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 گشنیزداروییخصوصیات مرفولوژیکی گیاهاثرتیمارهای مختلف کودهای زیستی برروی

 Coriandrun sativom L.)  (آباددرخرم خشکی تحت تاثیرتنش 

 
  2، کاظم طالشی  *1د رئوف موسوی نژاد سی

 انواحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد،ایر ،گروه زراعتدانشجوی کارشناسی ارشد  – 1

 واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد،ایران ،گروه زراعت استادیار، -2

 
 :  Email:raoufmousavi@yahoo.com  نویسنده مسئول

 

 چکیده

 گشانی  آزمایشای دارویای گیااه کمی و کیفی بیولوژیک بر روی خصوصیات کودهای و خشکی تنش به منظور بررسی تاثیر

پالت در قالا  رارب بلاوا هاای بصورت  اسپلیت  1931خرم آباد در سال  اه آزاد اسالمی واحددر م رعه تحقیقاتی دانشگ

 خشاکی ، تانش (شااهد) کامال شاامل آبیااری سطح 4در  خشکی تنش شامل تیمارها تکرار اجرا شد. 9در  تصادفی کامال

و تیماار هاای  زایشای+ شایروی مراحال در تنش ،(زایشی) گلدهی مرحله در خشکی ،تنش(رویشی) دهی ساقه مرحله در 

بودناد. صافات انادازه گیاری  2-فسفاته باارور+  1-، ازتوبارور 2-فسفاته بارور ، 1-، ازتوبارور شاهد سطحشامل 4کودی در 

ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی و وزن خشک بوته بود. نتایج تج یه واریانس نشان داد که تیمارهاای تانش  شامل

 ف کودهاای زیساتی بار روی صافات شکار شاده تااثیر معنااداری داشات. بیشاتریو ارتفااع بوتاهخشکی و ساطوب متتلا

 در کیلاوگرم 9/112) خشاک بوتاه وزن عدد( و 77/3میلی متر(،تعداد شاخه فرعی ) 1/1سانتی متر(، قطر ساقه ) 47/39) 

شاهده شد . از آنجا که اساتفاده هم ماان م2-و فسفاته بارور 1-ان کود ازتوباروربا کاربرد هم م در تیمار بدون تنش ( هکتار

 کاود در تیمار بدون تنش باه افا ایش کلیاه صافات منجار مای شاود، کااربرد هم ماان 2-و فسفاته بارور 1-کود ازتوبارور

 به منظور بهره برداری از گیاه گشنی در وضعیت تیمار بدون تنش توصیه میگردد .  2-فسفاته بارور و 1-ازتوبارور 

 

 ، خصوصیات مرفولوژیکی2-، فسفاته بارور 1-گشنی  ، تنش خشکی ، ازتوبارور :کلمات کلیدی 

 
 

 مقدمه 

 

 منااب  وسای  گساتره در ارزشامند بسایار منااب  از یکایگشنی   و انیسون بادیان، همچون رازیانه، دارویی گیاهان

 .]7[ دهنادمی تشاکیل را کشاور نفتای غیار صاادرات از بتشی ایران، داروییگیاهان محصوالت بیو در است ایران ربیعی

و باا راول دوره رشاد   Apiaceaeگیاهی یکساله از خاانواده تتریاان  .Coriandrun sativom L گشنی  با نام علمی

روز که در بسیاری از کشور ها به عنوان گیاهی بهاره و در برخی کشور های مدیترانه و جناو  شارقی آسایا  211الی  111

 .] 2[می شود   گرما دوست و در تمام خاا ها کشت گیاهی . گشنی گیاهی زمستانه کشت می شود

 جملاه از  جهاان خشک نیمه و خشک منارق در ویژه به ، زراعی محصوالت تولید در تالش ب رگتریو آ  کمبود 

مها   در کشااورزی، عاالوه بار تااثیر.  ]12و  1 [ سازد می مواجه محدودیت با نواحی در را گیاهان عملکرد که است ایران

