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چکیده
Coriandrum(گشنیزداروییگیاهاسانسوعملکردبربوتهتراکموبیولوژیککوداثربررسیمنظوربه sativum L.(،وزنشامل

کودعاملدوازاستفادهبافاکتوریلصورتبهآزمایشیاسانس،عملکردواسانسمیزاندانه،عملکردبیولوژیک،عملکردهزاردانه،
رويبرپاشیمحلولبذر+باتلقیحورفتنساقهمرحلهدربوتهرويبرپاشیمحلولبذر،باتلقیحتلقیح،عدم(نیتروکسینبیولوژیک

دوازدهباتصادفیکامليهابلوكپایهطرحقالبدر)مترمربعدربوته25و5/12،7/16(بوتهتراکمو)رفتنساقهمرحلهدربوته
نتایجگرفت.قرارمطالعهمورد1390سالدرفیروزکوهشهرستاندررانکشاورزيشرکتتحقیقاتیمزرعهدرتکرارسهوتیمار

عملکرد)،هکتاردرکیلوگرم9/5727(بیولوژیکعملکردگرم)،04/5(هزاردانهوزنبیشترینکهدادنشانپژوهشاینازحاصل
تلقیحتیماردرهکتار)درکیلوگرم60/1(اسانسعملکردو)%26/0(دانهدراسانسمیزان)،هکتاردرکیلوگرم1/630(دانه

رويبريدارمعنیتأثیرداراينیزبوتهتراکم.شدحاصلرفتنساقهمرحلهدربوتهرويبرپاشیمحلولباهمراهبذربانیتروکسین
درکیلوگرم8/755(دانهعملکرد،)هکتاردرکیلوگرم1/6853(بیولوژیکدعملکربیشترینکهطوريبهبود،بررسیموردصفات
تراکمدر)%19/0(اسانسمیزانبیشتریننیزومترمربعدربوته25تراکمدر)هکتاردرکیلوگرم13/1(اسانسعملکردو)هکتار

بوته25تراکمازاستفادهونیتروکسینبیولوژیکودکباردومصرفشاملتیمارحاصل،نتایجطبق.آمدبدستمترمربعدربوته7/16
.استداشتهرانتیجهبهترین،مترمربعدر

Coriandrum sativum(گشنیزکلیدي:هايواژه L.(،اسانس،عملکرد،بوتهتراکم،نیتروکسین.

مقدمه
Coriandrumعلمینامباگشنیز sativum L.گیاهیست

مدیترانهمنطقهبومیکه)Apiaceae(چتریانخانوادهازیکساله
وباشدمیاسانس%1حدودحاويگیاهایندانهباشد.می

درصد)70تا60(لینالولراآناسانسترکیبترینعمده

وآرایشیغذایی،صنایعدراسانساینازدهد.میتشکیل
فراوانیهاي استفادهسازيشکالتوسازينوشابهبهداشتی،

گشنیز،مؤثره موادازداروسازيصنایعدرامروزهآید.میبعمل
غذاکنندههضمعنوانبهنیزوشکمنفخودرددلمداوايبراي

,Omidbaigi(شودمیاستفاده Salehi؛ 1997 Surmeghi,
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,Diederichen؛ 2008 Carrubba؛ 1996 et al., 2002(.
زیرسطحوداردرواجایراننقاطازبسیاريدرگشنیزکشت
باشدمیهکتار3000حدوددانه،تولیدبراي آنکشت

)Akbarinia et al., دربیولوژیککودهايکاربرد).2006
حفظومحصولکیفیتبهبودسبببهپایدارکشاورزي

محاسنازاست.برخوردارياویژهاهمیتازخاكحاصلخیزي
گیاه،نیازموردغذاییعناصرتأمینبهتوانمیکودهااین

حفظوخاكحاصلخیزيبهبودگیاه،رشدمحركموادرشحت
Saleh(کرداشارهزیستمحیطپایداريو Rastin, ؛ 2001

Sharma, بیولوژیککودهايکاربرداهمیتبارابطهدر).2002
وSinghدارویی،گیاهاناسانسوعملکردبرنیتروژنه
نشانگشنیزداروییگیاهرويبرتحقیقیدر)2009(همکاران

