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  چکیده 
در .) Ziziphora Clinopodioides Lam(چند ساله  یرشد و عملکرد بیولوژیکی و بذر گیاه دارویی کاکوت يها یژگیبمنظور مطالعه و

ر هاي کامل تصادفی با سه تکرار د¬بلوك هیپالت بر پا تیکم نهاده آزمایشی در قالب اسپل یزراع طیواکنش به کود دامی و آبیاري در شرا
هاي مورد مطالعه  فاکتور. اجرا شد 1391-92و  1390-91کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی  نشکدهمزرعه تحقیقاتی دا

 دهیکامالً پوس يو سه سطح کود گاو یبه عنوان فاکتور اصل) هزار متر مکعب در هکتار 3و  2، 1(شامل سه حجم آبیاري  شیآزما نیدر ا
. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، قطر کانوپی، کاکوتی بودند. نظر گرفته شدند یفرع توربه عنوان فاک) هکتارتن در  15و 10، 5(

اما در سال دوم و در هر  ند،در سال اول نداشت ،یروي ارتفاع، قطر کانوپ داريیمعن ریآبیاري تأث هايو حجم ینتایج نشان داد که کود دام
 ياول و دوم برا نیدر سال دوم در چارتفاع  نباالتری. بود) ≤05/0p(دار  معنی یمورد بررس اتیبر خصوص دو چین افزایش حجم آبیاري

متر  1000به  3000از  ياریآب جمبا کاهش ح. بدست آمد سانتی متر 25/26و  20/27با  بیمتر مکعب در هکتار به ترت 3000حجم 
اثر متقابل حجم آبیاري و مقادیر مختلف . افتیدرصد کاهش  30و  15برابر با  بیاول و دوم به ترت نیچ يدر سال دوم براارتفاع مکعب 

اول و دوم در  هاينیدر چارتفاع  ینبیشتر. بود) ≤05/0p(دار بود مورد مطالعه در سال دوم در هر دو چین معنی اتیکود دامی بر خصوص
. بود سانتی متر 23/25و  43/29با  بیر هکتارکود دامی به ترتتن د 10متر مکعب آب در هکتار و  3000حاصل کاربرد  شیسال دوم آزما

نسبت به سال اول باالتر  ییبه عناصر و مواد غذا شتریب یدسترس نیاستقرار مناسب و همچن لیدر سال دوم به دل اهیگ نیرشد و عملکرد ا
 . بود
 

  ، حجم آبیاري، کود دامیقطر کانوپی، ارتفاع : کلیدي گانواژ
  
  مقدمه 

در طی تاریخ تکامل و حیات خویش، همیشه براي مرتفع کردن نیازهاي خود از جمله غذا، دارو، پوشاك و پناهگاه به انسان 
در این میان، گیاهان نه تنها بخش اعظمی از غذاي مورد نیاز انسان را تأمین کرده اند، بلکه سایر . طبیعت وابسته بوده است

ن شده که در این رابطه تا قبل از پیدایش داروهاي شیمیایی، گیاهان دارویی کلیه ز تأمیینیازهاي بشر نیز از طریق گیاهان ن

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


  1392اسفند ماه  15همایش ملی علوم و فنون کشاورزي ، 
 

١٣٥٦ 
 

که حاوي گیاهان دارویی باشند بیشتر  یامروزه تمایل به مصرف غذاهای.  )2006قریب،(هاي دارویی انسان را تأمین کرده اند نیاز
د گسترده گیاهان دارویی در صنایع داروسازي، جمله کاربر ازعوامل متعددي  ریشده است که این تحول در مصرف، تحت تأث

هاي با  ها، دخانیات، دفع آفات کشاورزي و در نهایت تنوع طلبی در رژیم غذایی و گرایش به سمت فراورده عطرسازي، نوشیدنی
اشت طبیعی جهت برد هايهکه این امر، فشار بر عرص ).2006هکل و ساستریکوا،: 2005آنینیموس،(باشدهاي طبیعی می طعم

هاي طبیعی  به همین دلیل نه تنها الزم است در بهره برداري مناسب از عرصه  .)2003کر،اکر(این گیاهان را بیشتر کرده است
آوري به جاي جمع...) از جمله پراکنش، خصوصیات زیستی، عملکرد و(دقت نمود، بلکه با مطالعۀ ویژگیهاي این گیاهان 