به دلیل آشکار شدن اثارات ساوم مصاری بای در تولید نهایی حائ  اهمیت است. آبیاری بر مقدار تولید استفاده بهینه از کود

و بروز بیمااری هاای رو باه افا ایش  رویه کودهای شیمیایی و نی  وارد شدن نیترات به آ  های زیر زمینی و محیط زیست

 ولوژیک در کشاورزی مطرب شده است. از ایو رو کاربرد فرآورده های زیستی کود های بی تون سرران مجددا استفاده از
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 نبود و گشنی  دارویی گیاه اهمیت به توجه لذا با .]7 [برای تغذیه گیاهان زراعی به عنوان راهکاری بنیادیو مد نظر است 

 هوای و شرایط آ  در زیستی ایکوده و خشکی تنش فاکتورهای مقابل در گیاه ایو العمل عکس زمینه در کافی ارالعات

میرسد. نظر به ضروری تحقیق ایو انجام آباد خرم

 
 

 مواد و روش 

دارویای گشانی   گیااه مرفولاوژیکی خصوصایات روی بار زیساتی کودهاای متتلف تیمارهای اثر بررسی منظور به

.(Coriandrun sativom Lتحت ) دانشگاه تحقیقاتی  رعهم در 1931 سال در تحقیقی آباد خرم در خشکی تنش تاثیر 

 دقیقاه 27 و درجاه 99 جغرافیاایی عار  و شارقی دقیقاه 17 و درجه 43 جغرافیایی رول با آباد خرم واحد اسالمی آزاد

 در و تکارار 9 با تصادفی کامل های بلوا ررب بصورت تحقیق ایو. گرفت انجام دریا سطح از متر 1147 ارتفاع در والی شم

 خشکی تنش ،( شاهد) کامل آبیاری شامل سطح 4 در خشکی تنش شامل آزمایش  های تیمار. است گردیده اجرا کرت 43

 کودهاای و گلادهی+دهی ساقه مراحل در تنش ،( زایشی) گلدهی مرحله در خشکی تنش ،( رویشی) دهی ساقه مرحله در

 اجارای از قبال  .بودناد 2-ته باارورفسفا+  1-ازتوبارور و  2-فسفاته بارور ، 1-ازتوبارور ، شاهد شامل سطح 4 در نی  زیستی

 جادول) گردید تعییو خاا شیمیایی و فی یکی های ویژگی متری، سانتی سی تا صفر عمق از خاا نمونه برداشت با ررب

1. ) 

نتایج تجزیه خاک-1جدول 

 عمق

 

(cm) 

واکنش 

 خاا

(PH) 

هاااااادایت 

 الکترونیکی

(ds/m) 

 نیتروژن

(ppm) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسی 

(ppm) 

کربو 

 یآل

% 

 رس

% 

 شو

% 

بافت 

 خاا

 لومی 31/29 33/27 47/2 111 3 11/1 11/2 74/7 1-91

 

. شادند کشات متریساانتی ساه عماق در دساتی بصاورت زمایو سازی آماده از بعد شده استفاده مورد های بذر 

 قطا  باا هاا وتهب کامل استقرار و کردن تنک مرحله از بعد خشکی تنش.گرفت انجام بذر با تلقیح روش به زیستی کودهای

 شادن برگای 4 بعاد نی  هرز های علف کنترل. گردید اعمال نظر مورد آبیاری های رژی  از مرحله هر در آبیاری مرحله یک

 وزن فرعای، شااخه تعداد ساقه، قطر بوته، ارتفاع شامل شده گیری اندازه صفات .صورت گرفت مرحله 4 ری دستی بصورت

 MSTAT-C آمااری افا از نرم از استفاده با آمده بدست های داده نظر، مورد صفات گیری اندازه از پس.  بود بوته خشک

 باا مطالعاه ماورد صافات میاانگیو مقایساه و گرفت قرار پردازش و تج یه مورد شده برده بکار آماری ررب موازیو براساس

 رسا  EXCEL اف ار نرم از ستفادها با مربوره نمودارهای.  گرفت انجام 1.1 سطح در  دانکو دامنه تند آزمون از استفاده