بهبودسببنیتروژن،کنندهتثبیتهاي باکتريکاربردکهدادند
وAbdouهمچنینگردید.گشنیزداروییگیاهدراسانسمیزان

تحقیقدر)a2012(همکارانوDarziو)2004(همکاران
Foeniculum(رازیانهرويبرترتیببهخود vulgare Mill.(

کنندهتثبیتهاي کتريباکاربردکهکردندمشاهدهگشنیزو
اسانسعملکردودانهعملکرددارمعنیافزایشسببنیتروژن

گیاهرويبرکه پژوهشیدرگردید.شاهدتیماربهنسبت
کهشدمشاهده،شدانجامايمزرعهشرایطدرورازیانهدارویی
نامهبنیتروژنکنندهتثبیتباکتريازنوعدوکاربرد

Azotobacter chroococcumوAzospirillum liboferum

واسانسمیزانبیولوژیک،عملکردبارزافزایشموجب
Mahfouz(گردیداسانسعملکرد & Sharaf Eldin, 2007.(
Nigella(دانهسیاهداروییگیاهرويبريامطالعهدرهمچنین

sativa L.(وازتوباکترباکتريدوتوأمکاربردکهشدمالحظه
دربیولوژیکعملکردچشمگیرافزایشموجبآزوسپیریلوم،

Khorramdel(گردیدشاهدبامقایسه et al., 2010(.
شمارهبمهمزراعیومحیطیعواملازجملهبوتهتراکم

زراعیگیاهانعملکردورشددربسزایینقشکهرودمی
چشمگیريسهممناسببوتهتراکمانتخابرواینازدارد.

فضا،نور،نظیرمحیطیپارامترهايازلوبمطبرداريبهرهدر
بربوتهتراکمتأثیرخصوصدردارد.غذاییعناصروآب

Akbariniaدارویی،گیاهانکیفیویکمخصوصیاتروي

نشانگشنیزرويبرخودمطالعهدر)2006(همکارانو
بارزافزایشموجبمترمربعدربوته30تراکمکهندداد

دیگرپژوهشدودرگردید.اسانسکردعملودانهعملکرد
بهبودسبببوته،مطلوبتراکمازاستفادهکهگردیدمشاهده
ودانهسیاهداروییانگیاهاسانسعملکردودانهعملکرد
Pimpinella(انیسون anisum L.( شد)Norozpoor &

Rezvani Moghaddam, Hosseinpour؛ 2007 et al.,

2012.(Rasamهمکارانو)خودوهشژپدرنیز)2007
دردانهعملکردوبیولوژیکعملکرددارمعنیافزایششاهد
انجامازهدفبودند.انیسونداروییگیاهدرمطلوبتراکم

بربوتهتراکموبیولوژیککودتأثیربررسیپژوهش،این
باشد.میگشنیزداروییگیاهاسانسوعملکرد

روشهاومواد
شرکتتحقیقاتیمزرعهدر1390سالربهادرتحقیقاین

عرضدرکهفیروزکوهشهرستانراندامپروريوکشاورزي
ودرجه52طولوشمالیدقیقه45ودرجه35جغرافیایی

شدهواقعدریاسطحازمتر1930ارتفاعباوشرقیدقیقه44
ومترمیلی8/296سالیانهبارشمیانگین.اجرا شد،است

تغییرات1جدول.بودگرادسانتیدرجه9دحدودمامتوسط
ازابتدا.دهدمینشانرشدفصلطولدررابارندگیودما

خاكبافتکهشد مشخصوانجامبردارينمونهمزرعهخاك
تجزیهمبنايبربعد وباشدمی48/7آنpHورسیلومی
واوره)(کودنیتروژنکیلوگرم50میزانبه)2(جدولخاك

کاشتازقبلهکتاردرفسفات)سوپر(کودفسفروگرمکیل20
دولیفاکتورشیآزماازاستفادهباپژوهشگردید.مصرف
سطحچهاردرنیتروکسینبیولوژیککودعاملشاملعاملی
مرحلهدربوتهرويبرپاشیمحلول،بذرباتلقیحتلقیح،(عدم
درتهبورويبرپاشیمحلولوبذرباتلقیحورفتن،ساقه

،5/12(سطحسهدربوتهتراکمعاملو)رفتنساقهمرحله
هاي بلوكهیپاطرحقالبدرمترمربع)دربوته25و7/16