: 2002اسچیپمن و همکاران، ( هاي زراعی شود اقدام به کاشت این گیاهان در نظام یستیطبیعی، با هاي رصهغیراصولی از ع
از اهمیت ویژه اي برخورداراست،  اهانیگ نیتردید در جریان کاشت گیاهان دارویی، فرآیند اهلی کردن ا بدون ).1386،تبریزي

 عتیهنوز از طب یوحش هاي¬گونه نیبازار به ا زایو عمده ن شوند یکشت م یو زراع یبصورت اهل یتعداد نسبتاً گونه اندک رایز
  ).1991جن،-پن: 1997النگ و اسچیپمن، ( شود یم يجمع آور

هاي  وجود استفاده از نهاده نیدر کشت و پرورش گیاهان دارویی، هدف افزایش کمی و کیفی مواد موثره گیاهی است با ا 
یش عملکرد محصول شوند، ولی با کاهش کیفیت و درصد مواد توانند سبب افزا شیمیایی و یا عملیات زراعی فشرده گرچهمی

شرایط مطلوب زراعی  نسازي و تعییبا اهلی ن،یبنابرا ). 2005کانتر و همکاران، : 2002آنینیموس،(موثره آنها همراه خواهد بود
توان ضمن  سازگار باشد،میاز قبیل نیاز آبی و تغذیه اي که مطابق با اصول کشاورزي بوم  ايهیحاش هايگونه نیبراي رشد ا

 نیهاي اضافی را تضم بدون نیاز به مصرف نهاده ها تر این گونههاي زراعی، تولید بهتر و سالم استفاده از این گیاهان در عرصه
   .کرد
که بسته  ستیضرور يامر تیفیو ک تیدهنده کم شیشناخت عوامل افزا د،یمتفاوت تول يتهایریو مد یزراع يستمهایاکوس در
کود  تیریمد.  )2007کوچکی وهمکاران، (ردیگبه حد مطلوب مورد استفاده قرار  یابیجهت دست تواندیم یاهینوع گونه گ به

کودهاي آلی از  هاي کشاورزي پایدار کاربرد امروزه در نظام). 2002کاترجیا، ( باشد یم ییدارو اهانیدر کاشت گ یعامل مهم
: 2003استیکن و همکاران، (تولید و حفظ حاصلخیزي پایدار خاك برخوردار است اي در فراهمی منابع، افزایش¬اهمیت ویژه

 Thymus vulgaris) شنیبهبود عملکرد آو يبر رو یآل يانواع کودها سهیدر مقا )2004( پاالدا و همکاران .)2004شارما، 
L.) گریو د يبا کود گاو سهیدر مقا یغبا کاربرد کود مر یباغ شنیعنوان کردند که عملکرد آو گرید ییگونه دارو نیو چند 

رشد وعملکرد دو گونه  يبر رو یاثر مثبت یآل يدر مطالعه دیگري کاربرد کمپوست و کودها. افتیبهبود  یمنابع کود آل
 کاپلن و همکاران. نشان دادند (.Melissa officinalis L) هیو بادرنجبو (.Echinacea purpurea L) سرخارگل

اسانس  تیو کم زانیبر وزن خشک و م) یو کود مرغ يکود گوسفند ،يکود گاو( یآل يکاربرد کودها ریتأث یبا بررس) 2010(
 شیبا شاهد موجب افزا سهیدر مقا یآل يداشتند که کاربرد کودها انیب (.Salvia fruticosa Mill) یگل میمر ییدارو اهیگ

بر  یآل يها کود شیافزا يبسزا ریعدم تأث دکنندهییتأ زینمطالعات  یبرخ جینتا. شد ییگونه دارو نیاسانس ا زانیم دار یمعن
نیز نشان داد  )1391( رخواهیو خ )1386(يزیمطالعات تبر جیراستا، نتا نیمدر ه. باشدیم ییدارو اهانیمختلف گ ايرشد گونه

  Thymusآویشن خراسانی ییهوا يها بر وزن خشک اندام يریتن به باال عمدتا تاث 10از  یکود دام شیکه افزا
transcaspicus Klokov. یو کاکوت (Ziziphora Clinopodioides Lam.)  ،امر را نهاده  نیا لیدل آنهانداشت