 .شدند

 

 و بحث نتایج

 
 ارتفاع بوته  -3-1

 داشاته، داریمعنای اثار بوتاه ارتفااع بر خشکی تنش متتلف سطوب اثر که داد نشان هاداده میانگیو مقایسه نتایج

 میا ان کمتاریو و تارم ساانتی77/77 می ان به خشکی تنش کاربرد عدم تیمار در بوته ارتفاع می ان بیشتریو که روریبه

  (.9جدول)آمد  دست به متر سانتی 17/12 می ان  به ساقه دهی  تنش تیمار کاربرد در بوته ارتفاع
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 داشات ، داریاخاتالی معنای بوتاه ارتفااع می ان کودهای زیستی بر متتلف نتایج مقایسه میانگیو سطوب بررسی

 میا ان کمتاریو و متار ساانتی 19/77می ان  به  1-رد کود ازتوبارورکارب تیمار در بوته ارتفاع مقدار ، بیشتریو که روریبه

 (.9جدول) آمد دست به متر سانتی 47/19 می ان به عدم کاربرد کود بیولوژیک تیمار بوته در ارتفاع

 در هاا سالول شادن با ر  و تقسی  بر تاثیر رریق از نیتروژن ویژه به ، کافی غذایی عناصر و آ  به گیاه دسترسی

 آ  محتاوای افا ایش .] 1 [ اسات شاده گ ارش بابونه در خشکی تنش اثر در ارتفاع کاهش. است موثر بوته ارتفاع اف ایش

 بسا ایی نقاش گیااه عمومی بهبود رشد تواند در می کافی آ  وجود صورت در آن عناصرغذای شدن دسترس قابل و خاا

 . ]9 [باشد  داشته
 

 

 قطر ساقه  -3-2

 

 داشاته، داریمعنای اثار قطرسااقه بار خشاکی تنش متتلف سطوب اثر که داد نشان هاادهد میانگیو مقایسه نتایج

 قطرساقه می ان کمتریو و میلیمتر 21/1 می ان به خشکی تنش کاربرد عدم تیمار در قطرساقه می ان بیشتریو که روریبه

 (.9جدول )آمد  دست میلیمتر به 21/4 می ان به  دهی ساقه تنش کاربرد تیمار در

 می ان قطر ساقه نشان داد کاه بایو تیماار شااهد کودهای زیستی بر متتلف نتایج مقایسه میانگیو سطوب ررسیب

 باه  2-و فسافاته باارور 1-ازتوبارور کود کاربرد تیمار در قطرساقه مقدار بیشتریو داری داشت ،و کودهای زیستی اثر معنی

 آماد دسات به میلیمتر 99/4 می ان به بیولوژیک کود کاربرد عدم تیمار در قطرساقه می ان کمتریو و میلیمتر 39/4 می ان

 (.9جدول)

مشاابه ،  رشادی وضاعیت در گیاه ارتفاع اف ایش با که دارد ، به روری عکس رابطۀ گیاه ارتفاع با ساقه قطر معموال

 . ]11[یابااد ماای افاا ایش ساااقه قطاار کاااهش ارتفاااع ، بااا باارعکس شااود و ماای تاار باریااک و تاار هااا نااازا ساااقه

 تحقیاق ایاو نتاایج باا انجاماد کاه مای قطر ساقه اف ایش به مجموع در که میشود کاسته رشد سب ینگی گیاه از ررفی از

 ].19[ندارد  مطابقت

 

 تعداد شاخه فرعی  -3-3

 

 داریمعنای اثار تعاداد شااخه فرعای بر خشکی تنش متتلف سطوب اثر که داد نشان هاداده میانگیو مقایسه نتایج

تعاداد  کمتاریو و عدد 97/11 می ان به خشکی تنش کاربرد عدم تیمار در بیشتریو تعداد شاخه فرعی که روریبه داشته،

 (.9 جدول) آمد دست به عدد 31/7 می ان دهی و گلدهی به ساقه تنش کاربرد تیمار در شاخه فرعی