کود.شدانجامتکرارسهوماریتدوازدهبایتصادفکامل
آسیافناوريزیستشرکتازکهمصرفینیتروکسینبیولوژیک

کنندهتثبیتهاي يترباکازگونهدويحاومحلولی،گردیدهتهیه



ثیر کود بیولوژیک و ...بررسی تأ1088

Azotobacterهاينامهبنیتروژن chroococcumو
Azospirillum lipoferumدرآنازلیترمیلیهردرکهبود

استفادهموردگشنیزبذرداشت.وجودفعاليباکتر108حدود
ایراناهیگشرکتازبودهاکوتیپیککهز،ینقیتحقنیادر

.تهیه شداصفهان
متر3×2ابعادبهکرتهراندازهش،یآزمايجراامنظوربه

مترسانتی40ردیفبینفاصلهباکاشتفیرد5يحاوو
متردوتکرارهانیبومترکیهاکرتنیبفاصلهد.یگردلحاظ

یشیآزمايمارهایتاعمالوگشنیزکاشت.شدگرفتهنظردر
ي برا.گردیدانجاماردیبهشت25درهواشدنمساعدازبعد

نیتروکسینمحلولباازینموردبذرهاي ازیبخش،گشنیزکاشت
هوامعرضدروسایهدرسپس.شدندتلقیحدقیقه15مدتبه

وشدندکشتخاكمتريسانتی2عمقدروشده خشک
حفظوزنیجوانهازاطمینانبراي.انجام شدياریآببالفاصله

بیشتريتراکماببذرهاردیفهررويدرمطلوب،حددرتراکم
رويفاصلهباوتنکبرگی4مرحلهدربعدوشدهکشت
نظرموردهاي تراکمبراساسمترسانتی20و10،15ردیف

اتیعملشدند.تنظیممترمربع)دربوته5/12،7/16،25(
یکیمکانروشبهنوبتپنجدرمزرعههرزهاي علفبامبارزه

روز4هرابتدادرياریآباتیعمل.انجام شددستلهیوسبهو
اقلیمیشرایطبهتوجهابریشهکاملاستقرارازبعدویکبار
حاويهاي کرتد.یگردانجامباریکروز7تا6هرمنطقه
درنیز،نیتروکسینبیولوژیککودچهارموسومسطحتیمار

درنیتروکسینلیترمیلی10غلظتبا،دهیساقهمرحله

برداشتشدند.پاشیمحلولکرتهربرايآبلیترمیلی200
انجامدستیروشبهو1390مهرماهاواسطدرگشنیزدانه

بیولوژیک،عملکرد،هزاردانهوزنصفاتتحقیقایندرگردید.
قراریبررسمورداسانسعملکردواسانسمیزاندانه،عملکرد
گروه5،کرتهراز،هزاردانهوزنگیرياندازهبرايگرفتند.

درآنهامیانگینسپسشدند.وزنوگردیدشمارشبذري200
واحددردانهعملکردتعیینمنظوربهگردید.ضرب5عدد

بههابوتهمترمربع،1معادلکرتهرمیانیخطوطازسطح،
بذرحاويچترهايکردنجداازپسوبرداشتدستیروش

Sharifi(شدند جداها دانهآنها،از Ashoorabadi et al.,

Akbarinia؛ 2002 et al., Darzi؛ 2006 et al., 2012b.(دو
محاسبهبعد وخشکوزننییتعبراي زینکرتهرازبوته

يدمادرساعت48مدتبهآونداخلدربیولوژیک،عملکرد
اسانسمقدارنییتعمنظوربهشد.دادهقرارگرادیسانتدرجه75
هیتهبذریگرم100نمونهکییشیآزماکرتهرازدانه،در

ازاستفادهباساعت3مدتبهننمودابیآسازبعدکهکرده
يریگاسانسClevengerدستگاهلهیوسهبآبباریتقطروش

آنآبییزدارطوبتازپسزین(درصد)اسانسمیزاند.یگرد
میزانتعیینازبعد.شدمحاسبهخشک،میسدسولفاتتوسط

ودانهعملکردحاصلضربکمکبهیزنآنعملکرداسانس،
ازهادادهتحلیلوتجزیهبراي آمد.دستباسانسمیزان