  .دارویی ذکر نمودند اهانیگ نیکم ا يریپذ
کوچکی و  ).2005ابریو،-دل( باشدآب یکی دیگر از مهمترین عوامل موثر بر خصوصیات رشدي گیاهان دارویی می تنش

 Zatariaدور آبیاري و تراکم گیاه بر زیست توده گیاه و تولید اسانس آویشن شیرازي ریبا مطالعه تأث) 1383( همکاران
multiflora  و زوفا Hyssopus officinalis L.  گزارش کردند که تولید زیست توده گیاهی در هر دو محصول و در هر دو

دریافتند که فاصله آبیاري به طور  )1385( و رضوانی مقدم نوروز پور. سال آزمایش با افزایش فواصل آبیاري، کاهش یافت
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که فاصله . قرار داد ریرا تحت تأث (.Nigella sativa L) سیاه دانهداري عملکرد معنی

 08/14(عملکرد اسانس  و) کیلوگرم در هکتار 5/410(بوته در متر مربع بیشترین عملکرد روغن  250آبیاري هفت روز و تراکم 
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صورت گرفت مشخص گردید که افزایش فواصل  اسانیدر پژوهشی که بر روي آویشن خر. را تولید کرد) کیلوگرم در هکتار
هاي هوایی نداشت، همچنین با افزایش بر وزن خشک اندام ريیهیچ گونه تأث) چین اول(آبیاري در سال اول و اوایل سال دوم 

در  نديچنین رو ).1386تبریزي،(هفته، وزن خشک اندامهاي هوایی بیش از سه برابر کاهش یافت 4به  2فواصل آبیاري از 
  .نیز گزارش شده است یروي کاکوت )1391(رخواهیمطالعه خ

یکی از گیاهان ارزشمند از خانواده نعناعیان است . Ziziphora clinopodioides Lam یبا نام علم ییدارو یاهیگ کاکوتی
دم کرده  یدر طب سنت. کند خراسان رشد می هاي طبیعی استانبیعی در بعضی مناطق ایران از جمله رویشگاهکه به صورت ط

در . برند یبکار م )2005نقیبی،(ضد نفخ و ضد دل درد )2007دي سوسا، (مختلف آن را به عنوان مسکن، درمان طب يها گونه
-یمورد استفاده قرار م یدرمان سرما خوردگ يبرا نیو همچن هیرا به عنوان ادو یکوه یکاکوت ییبخش هوا رانیا

با توجه به این که کاکوتی گیاهی کم توقع است که در طبیعت و در مناطق حاشیه اي و کم  ن،یبنابرا. . )2005صالحی،(دهند
دي و آبی به از لحاظ کو ییبازده رشد خوب و عملکرد قابل قبولی دارد و با توجه به خصوصیت نهاده پذیري کم این گونه دارو

  .هاي زراعی کم نهاده استفاده نمود¬کاشت در نظام اي مناسب براي¬گونه به عنوان گونه نیرسد که بتوان از ا نظرمی
  

  
  هامواد و روش

این آزمایش با هدف بررسی واکنش گیاه دارویی کاکوتی به آبیاري و کود دامی تحت مدیریت کم نهاده در مزرعه تحقیقاتی 
 15درجه و  59با طول جغرافیایی (کیلومتري جنوب شرقی مشهد  10دانشگاه فردوسی مشهد واقع در  دانشکده کشاورزي

 985دقیقه شمالی و ارتفاع  8درجه و  37دقیقه تا  43درجه و  35دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  36درجه و  60دقیقه تا 
  . ر آمدبه اجرا د 1391-92و  1390-91در دو سال زراعی ) متري از سطح دریا

اي، به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك نمونه برداري به صورت تصادفی از قبل از انجام آزمایشات مزرعه
نشان داده شده  1شیمیایی خصوصیات خاك در جدول –نتایج حاصل از تجزیه فیزیکی . زمین محل اجراي آزمایش انجام شد

  .است
 خاك قبل از کاشت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی - 1جدول 

  اسیدیته 
 

هدایت الکتریکی 
زیمنس بر دسی(

  )متر
 

  (%)نیتروژن کل 
  

  فسفر 
   

  پتاسیم 
  

  بافت خاك
 

  سیلتی لوم  2.320 5.4 196.0  1.3  76.7
  

  
سازي زمین، در شهریور ماه عملیات شخم و تسطیح زمین انجام گرفت و سپس با استفاده از دستگاه بمنظور انجام آماده