 مقادار بیشاتریو کاه روریبه داشت، داریمعنی تأثیر کودهای زیستی بر تعداد شاخه فرعی متتلف سطوب بررسی

 در کمتریو تعداد شاخه فرعی عدد و 41/3 می ان به  2-فسفاته بارور و 1-ازتوبارور کود کاربرد تیمار در تعداد شاخه فرعی

 (.9 جدول) آمد دست عدد به 33/7 می ان زیستی به کود کاربرد عدم تیمار

 4/7) فرعای شاخه شد به نحوی که کمتریودار خشکی و کودهای زیستی معنی تنش متتلف سطوب برهمکنش اثر

 بادون تیماار در( عادد 77/3)فرعای  شااخه بیشتریو و زیستی کود کاربرد بدون گلدهی و دهی ساقه تنش تیمار در( عدد

 آمد. بدست 2-فسفاته بارور و 1-ازتوبارور زیستی کود کاربرد با تنش
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 همکااران و ناورزاد ساودابه. ]4[اسات شده گ ارش  نی ریحان گیاه در خشکی تش اثر در فرعی شاخه تعداد کاهش

 مطابقات تحقیاق ایاو نتایج کهبا گذاشت خواهد اثر گشنی  گیاه فرعی شاخه تعداد کاهش بر خشکی تنش نمودند گ ارش

 .]3 [ دارد

 
 وزن خشک بوته  -3-4

 

 داریمعنای خشاک بوتاه اثار وزن بار خشاکی تنش متتلف سطوب اثر که داد نشان هاداده میانگیو مقایسه نتایج

 کیلاوگرم در هکتاارو 1/477میا ان  باه تانش خشاکی کاربرد عدم تیمار بیشتریو وزن خشک بوته در که روریبه داشته،

 (.9جدول ) آمد دست کیلوگرم در هکتار به 9/219می ان تنش گلدهی به کاربرد تیمار در خشک بوته وزن کمتریو

 وزن مقدار بیشتریو که روریبه داشت، داریمعنی خشک بوته تأثیر زنو بر زیستی کودهای متتلف سطوب بررسی

خشاک  کمتاریو وزن کیلوگرم در هکتاار و 9/974 می ان به 2-فسفاته بارور و 1-ازتوبارور کود کاربرد تیمار در خشک بوته

 (.9جدول) آمد دست کیلوگرم در هکتار به 277 می ان به زیستی کود کاربرد عدم تیمار در بوته

که مطابق نتاایج برخای محققایو ر ایو تحقیق ، با مصری کود های زیستی سب  اف ایش وزن خشک بوته گردید د

در آزمایش کوتکی و همکاران کاربرد تیمارهای ترکیبی کودهای بیولوژیکی حااوی متلاوب بااکتری باا  . ]11و  11[است 

 .]3 [ ه تنها از کودهای آلی استفاده شده بودکود آلی کمپوست سب  اف ایش وزن خشک گیاه نسبت به تیمارهای شد ک

 
 ، نتایج تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده گشنیز تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی -2جدول 

 

 ارتفاع بوته درجه آزادی منب  تغییر

(cm) 

قطر ساقه         

(mm) 

وزن خشک بوته         تعداد شاخه فرعی

(kh/h) 

/1 39/317 2 تکرار 312  1/739 2911/147 

 **129494/372 * 7/174 *2/734 *1934/949 9 تنش خشکی

 7371/211 1/139 1/931 271/147 7 اشتباه اصلی

 **13132/123 ** 1/111 **1/772 **732/273 9 کود

 1/117ns 1/179ns 1/111 * 2299/ 219 ns 3 کود ×خشکی 

 1117/121 1/999 1/197 91/791 24 اشتباه فرعی

 12/2 7/7 7/3 3/1 ___ ی  تغییراتضر

ns باشدمی دارمعنی   %1 و  %1 سطح در ترتی  به ٭ و ٭٭. باشدمی دارمعنی غیر 
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 زیستی کودهای و خشکی تنش های تیمار شده ارزیابی صفات ساده تاثیرات میانگین مقایسه( . 3) شماره جدول