SASآماريافزارنرم هامیانگینمقایسهوگردیداستفاده9.1
انجام%5احتمالسطحدردانکنايدامنهچندآزمونتوسط

.شد

رشددورهطولدربارندگیودماراتییتغ-1جدول
بارندگی

متر)لییم(
دمامیانگین
گراد)(سانتی

هايماه
1390سال

5/37 9 فروردین
24 5/13 اردیبهشت
7 5/18 خرداد
5 5/21 تیر
0 3/22 مرداد
6 5/16 شهریور
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خاكییایمیشفیزیکوخصوصیات-2جدول
Textureپتاسیمفسفرنیتروژن کلکربن آلیهدایت الکتریکیاسیدیته

ds/m%mg/kg

48/702/165/014/030400لومی رسی

نتایج
هزاردانهوزن

(جدولآزمایشواریانستجزیهازآمدهبدستنتایج
بیولوژیککودعاملدوهرتأثیرکهبودآنبیانگر)،3

وزنبر%1احتمالسطحدربوتهتراکمونیتروکسین
وزنبرآنهابینمتقابلاثراتلیوگردیددارمعنیهزاردانه
وزنکهدادنشانهامیانگینمقایسهنشد.دارمعنیهزاردانه
گرم)04/5(پاشیمحلولوبذرباتلقیحتیماردرهزاردانه

هاي تیمارازبیشتردرصد25و13،16حدودترتیببه
شاهدوگرم)34/4(بذرباتلقیحگرم)،45/4(پاشیمحلول

وزنبربوتهتراکماثرمورد در.)4(جدولبودگرم)03/4(
وزنکهدادنشانتیمارهامیانگینمقایسهنیزهزاردانه
57/4(7/16وگرم)58/4(5/12تراکمدودرهزاردانه

دربوته25تراکمبامقایسهدرمترمربعدربوتهگرم)
).4(جدولبودبیشتر%5/7حدوددرگرم)25/4(مترمربع

بیولوژیکعملکرد
آنانگربیآزمایش،واریانستجزیهازحاصلاطالعات

سطحدربوتهتراکموبیولوژیککودعواملتأثیرکهبود
اثراتاما،گردیددارمعنیبیولوژیکعملکردبر% 1احتمال
بیولوژیکعملکردبريدارمعنیتأثیرعواملمیانمتقابل

بینکهدادنشانهامیانگینمقایسه).3(جدولنداشتند
داشت،وجودايمالحظهقابلتفاوتولوژیکبیکودسطوح

وبذرباتلقیحتیماردربیولوژیکعملکردکهنحويبه
،%7/5ترتیببههکتار)درکیلوگرم9/5727(پاشیمحلول

5416(پاشیهاي محلولتیمارازبیشتر%2/22و8/5%
هکتار)درکیلوگرم5412(بذرباتلقیح،هکتار)درکیلوگرم

در).4جدول(بود)هکتاردرکیلوگرم7/4687(شاهدو
مقایسهنیز،بیولوژیکعملکردبربوتهتراکماثربارابطه

تفاوتبوتهتراکمسطوحبینکهدادنشانتیمارهامیانگین
دربیولوژیکعملکردکهطوريبهداشت، وجوديدارمعنی
درهکتار)درکیلوگرم1/6853(مترمربعدربوته25تراکم

وهکتار)درکیلوگرم3/5092(بوته7/16تراکمباقایسهم
مترمربعدرهکتار)درکیلوگرم2/3987(بوته5/12
).4جدول(بودبیشتر%72و%35حدوددرترتیببه

دانهعملکرد
آنگرنابیآزمایش،واریانستجزیهازآمدهبدستنتایج

سطحدربوتهتراکموبیولوژیککودعاملدوهرتأثیرکهبود
بینمتقابلاثرلیو،گردیددارمعنیدانهعملکردبر%1احتمال
مقایسه).3(جدولنشددارمعنیدانهعملکردبرها عامل

تفاوتبیولوژیککودسطوحبینکهدادنشانتیمارهامیانگین
تیماردردانهعملکردکهنحويبهداشت، وجودتوجهیقابل