از آنجا که تیمار کودي مورد نظر در این آزمایش کود دامی بود، لذا . جویهاي زهکشی در هر یک از بلوکها در آورده شد نهرکن،
هاي مختلف با نسبت) 2جدول (کود گاوي کامالً پوسیده پنج ساله، پس از تجزیه و مشخص شدن برخی عناصر موجود در آن 

هاي مربوط به هر تیمار پخش شده و با خاك سازي زمین، داخل کرتمادهبر اساس تیمارهاي مربوط همزمان با عملیات آ
  .سطحی مخلوط گردیدند

  
  
  

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


  1392اسفند ماه  15همایش ملی علوم و فنون کشاورزي ، 
 

١٣٥٨ 
 

  
  

 خصوصیات شیمیایی کود دامی مورد استفاده -2جدول  
هدایت الکتریکی 

زیمنس بر دسی(
  )متر
  

 اسیدیته
   

 پتاسیم 
  

 فسفر
  

نیتروژن کل 
 )درصد(
  

  (%)ماده آلی 
  

13.12 02.8 3787 740 50.0 62 
  

هزار متر  3و  2، 1سه حجم آبیاري . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدآزمایش بصورت اسپلیت پالت در قالب بلوك
تن در هکتار به ترتیب به عنوان فاکتور  15و 10، 5مکعب در هکتار و سه سطح کود دامی از نوع گاوي کامالً پوسیده شامل 

متر و فاصله سانتی 50ها متر بود، چهار ردیف کاشت با فاصله بین ردیف 2×2ها  اد کرتابع. اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند
عملیات کاشت به صورت کشت مستقیم بذر . اي در نظر گرفته شدمتر و روش کشت بصورت جوي و پشته 5/0ها نیز  بین کرت

وزن هزار (توجه به اینکه بذر این گیاه بسیار ریز با . متر انجام شدسانتی 50روي چهار ردیف با طول دو متر و فاصله بین ردیف 
بالفاصله پس از . و سطحی کاشته شدند) چند بذر در هر کپه(اي است، لذا بذور بصورت کپه) گرم 36/0تا  25/0دانه بین 

د استفاده روش آبیاري مور. ها هر روز به مدت یک هفته با دقت آبیاري شدند تا بذور به طور یکنواخت سبز گردندکاشت جوي
گیرد، بلکه به صورت نشتی و جوي و پشته اي با استفاده از سیفون بود که در آن آب به طور مستقیم در تماس با گیاه قرار نمی

برگی تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک اقدام به اعمال  3-4از مرحله . نماید ها نشت نموده و آنها را مرطوب می نفوذي به پشته
هاي هرز از طریق وجین دستی پس کنترل علف. با استفاده از کنتور حجم آبیاري مورد نظر اعمال گردید. تیمارهاي آبیاري شد

  . در طی آزمایش آفت یا بیماري خاصی مشاهده نشد. از هر نوبت در شرایط ظرفیت زراعی انجام شد
ادفی انتخاب و صفاتی از جمله ارتفاع سه بوته به طور تص ) ها در هر بوته باز شده بودندگل% 10(در مرحله شروع گلدهی 

قابل ذکر است که در سال اول تنها یک چین و در سال دوم دو . گیري شد ساقه اصلی، قطر کانوپی و تعداد گل آذین اندازه
  . ها برداشت شدچین از بوته

جهت مقایسه . گرفتندبه صورت مرکب مورد تجزیه و تحلیل قرار  SAS 9.1هاي آزمایش با استفاده از نرم افزار داده
 . اي دانکن و در سطح احتمال پنج درصد استفاده شدها از آزمون چند دامنهمیانگین

 
 

  
 نتایج و بحث

  ارتفاع و قطر بوته
هاي مختلف آبیاري بر خصوصیات رشدي و عملکرد اندام هوایی و نتایج آنالیز واریانس اثر سطوح کود دامی و حجم 3در جدول 

  .هاي اول و دوم نشان داده شده استکاکوتی چندساله در سالبذر گیاه دارویی 
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١٣٥٩ 
 

 
  

هاي مختلف آبیاري بر خصوصیات رشدي و عملکرد گیاه اثر سطوح کود دامی و حجم) میانگین مربعات(نتایج آنالیز واریانس  -3دول ج
هاي اول و دومدارویی کاکوتی چندساله در سال  