 

 ارتفاع بوته تیمارها

(cm) 

 قطر ساقه

(mm) 

 وزن خشک بوته خه فرعیشاتعداد  

(kh/h) 

 بدون تنش خشکی

 )شاهد(

77/ 77  a 1/21a 3/1a 477/ 1 a 

 تنش ساقه دهی

 )رویشی(

71/ 17  c 4/21 b 7/91 b 231/7 b 

 تنش گلدهی

 )زایشی(

73/32  b 4/31 a 7/77 b 219/9 d 

 و گلدهی تنش ساقه دهی

 )رویشی + زایشی(

13/ 21  c 4/91 b 7/31 c 271/7 c 

 دون کود زیستیب

 )شاهد(

19/4  c 4/99 b 7/33 c 277 d 

 کود زیستی

 1-ازتوبارور

77/19 b 4/71 a 7/93 b 927/3 b 

 کود زیستی

 2-فسفاته بارور

77/91 b 4/73 a 7/17 b 913/1 c 

 کود زیستی

 2-فسفاته بارور + 1-ازتوبارور

72/71 a 4/39 a 3/41 a 974/9 a 

 .گیرندمی قرار سطح یک در آماری لحاظ از هستند مشترا حروی دارای که اعدادی ستون هر در

 

 نتیجه گیری-4

 

تنش خشکی ، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، قطر ساقه و وزن خشاک بوتاه با ایجاد در ایو آزمایش مشاهده شد 

غذایی ، تشدید تاثیرات بطور معناداری کاهش یافت . تاثیرات منفی تنش بر رشد گیاه شامل محدودیت در جذ  آ  ، مواد 

نسابت باه تیماار کودهای زیستی مشتص شد کودهای زیستی  از استفاده و تولید محصول است. در ری دما ، کاهش رشد

و فسافاته  1-باارورشاهد به ج م قطر ساقه در دیگر صفات اندازه گیری شده معنی دار شدند . مصری هم مان کودهای ازتو

داشت با ایو حال ، به ج  تعداد شاخه فرعی و وزن خشک بوته تفاوت  شده، اندازه گیری فاتص بر را تأثیربیشتریو  2-بارور

 معنی داری بیو کابرد هم مان کودهای زیستی مورد آزمایش و تک کابرد بودن آنها نشان داده نشد .

خصوصایات  باه منظاور افا ایش  2-و فسافاته باارور1-بهتر اسات از تلفیاق کودهاای زیساتی ازتوبااروربنابرایو  
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ABSTRACT 
In order to study the Effect of  Drought Stress  and  Biological  Fertilizer on  some  morphological  

characteristics of Coriandrum sativum L . this experiment  was  conducted  at  Islamic Azad University of 

Khorramabad  in  2016 . Field experiment was carried out  by  a  split plot  design  with 3 replications . 

The factors  studied  were  drought  stress  as  main plot (S) at 4 level (s1 – Irrigation (control) ,  

s2 – Non Irrigation at steming , s3 - Non Irrigation at  Flowering and  s4 - Non Irrigation at steming 

and Flowering ) . The application of Biological fertilizer as sub plot (B) at 4 level ( b1- No biological 

fertilizer (control) , b2- Azeto Barvar , b3- Barvar phosphate and s4 -  Azeto Barvar + Barvar phosphate).The 

results showed that  drought  stress  and  Biological Fertilizer effect on all characters . The highest length was 

(83.47 cm) , Stem diameter was (5.5 mm) , Lateral branch was (9.47)  and  Dry  matter  biomass  was 

(552.3 kg/h) . The Since simultaneous use  of  Azeto Barvar and  Barvar phosphate in non-stress treatments 

leads to an increase in all traits, the simultaneous use of Azeto Barvar and  Barvar phosphate in order to 

exploit the coriander plant  in a non-stressed state is recommended . 

 

Keywords:  Coriander, Drought stress, Azeto Barvar,  Barvar phosphate, Morphological  characteristics 
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