درهکتار)درکیلوگرم1/630(پاشیمحلولوبذرباتلقیح
هکتار)،درکیلوگرم5/564(پاشیمحلولتیمارهايبامقایسه
5/499(شاهدوهکتار)درکیلوگرم9/561(بذرباتلقیح

بیشتر%26و%12،%12حدوددرترتیببههکتار)درکیلوگرم
،نیزدانهعملکردبربوتهتراکماثربارابطهدر).4جدول(بود

ها مقایسه میانگیندربوته25تراکمتیماردردانهعملکرد
داري دهنده آن بود که بین سطوح تراکم بوته اختالف معنینشان

)هکتاردرکیلوگرم8/755(مترمربعنحوي که وجود داشت، به
7/16تراکمهايتیمارازبیشتر%89و%41حدودترتیببه

6/400(بوته5/12وهکتار)درکیلوگرم6/535(بوته
).4جدول(بودمترمربعدرهکتار)درکیلوگرم

اسانسمیزان
تأثیرکهبودآنگرنابیآزمایش،واریانستجزیهنتایج

بر% 1احتمالسطحدربوتهتراکموبیولوژیککودعاملدو
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برها عاملبینمتقابلاثرلیو،گردیددارمعنیاسانسمیزان
میانگینمقایسه).3(جدولنشدردامعنیاسانسمیزان

نیتروکسینبیولوژیککودسطوحبینکهدادنشانتیمارها
اسانسمیزانکهطوريبهداشت، وجودتوجهیقابلتفاوت

بامقایسهدر)%26/0(پاشیمحلولوبذرباتلقیحتیماردر
و)%18/0(پاشیمحلول)،%19/0(بذرباتلقیحهايتیمار
%349و%42،%32حدوددرترتیبهب)%06/0(شاهد
میزانبربوتهتراکماثرباارتباطدر).4جدول(بودبیشتر

بینکهبودآندهندهنشانها میانگینمقایسهنیز،اسانس
نحويبهداشت، وجوديدارمعنیاختالفبوتهتراکمسطوح

مترمربعدربوته7/16تراکمتیماردراسانسمیزانکه
تیمارهايازبیشتر%31و%10حدودترتیبهب%)193/0(

در%)147/0(بوته25و%)175/0(بوته5/12تراکم
).4(جدولبودمترمربع

اسانسعملکرد
دهندهشانن،آزمایشواریانستجزیهازآمدهستبدنتایج

تراکمونیتروکسینبیولوژیککودعاملدوهرتأثیرکهبودآن
،گردیددارمعنیاسانسعملکردبر%1احتمالسطحدربوته

نشددارمعنیاسانسعملکردبرآنهابینمتقابلاثراتلیو
راايمالحظهقابلتفاوتتیمارها،میانگینمقایسه.)3(جدول

کهنحويبه،دادنشانبیولوژیککودمختلفسطوحبین
پاشیمحلولوبذرتلقیحتیماردراسانسعملکرد

بذرباتلقیحتیمارازبیشتر% 9/50هکتار)درکیلوگرم60/1(
تیمارازبیشتر%6/61وهکتار)درکیلوگرم06/1(

بیشتر% 5/492نیزوهکتار)درکیلوگرم99/0(پاشیمحلول
).4(جدولبود)هکتاردرکیلوگرم27/0(شاهدتیماراز

بینيدارمعنیاختالفوجودگرنابیهامیانگینمقایسههمچنین
تراکمدراسانسعملکردکهطوريبهبود،بوتهتراکمطوحس

بامقایسهدرهکتار)درکیلوگرم13/1(مترمربعدربوته25
درمترمربعدر)هکتاردرکیلوگرم73/0(بوته5/12تراکم
).4(جدولبودبیشتر%55حدود

بحث
کاربرد دو بار کود بیولوژیک نیتروکسین (تلقیح با بذر و 

پاشی)، ضمن تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه، محلول
از طریق افزایش عرضه عناصر معدنی، منجر به بهبود وزن 

و Mirshekariهزاردانه در گشنیز گردید. نتایج تحقیقات 
Rezvaniو Saeid Nejad) و 2010همکاران (

Moghddam)2010 بر روي زیره سبز مؤید همین مطلب (
رسد که در تراکم باالي بوته نظر میاست. بنابراین به 

ها براي بوته در مترمربع)، رقابت بیشتري بین دانه25(
دریافت مواد فتوسنتزي وجود دارد که این مسئله موجب 