 سال اول
 

 منابع تغییرات
 

ديدرجه آزا  
 

 ارتفاع بوته
 

 قطر کانوپی
 

تعداد گل آذین در ساقه 
 فرعی

 

هاي وزن خشک اندام
 هوایی

 

 عملکرد بذر
 

 تکرار
 

2 67/37 48/129 03/64 25/1111834 52/7669 

 (A)کود دامی  
  

2 ns20/22 ns97/65 ns37/21 ns75/528055 ns88/3642 

 خطاي اصلی
 

4 97/9 44/43 64/23 77/327213 28/2257 

 (B) حجم آبیاري 
 

2 ns46/6 ns83/44 ns48/34 ns12/34039 ns90/234 

A×B 4 ns78/19 ns18/69 ns59/30 ns20/437809 ns06/3020 
 خطاي فرعی

 12 38/20 48/63 77/22 41/41438 57/2858 

)چین اول(سال دوم   
 

 منابع تغییرات
 

 درجه آزادي
 

 ارتفاع بوته
 

 قطر کانوپی
 

ساقه تعداد گل آذین در 
 فرعی

 

هاي وزن خشک اندام
 هوایی

 

 عملکرد بذر
 

 تکرار
 

2 2/80  28/14  28/25  109686/11  765/69  

 (A)کود دامی  
  

2 71/67* 66/28ns 48/10  ns 02/554359  ns 3824/24 ns 

 خطاي اصلی
 

4 5/17 18/01 53/13  9893/62 682/53 

 (B) حجم آبیاري 
 

2 43/31* 145/45* 14/67 * 914314/53* 79/6307 * 

A×B 4 39/40** 86/25 * 14/67 * 25/692817 * 79/4779 * 
 خطاي فرعی

 12 4/60  84/30  66/17  90/141319  88/984  

)چین دوم(سال دوم   
 

 تکرار
 

 درجه آزادي
 

 ارتفاع بوته
 

 قطر کانوپی
 

تعداد گل آذین در ساقه 
 فرعی

 

هاي وزن خشک اندام
 هوایی

 

 عملکرد بذر
 

 (A)کود دامی  
  

2 80/1  14/28  33/24  10/109686  66/756  

 خطاي اصلی
 

2 66/71 * 28/66  ns 11/10  ns 55/554359  ns 12/3824  ns 

 (B) حجم آبیاري 
 

4 17/5  01/18  27/13  83/98933  52/682  
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١٣٦٠ 
 

A×B 2 21/43 ** 45/145 * 00/73 * 09/914314 * 04/6307 * 
 خطاي فرعی

 4 49/38 ** 25/36 * 44/42 * 36/692817 * 38/4779 * 

 تکرار
 

12 60/4  84/30  40/17  03/141319  95/974  

 
دار در سطح احتمال یک درصدمعنی**:   

 
هاي مختلف آبیاري  مقایسه میانگین ارتفاع بوته و قطر کانوپی کاکوتی چندساله در واکنش به تأثیر سطوح کود دامی و حجم 4 در جدول

  . ارائه شده است
 

 

 

   هاي هوایی و بذر کاکوتی چندسالهیر کود دامی و سطوح آبیاري بر خصوصیات رشد و عملکرد انداممقایسه میانگین اثر مقاد -4جدول 
 دوم چین اولسال 

تعداد (تعداد گل آذین 
 )در ساقه فرعی

 

قطر کانوپی 
 )مترسانتی(

 

ارتفاع بوته 
 )مترسانتی(

  
 

  )تن در هکتار(مقادیرکود دامی 
 

55/31 a 23/56 a 32/25 ab 5 
22/32 a 76/56 a 30/27 a 10 
11/30 a 82/51 a 73/21 b 15 

  )متر مکعب در هکتار(حجم آبیاري 
 

تعداد (تعداد گل آذین 
 )در ساقه فرعی

 

قطر کانوپی 
 )مترسانتی(

 

ارتفاع بوته 
 )مترسانتی(

  
 

44/28  b 61/50 b 66/22 b 1000 
55/31  ab 65/55  ab 2526a 2000 
89/33  a 55/58  a 83/25 a 3000 

 سال دوم چین دوم

تعداد (تعداد گل آذین 
 )در ساقه فرعی

 

