگر و شاهد هیچگونه اختالفی 

مفیـد ازتوبـاکتر را بـه تثبیـت      تأثیر) Khosravi, 1998(خسروي 
تارهـاي   هاي رشد و توسعه سیسـتم  یتروژن و همچنین تولید هورمونن

 ,.Omer et al)امر و همکـاران  .کشنده در گیاهان مختلف نسبت داد

ي بـر درصـد   تـأثیر نشان دادند که سطوح باالي نیتروژن هیچ  (1998
لیتــی و  .روغـن در میـوه هــا و میـزان سـیلیمارین ماریتیغــال نداشـت     

,.Leithy et al)همکاران در آزمایشی به اثر مثبت اسـتفاده از   (2006
در افزایش اسانس گیاه دارویی رزماري اشـاره   کود بیولوژیک ازتوباکتر

  .داشتند
ها دسـته بنـدي مـی شـوند،     بدلیل اینکه سیلیمارین جزو پلی فنل

توانـد  نتایج بسیاري از تحقیقات نشان می دهد که تجمع مواد فنلی می
میزان کـل   ر غذایی باشد، بطوریکه عمدتاًبسیار حساس به تنش عناص

فنل با کاهش میزان نیتروژن محیط افزایش می یابد و مقادیر اضـافی  
  رشـد را تحریـک نمـوده و از تولیـد فنـل جلـوگیري        نیتروژن معمـوالً 

  ).Omidbaigi & Nobakht, 2001(کندمی
کیلـوگرم در هکتـار    45بـا اسـتفاده از   )Schunke, 1992(شانک 

مقـدار کـل    ،تروژن در مقایسه با عدم اسـتفاده از کـود نیتـروژن   کود نی
 تـأثیر ضمن اینکه،درصد کاهش یافت 03/0سیلیمارین تنها به میزان 
  .دمنفی بو دانهکود نیتروژن بر عملکرد 

کود ورمی کمپوست کمترین با تیمار گیاهان تحت در این تحقیق 
 etي و همکـاران حاج سید هـاد  ).3جدول (سیلیمارین را داشتمیزان

al., 2008) (Haj Seyed Hadi   با بررسی اثرات سیستم هاي تولیـد
رایج و کم نهاده بر روي ماریتیغال نشان دادنـد کـه اسـتفاده از ورمـی     
کمپوست در سیستم تولید کم نهاده با اثرات مفید آن بـر روي فعالیـت   
هاي میکروبی خاك باعث افزایش سـیلیمارین و عملکـرد سـیلیمارین    

  .دش
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کمپوسـت، ازتوبـاکتر، مخلـوط ازتوبـاکتر و     شـده بـا    تیمارگیاهان 

. داري نداشتندکمپوست از لحاظ درصد سیلیبین با شاهد اختالف معنی
جالب توجه در ایـن تحقیـق آن اسـت کـه تیمـارکود شـیمیایی        هنتیج

 ).3جـدول  ()4/16(داشـت گیـاه  درصـد سـیلیبین   را بر  تأثیرکمترین 
ضــمن (Omidbaigi & Nobakht, 2001)بخــت امیــدبیگی و نو

سطوح مختلف نیتروژن بر درصد سیلیبین موجـود در بـذر    تأثیربررسی
صـفر کیلـوگرم    تیمـار نشان دادنـد کـه بیشـترین درصـد سـیلیبین در      

کیلـوگرم   120نیتروژن در هکتار و کمترین مقدار سـیلیبین بـا کـاربرد    
  .آمدنیتروژن در هکتار بدست

  

  مبستگینتایج ضرایب ه

نشـان   4در جـدول  ضرایب همبستگی بین صفات مـورد مطالعـه   
مثبـت  بیشـترین همبسـتگی  بر اساس نتـایج موجـود   . داده شده است

)**96/0r=+( بـود و بیشـترین   عملکـرد روغـن   و عملکـرد دانـه    بین
بین تعداد دانه در کاپیتول و تعـداد گـل   ) -=47/0r*(همبستگی منفی  

درصد سیلیمارین با هیچکدام ). 4جدول (آذین در هر بوته مشاهده شد
درصد سـیلیبین تنهـا بـا    از صفات مورد بررسی همبستگی نداشت، اما 

  ).4جدول (داشت  )=59/0r**(درصد روغن همبستگی

عملکــرد ، درصــد روغــن، عملکــرد روغــنبــا ارتفــاع بوتــه بــین 
همبستگی مثبت و معنی  ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکسیلیمارین

درصد سیلیمارین و درصد سیلیبین ارتفاع بوته با داشت اما وجود ي دار
در گیاه ماریتیغـال  که رسد لذا به نظر می ).4جدول (همبستگی نداشت

با افزایش ارتفاع بوته میزان روغن دانه، عملکرد سیلیمارین و عملکـرد  
  ..ابدیش می یدانه افزا

ـ  (Hassanlu et al., 2008)حسـنلو و همکـاران   ا بررسـی  نیـز ب
هـا و ویژگـی هـاي رویشـی     همبستگی بین مقدار تجمع فالونولیگنان

ارتفاع بوتـه رابطـه   و ماریتیغال نشان دادند که بین تجمع این ترکیبات 
  .مثبت و معنی داري وجود دارد

  

  سپاسگزاري 

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد کـه  
  .شودمی نمودند، تشکر و قدردانی امکان اجراي این تحقیق را فراهم
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