و Singhکاهش وزن هزاردانه گردید. در همین رابطه 
) نیز به نتیجه مشابهی بر روي گیاه شنبلیله 2005همکاران (

)Trigonella foenum gracum .دست یافتند (

دانهسیاهدرمطالعهموردصفاتبربوتهتراکموبیولوژیککودریتأثانسیوارهیتجز-3جدول
منابع تغییرات

)S. O. V(

درجه
آزادي

)df(

)MSمیانگین مربعات (
وزن

هزاردانه
عملکرد

بیولوژیک
عملکرد

دانه
میزان
اسانس

عملکرد
اسانس

2ns0486/0ns82/59198ns93/8610ns0004/0ns0789/0تکرار
6822/2**0623/0**01/25616**1750754**6099/1**3بیولوژیککود

5576/0**0064/0**385765**25069848**4336/0**2بوتهتراکم
6ns1454/0ns59/26239ns93/1469ns0001/0ns0514/0بوتهتراکم×بیولوژیککود

220667/011674616/335100019/00364/0شیآزمايخطا
ns،*احتمال%1و%5سطوحدردارمعنیودارمعنیریغبیترتبه:**و
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بررسیموردصفاتبربوتهتراکموبیولوژیککودمختلفسطوحنیانگیمسهیمقا-4جدول
صفات

اسانسعملکردماریت
)هکتاردرکیلوگرم(

سانسامیزان
)%(

دانهعملکرد
)هکتاردرکیلوگرم(

بیولوژیکعملکرد
)هکتاردرکیلوگرم(

هزاردانهوزن
)گرم(

سطوح کود بیولوژیک
c27/0 d06/0 c5/499 b7/4687 c03/4 عدم تلقیح
b06/1 b19/0 b9/561 a0/5412 b34/4 تلقیح با بذر
b99/0 c18/0 b5/564 a0/5416 b45/4 پاشیحلولم
a60/1 a26/0 a1/630 a9/5727 a04/5 پاشیمحلولوبذرباتلقیح

سطوح تراکم بوته (تعداد بوته در مترمربع)
b73/0 b17/0 c6/400 c2/3987 a58/4 5/12
a07/1 a19/0 b6/535 b3/5092 a57/4 7/16
a13/1 c15/0 a8/755 a1/6853 b25/4 25

باشند.میدارمعنیآمارياختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیحداقلدارايهاي نیانگیم

طریقازبیولوژیککودکاربردرسدمینظربهرو از این
Mahfouz(نیتروژنویژهبهغذاییعناصرجذبافزایش &

Sharaf Eldin, Kalyanasundaram؛ 2007 et al.,

افزایشآنمتعاقبوگیاهخشکوزنبهبودسبب)2008
همکارانوDarziپژوهشنتیجهگردد.بیولوژیکعملکرد

)b2012(وشویدرويبرValadabadiوFarahani

هماهنگیحاضرتحقیقبانیز،دانهسیاهرويبر)2011(
وKumarو)2008(همکارانوSwaminathanدارد.

اروییدگیاهرويبرمشابهینتایجبهنیز)2009(همکاران
Artemisia(درمنه pallens(طبیعیهمچنینیافتند.دست

علتبهمطلوبیابیشترتراکمدرکهرسدمینظربه
نیزبیولوژیکعملکردسطحواحددربوتهتعدادافزایش
وHosseinpourخصوصهمیندرکند.پیداافزایش

بیولوژیکعملکردافزایششاهدنیز)2012(همکاران
دربوته50یعنیبیشترتراکمدرانیسونیدارویگیاه

بر)2007(همکارانوRasamهاي یافتهبودند.مترمربع
است.موضوعهمینمؤیدنیز انیسونداروییگیاهروي

ویژهبهبیولوژیککودکاربردکهرسدمینظربهبنابراین 
نظیرگشنیزعملکرداجزاءبهبودطریقازآن،مصرفباردو

عملکردافزایشموجببیولوژیک،عملکردوهزاردانهوزن
Saeidارتباطهمیندرگردد.دانه NejadوRezvani

Moghaddam)2010(سبززیرهرويبرپژوهشیدر
(ازتوباکتررشدمحركيهايباکترباحیتلقکهداشتنداظهار