قطر کانوپی 
 )مترسانتی(

 

ارتفاع بوته 
 )مترسانتی(

  
 

  )تن در هکتار(مقادیرکود دامی 
 

33/25 a 33/60  a 82/21  a 5 
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١٣٦١ 
 

22/26  a 77/50  a 80/23  a 10 
11/24  a 82/55  a 23/18 b 15 

تعداد (تعداد گل آذین 
 )در ساقه فرعی

 

کانوپی قطر 
 )مترسانتی(

 

ارتفاع بوته 
 )مترسانتی(

  
 

  )متر مکعب در هکتار(حجم آبیاري 
 

22/22 b 61/54  b 76/18  b 1000 
55/25  ab 66/59  a 75/22  a 2000 
80/27  a 6/66  a 33/22  a 3000 

 ). ≥05/0p( نکن ندارنداي داداري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون، تفاوت معنیمیانگین* 
داري بر روي ارتفاع و قطر کانوپی کاکوتی چندساله در سال آبیاري تأثیر معنی هايحجمنتایج نشان داد که تیمارهاي کودي و 

). 3جدول (بود ) ≥05/0p(دار  اول نداشتند، اما در سال دوم و در هر دو چین افزایش حجم آبیاري بر ارتفاع گیاه معنی
هزار متر مکعب به ترتیب  3اع و قطر کانوپی این گیاه دارویی در سال دوم براي چین اول مربوط به حجم آبیاري بیشترین ارتف

 8/22باالترین میزان این صفات در چین دوم براي این فاکتورها به ترتیب برابر با . متر مشاهده شدسانتی 6/58و  3/25برابر با 
متر مکعب در هکتار باعث کاهش ارتفاع بوته و قطر  1000به  3000آبیاري از  کاهش حجم. متر حاصل گردیدسانتی 7/66و 

کم شدن ). 4جدول (شد ) درصد 16و  19به ترتیب برابر با (و دوم ) درصد 15و  14به ترتیب برابر با (کانوپی در چین اول 
نیست و در منابع علمی متعدد براي  ارتفاع گیاه در رابطه با کاهش حجم آبیاري با توجه کاهش رشد رویشی دور از انتظار

کوچکی و همکاران، : 2008اسریوالی و همکاران، : 2007اشرف و فوالد،( گیاهان مختلف زراعی و دارویی به آن اشاره شده است
 5ز تن به باال اگرچه در سال اول باعث کاهش ارتفاع گیاه شد، اما در سال دوم با افزایش کود ا 5افزایش کود دامی از ). 1383
نتایج نجفی . تن ارتفاع گیاه افزایش یافت، اگر چه هیچ گونه تفاوت معنی داري بین تیمارهاي مختلف مشاهده نشد 10تن به 

روي گیاه آویشن  )1386(تبریزي، ).Nepeta binaludensis Jamzad(روي گیاه پونه ساي بینالودي  )1385نجفی، (
روي گیاه کاسنی  )2011(روي گیاه کاکوتی و بالندري) 1391( خواهخیر، )Thymus transcaspicus Klokov(خراسانی 

)Cichorium intybus L (نیز نشان دادند که کاربرد کود گاوي، تأثیر معنی داري بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه ندارد .
د از آنجا که در سال اول تواند ناشی از این موضوع باش کم شدن ارتفاع و قطر بوته در سال اول در اثر افزایش سطح کود دامی

چنین . گیاه در شرایط استقرار بوده، لذا سطوح باالي کود دامی را تحمل نکرده و نسبت به مصرف آن واکنش نشان نداده است
 Plantago ovata(، اسفرزه )1386تبریزي، (حالتی در منابع علمی براي برخی از گیاهان دارویی از جمله آویشن خراسانی

L. ()نیز گزارش شده است که در حضور سطوح کمتر کود رشد بهتري  )1391خیرخواه، (کاکوتی )1383مکاران، کوچکی و ه
ها تحت  به طور کلی، فراهم بودن آب و عناصر غذایی ضروري گیاه، ارتفاع را از طریق افزایش تعداد گره و میانگره. اندداشته

به اینکه کودهاي دامی از نظر محتواي عناصر غذایی و افزودن عناصر با توجه . . )1990کوچکی و سرمدنیا،(دهند تأثیر قرار می
کنند، لذا افزایش ارتفاع و قطر بوته در سال دوم  عمل می ترغذایی در کوتاه مدت به خاك، نسبت به کودهاي شیمیایی ضعیف