شیافزاباعثها شهیررشدشیافزاباآزوسپیریلوم)و
اهیگیشیزاویشیرورشدوشدهییغذاوادموآبیفراهم

واحددرخشکمادهشتریبدیتولباعثودادهشیافزارا
نتیجه. شدباالتردانهعملکرددیتولجهینتدروسطح

همکارانوAbdou)،2009(همکارانوMoradiتحقیقات
)2004(،MahfouzوSharaf Eldin)2007(وAzzazو

همکارانوKumar،رازیانهويربر)2009(همکاران
گشنیز،رويبر)a2012(همکارانوDarziو)2002(

ValadabadiوFarahani)2011(ودانهسیاهرويبر
Darziهمکارانو)b2012(پژوهشبا،شویدرويبر
دربیشتردانهعملکردتوجیهمورد دردارد.هماهنگیحاضر
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اگرچهداشتاذعانبایدمترمربع)دربوته25(باالتراکم
بوته7/16و5/12(نییپاهاي تراکمدربوتهتکعملکرد

کمبودنتوانستشیافزانیایولافتهیشیافزامترمربع)در
سطحواحددرعملکردرواز اینکند،جبرانرابوتهتعداد

لیدلبهباالتراکمدر،گریدیعبارتبه.داکردیپکاهش
منابعازبهینهاستفادهویهایگپوششمطلوباستقرار

مناسبرشدبراي الزمشرایطخورشید،نورژهیوبهیطیمح
دانهعملکردآنمتعاقبوشده فراهمبیوماسافزایشو

همکارانوRasamتحقیقرابطههمیندریابد.میافزایش
افزایشازحکایت انیسون،داروییگیاهرويبر)2007(

بود.مترمربع)دربوته40(تربیشتراکمدردانهعملکرد
Macvicarو)2006(همکارانوAkbariniaهاي یافته

RezvaniوNorozpoorگشنیز،رويبر)2004(

Moghaddam)2007(ودانهسیاهرويبرHosseinpour

موضوعهمینمؤیدانیسونرويبر)2012(همکارانو
است.

دراسانسمیزانبارزبهبودکهرسدمینظربهرو از این
بذرتلقیحتیمارویژهبهبیولوژیککودحاويتیمارهاي

نیتروژنبیشترجذبعلتبهتواندمی،پاشیمحلولباهمراه
باشددانهشدنپردرتسریعوبیوماسدریافتآنمتعاقبو
)Migahed et al., ازداشتاظهارتوانمیبنابراین .)2004

بهمبرمازینها اسانسسازندهاولیههايترکیبکهییآنجا
ATPوNADPHکهموضوعنیابهتوجهباودارند

ریاخهايبیترکلیتشکيبراتروژنینرینظيعناصرحضور
Loomis(باشدمیيضرور & Corteau, رو از این)،1973

جذبیفراهمقیطرازنیتروکسینبیولوژیککودمصرف
نهایتدرودانهردمناسببیوماستولیدموجب،تروژنین

نظیرمحققان برخیهاي گزارش.شداسانسزانیمشیافزا
Singhگشنیز،رويبر)2009(همکارانوVelmurugan

SharafوMahfouzزردچوبه،رويبر)2008(همکارانو

Eldin)2007(ورازیانهرويبرDarziهمکارانو
)c2012(اثردراسانسمیزانافزایشمبینشوید،رويبر

دیگرپژوهشدودربود.نیتروژنهبیولوژیککودکاربرد
Gharibمرزنجوشرويبر)2008(همکارانو

)Majorana hortensis(وEl-Hadiهمکارانو)2009(
اسانسمیزانکهدادندنشاننعناعمختلفهاي گونهرويبر
آزوسپیریلوم،وازتوباکترهاي باکتريتلفیقیکاربرداثردر
.یافتافزایشيدارمعنیطور به،شاهدتیماربامقایسهدر
دربوته7/16تراکمدراسانسمیزانافزایشمورد در

وضعیتدرها بوتهتراکمایندرکهرسدمینظربهمترمربع،
وپایینهاي تراکمبامقایسهدرمحیطینظرازتريمناسب

بینتعادلسبباحتماالًمسئلهاینکهگرفتهقرارباال
فراهمرااسانسبهبودموجباتوشده اسانسوبیوماس

در)2000(همکارانوBistارتباطهمیندراست.کرده 
تراکمدرکهنددادنشانشویدداروییگیاهرويبرتحقیقی

رويبرپژوهشیدرالبتهیابد.میافزایشاسانسمیزانکمتر
سببمترمربع)درتهبو40(باالتراکمکهشدمشاهدهگشنیز
Akbarinia(گردیداسانسمیزانبهبود et al., باکه)2006
داشت.مغایرتحاضرتحقیقنتیجه

کودمصرفتیمارهايدراسانسعملکردبهبود
دلیلبهبیولوژیک،کودکاربردباردوتیمارویژهبهبیولوژیک

میزانودانهعملکردیعنیاسانسعملکرداجزاءافزایش
وMoradiشاملپژوهشگرانسایرهاي یافتهبود.سانسا

و)2004(همکارانوAbdou)،2009(همکاران
MahfouzوSharaf Eldin)2007(رازیانه،رويبر

Gharibمرزنجوش،رويبر)2008(همکارانو
Koochekiزوفا،رويبر)2009(همکارانوSaeid

NejadوRezvani Moghaddam)2010(زیرهرويبر
نتیجهباشویدرويبر)c2012(همکارانوDarziوسبز

عملکردبهبودهمچنیندارد.همخوانیحاضرپژوهش
افزایشبهتوانمیرامترمربعدربوته25تراکمدراسانس

دانهعملکردیعنیاسانسعملکرداجزاءازجزءیکفقط
مترمربعدرهبوت7/16تراکمبامذکورتراکمالبتهداد.نسبت
کهنداشتاسانسعملکردنظرازيدارمعنیآماريتفاوت

کهبودتیمارایناسانسمیزانافزایشدلیلبهمسئلهاین
همیندربود.کردهجبرانرادانهعملکردازحاصلکاهش

همکارانوAkbariniaتوسطکهتحقیقاتیدرخصوص
RezvaniوNorozpoorگشنیز،رويبر)2006(
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Moghaddam)2007(ودانهسیاهرويبرHosseinpour

مشاهدهبود،ه شدانجامانیسونرويبر)2012(همکارانو
اسانسعملکردافزایشموجببیشتربوتهتراکمکهگردید

.شد
کهدادنشانتحقیقنیاازآمدهبدستجینتامجموعدر

کیولوژیبکودکاربردتحقیقاینبامشابهشرایطدر
پاشیمحلولوبذرباتلقیحیقیتلفتیمارویژهبهتروکسیننی

دربوته25(بوتهمطلوبتراکمبکارگیريکناردرآن
اسانسعملکردودانهعملکردافزایشباعثمترمربع)

شود.می

سپاسگزاري
اسالمیآزاددانشگاهپژوهشیمعاونتازوسیلهبدین

وکشاورزيشرکتکارکنانکلیهومدیرنیزورودهنواحد
درراماصمیمانهکهفیروزکوهشهرستاندررانمپروريدا

کنیم.میتشکر،کردندیاريتحقیقاینانجام
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Abstract
This research was aimed to study the effects of biofertilizer and plant density on yield and

essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.). The traits including 1000-seed weight,
biological yield, seed yield, essential oil content, and essential oil yield were measured in a
factorial experiment based on a randomized complete block design with twelve treatments and
three replications. The study was conducted at the research field of Agriculture Company of
Ran, Firouzkuh, Iran in 2011. The factors were nitroxin biofertilizer at four levels (non-
inoculated, inoculated seeds, spraying on the plant at stem elongation stage and inoculated
seeds+spraying on the plant at stem elongation stage) and plant density at three levels (12.5,
16.7 and 25 plants m-2). Results showed that the highest 1000-seed weight, biological yield,
seed yield, essential oil content, and essential oil yield were obtained from nitroxin inoculation
with seeds together spraying on the plant at stem elongation stage. Plant density also showed
significant effects on the mentioned traits, as the highest biological yield, seed yield and
essential oil yield were obtained in a density of 25 plants m-2 and the maximum essential oil
content was recorded in a density of 16.7 plants m-2. According to the results of this study, two-
time consumption of nitroxin biofertilizer and a density of 25 plants m-2 were identified as the
most suitable treatment.
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