همچنین به . هان نسبت دادتوان به آزاد سازي تدریجی عناصر غذایی و جذب آن توسط گیا در اثر افزایش کود دامی را می
. هاي زیادي از محل طوقه برخوردار است رسد با توجه به چند ساله بودن این گیاه دارویی، از پتانسیل تولید جوانه نظرمی

هاي هوایی روي زمین توانسته است  بنابراین، گیاه با داشتن فرصت مناسب در طول تابستان و پاییز سال اول و رشد رزتی ساقه
در سال دوم همچنین . ی را پر نماید و به همین دلیل در سال دوم قطر بوته نسبت به سال اول افزایش یافته استفضاي خال

تواند به دلیل افزایش  دلیل این امر می. نشان داد) ≥05/0p(ارتفاع بوته در چین دوم نسبت به چین اول کاهش معنی داري
و به این دلیل گیاه با افزایش قطر، انرژي و مواد غذایی مورد نیاز براي  تعداد و انشعابات فرعی ساقه، پس از چین اول بوده

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm
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١٣٦٢ 
 

: 1392تیموري، (این نتایج مشابه نتایج تحقیقات سایر محققان. افزایش ارتفاع را به توسعه قطري بوته اختصاص داده است
  . باشد می  )1385، نجفی،1386تبریزي، 

دار بود امی بر ارتفاع بوته و قطر کانوپی در سال دوم در هر دو چین معنیاثر متقابل حجم آبیاري و مقادیر مختلف کود د
)05/0p≤ (تن کودگاوي  5متر مکعب در هکتار آبیاري و  3000به طوریکه بیشترین ارتفاع بوته و قطر کانوپی براي کاربرد  ؛بود

متر  1000متر در چین دوم و فاکتورهاي سانتی 3/74و  9/27متر در چین اول و سانتی 5/67و  4/29در هکتار به ترتیب با 
متر براي چین دوم سانتی 5/48 8/13متر براي چین اول و سانتی 3/51و  3/17تن کود دامی به ترتیب با  15مکعب آبیاري و 

 ). 5جدول (کمترین مقدار این صفات را به خود اختصاص دادند 
 
  
  

 ادیر کود دامی بر خصوصیات رشدي و تعداد گل آذین کاکوتی چندسالهمقایسه میانگین اثر متقابل حجم آبیاري و مق - 5جدول 
  

  چین اول
  

تعداد (تعداد گل آذین 
 )در ساقه فرعی

  

 )مترسانتی(قطر کانوپی 
  

ارتفاع بوته 
 )مترسانتی(

  

تن در (مقادیرکود دامی 
  )هکتار
 

متر (حجم آبیاري 
  )مکعب در هکتار

 
66/28  abc 16/49 bc 50/21 c 5 

1000 33/30 abc 33/55 abc 96/27 ab 10 
33/26 c 33/74 c 33/17 d 15 

66/34  abc 00/60 ab 73/27 ab 5 
2000 66/31 abc 96/54 abc 00/28 ab 10 

55/26 bc 46/48 c 13/21 cd 15 
00/32 abc 00/56 abc 03/25 bc 5 

3000 36/35 a 53/63 a 43/29 a 10 
00/35 ab 66/59 ab 73/21 ab 15 

 چین دوم
 

تعداد (آذین  تعداد گل
 )در ساقه فرعی

  

 )مترسانتی(قطر کانوپی 
  

ارتفاع بوته 
 )مترسانتی(

  

تن در (مقادیرکود دامی 
  )هکتار
 

متر (حجم آبیاري 
  )مکعب در هکتار

 
66/19 c 17/53 bc 00/18 c 5 

1000 33/24 abc 33/59 abc 46/24 ab 10 
66/22 abc 33/51 c 83/13 d 15 
66/28  ab 00/60  abc 93/23  ab 5 

2000 66/25 abc 97/58 abc 70/24 ab 10 
67/20 bc 46/52 c 63/17 cd 15 
00/26 abc 53/67 a 53/21 bc 5 3000 
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١٣٦٣ 
 

33/30 a 00/64 ab 23/25 a 10 
00/29 a 6763ab 23/23 ab 15 

 ).≥05/0p( اي دانکن ندارندداري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون، تفاوت معنیمیانگین* 
 

داري بر تعداد شود مصرف کود دامی هیچ گونه تأثیر معنی مالحظه می 3همانگونه که در جدول : تعداد گل آذین در ساقه فرعی
هاي آبیاري در سال دوم در هر دو چین تعداد گل آذین این با این وجود، حجم. هاي آزمایش نداشتگل آذین کاکوتی در سال
بیشترین تعداد گل آذین در سال دوم براي چین اول و دوم ). ≥05/0p( داري تحت تأثیر قرار دادیگیاه دارویی را به طور معن

افزایش حجم . مترمکعب در هکتار مشاهده گردید 3000گل آذین در ساقه فرعی براي سطح آبیاري  8/27و  9/33به ترتیب با 
 25و  19آذین در چین اول و دوم به ترتیب برابر با  متر مکعب در هکتار موجب بهبود تعداد گل 3000به  1000آبیاري از 

باشد،  کننده پتانسیل عملکرد بذر می تعداد گل آذین در گیاه یکی از اجزاي عملکرد است که تعیین). 4جدول (درصد گردید 
آذین تعداد گل. باشند ا میه کننده مواد فتوسنتزي مورد نیاز دانهها در برگیرنده تعداد دانه بوده و از طرفی تامین زیرا گل آذین

هاي خاك، شود، ولی تحت تاثیر عملیات مدیریتی نظیر حاصلخیزکننده اگرچه صفتی است که به طور ژنتیکی کنترل می
رود که گیاه تحت  لذا با افزایش حجم آبیاري، انتظار می ).1976گوپتا، (گیرد آبیاري، تاریخ کاشت، تراکم بوته و غیره قرار می

. هاي جانبی خود را افزایش داده و به دنبال آن تعداد گل آذین نیز افزایش یافته استویشی مطلوب، تعداد شاخهشرایط رشد ر
عالوه بر این، با توجه به همبستگی مثبت بین تعداد گل آذین با عملکرد بذر، افزایش تعداد گل آذین، بهبود عملکرد بذر را به 

و نجفی  )1383(ر بوته اسفرزه تحت تأثیر افزایش مقدار آبیاري توسط تبریزيافزایش تعداد سنبله د. دنبال خواهد داشت
 Matricaria(نیز بیانگر افزایش تعداد گل در بابونه  )1385(نتایج مطالعه جهان. نیز گزارش شده است )1382(

chamomilla L. (لیاك و پانک . تحت تأثیر مصرف سطوح کود دامی بود)اربرد کود آلی در نیز گزارش کردند که ک )2005
  .هاي رشدي از جمله تعداد گل در بوته را موجب گردیدافزایش شاخص) .Anthemis nobilis L(گیاه دارویی بابونه رومی 

  
  نتیجه گیري

با بهبود و افزایش حجم آبیاري اي آلی کود دامی به عنوان نهادهمقادیر نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف  ،بطور کلی
کانوپی گیاه دارویی اك و افزایش فراهمی عناصر غذایی، موجب بهبود خصوصیات رویشی نظیر ارتفاع و قطر خصوصیات خ

با توجه به عالوه بر این،  .ه استرا به دنبال داشت بذرهاي هوایی و عملکرد افزایش وزن خشک اندام ،و در نهایت هشد کاکوتی
ین گیاه در سال دوم به دلیل استقرار مناسب و همچنین دسترسی بیشتر ، رشد و عملکرد اکاکوتیچندساله بودن گیاه دارویی 

رسد با توجه به اینکه کاکوتی با بنظر می ،در مجموع .باالتر بودداري به طور معنیبه عناصر و مواد غذایی نسبت به سال اول 
 ،هاي طبیعی رشد کرده است ستمهاي مرتعی سازگار است و در طی هزاران سال بصورت خودرو در اکوسی شرایط طبیعی عرصه

-با شرایط طبیعی که عمدتاٌ در ارتباط با عناصر غذایی متغیر می يهاي سازگار يتژاتخاذ استرابکارگیري گیاه از طریق این لذا 
هاي زراعی آزمایش حاضر در یک خاك نسبتاً  توقعی در سیستمباشد و یکی از عوامل پایداري آن رویشگاه است، بدلیل کم

  .یز، قادر به نشان دادن واکنش نسبت به افزودن عناصر غذایی نبودحاصلخ
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