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چکیده
به منظور بررسی اثر کودهای زيستی بر عملكرد و اجزای عملكرد گياه دارويی کاسنی تحت
تاثير تنش آبی يك آزمايش مزرعهای به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تكرار در مزرعهای واقع در در شهرستان زاهدان واقع درکالته کامبوزيا در
سال زراعی  1396-97اجرا گرديد .تيمارهای آزمايشی شامل تنش در سه سطح عدم تنش،
تنش در مرحله رشد رويشی و تنش در مرحله رشد زايشی به عنوان فاکتور اصلی؛ و مصرف
کودهای زيستی در شش سطح عدم مصرف کود ،مصرف نيتروکسين ،مصرف فسفاته بارور،2
مصرف پتا بارور ،2مصرف بيوسولفور و مصرف همه کودهای ذکر شده با همديگر به عنوان
فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند .در اين آزمايش صفات ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی در
بوته ،تعداد آکن در بوته ،تعداد دانه در آکن ،وزن هزار دانه ،عملكرد اندام هوايی تازه و خشك
گياه و عملكرد دانه گياه مورد بررسی قرار گرفت .نتايج حاصل نشان داد که اگر چه عدم بروز
تنش خشكی سبب بهبود تمامی صفات مورد بررسی کاسنی گرديد اما تفاوت معنی داری بين
عدم تنش خشكی و تنش در مرحله رشد رويشی خصوصا برای صفات عملكرد گياه مشاهده
نشد .در بين تيمارهای کود زيستی نيز مشاهده شد که مصرف اين کودها در مقايسه با عدم
مصرف آن سبب بهبود صفات عملكرد و اجزای عملكرد کاسنی شد .در بين تيمارهای مصرف
کود زيستی نيز مصرف باهمديگر هر چهار کود نتيجه مطلوبتری روی صفات مورد بررسی
داشت .در مصرف جداگانه هر يك از کودها نيز کود نيتروکسين بهترين نتيجه و کود پتا بارور2
کمترين اثر را بر روی صفات مورد بررسی داشت .همچنين برای اکثر صفات مورد بررسی بين
مصرف پتا بارور ،2فسفاته بارور 2و بيوسولفور تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
کلمات کلیدی :گياه دارويی ،کاسنی ،کود زيستی ،عملكرد ،تنش آبی.

مقدمه
با توجه به اهميت و فوايد گياهان دارويی کاسنی تالش جهت بهبود عملكرد آن ضروری بنظر
میرسد يكی از نيازهای مهم در برنامهريزی زراعی به منظور حصول عملكرد باال و کيفيت
مطلوب ارزيابی سيستمهای تغذيه گياهان است (ساها و همكاران .)2018 ،با روش صحيح
حاصلخيزی خاک و تغذيه گياه میتوان ضمن حفظ محيط زيست ،حفظ تنوع زيستی و افزايش
کارآيی نهادهها ،سبب بهبود مقاومت گياهان در برابر تنشها بخصوص تنش خشكی شد
(خواجه و همكاران .)1394 ،لذا اين تحقيق نيز با هدف بررسی انواع مختلفی از کودهای زيستی
بر رشد و عملكرد گياه دارويی کاسنی در شرايط تنش خشكی در منطقه زاهدان انجام گرفته
شده است.

 تعداد شاخه فرعی در بوتهمطابق با صفت ارتفاع بوته بيشترين و کمترين تعداد شاخه فرعی در بوته به ترتيب از تيمار
عدم تنش خشكی و تنش در مرحله رشد زايشی بدست آمدند (جدول  .)1در بين تيمارهای
کود زيستی نيز مشاهده شد که بيشترين و کمترين تعداد شاخه های فرعی در بوته از تيمار
مصرف همه انواع کود زيستی مورد استفاده در آزمايش و عدم مصرف کود زيستی بدست آمده
است .بين تيمار همه کودهای زيستی استفاده شده با تيمار کود زيستی نيتروکسين نيز تفاوت
آماری معنی داری مشاهده نشد (جدول .)1
 تعداد آکن در بوتهمطابق با نتايج مقايسه ميانگين تيمارها دقيقاً همان تيمارهايی که منجر به حصول بيشترين
تعداد شاخه فرعی در بوته شدند سبب ايجاد بيشترين تعداد آکن در بوته گرديد .بطوريكه
بيشترين تعداد آکن در بوته از تيمار عدم تنش خشكی با ميانگين  93/152آکن در بوته و در
بين کودهای زيستی نيز از مصرف توأمان  4نوع کود زيستی که شامل نيتروکسين ،بيوسولفور،
پتا بارور ،2فسفاته بارور 2بود با ميانگين  17/150آکن در بوته حاصل شد (جدول .)1
 تعداد دانه در آکن و وزن هزار دانهمقايسه ميانگين تيمار های تنش خشكی نشان داد که عدم تنش خشكی منجر به حصول
بيشترين تعداد دانه در آکن و وزن هزار دانه میگردد (جدول .)1
 عملکرد اندام هوایی تازه و خشکدر مقايسه با تيمار عدم تنش ،تنش در مرحله رشد رويشی تاثير بر عملكرد اندام هوايی تازه و
خشك کاسنی نداشت اما تنش در مرحله رشد زايشی سبب کاهش معنی دار عملكرد اندام
هوايی تازه و خشك کاسنی شد (جدول  .)2مقايسه ميانگين تيمارهای کود زيستی نيز نشان
داد که بيشترين عملكرد اندام هوايی تازه و خشك گياه از تيمار مصرف همه کودهای زيستی
حاصل میشود .کمترين مقدار عملكرد اندام هوايی تازه و خشك کاسنی نيز از تيمار عدم
استفاده از کود زيستی حاصل گرديد (جدول .)2
 عملکرد دانهمطابق با جدول مقايسه ميانگين تيمارها بيشترين مقدار عملكرد دانه با ميانگين 71/596
کيلوگرم در هكتار از تيمار عدم تنش خشكی حاصل شد و کمترين مقدار بر اثر تيمار تنش
خشكی در مرحله رشد زايشی حاصل شد (جدول  .)2مقايسه ميانگين اثر تيمار کودهای زيستی
نيز نشان داد بيشترين عملكرد دانه کاسنی از مصرف همزمان هر چهار کود زيستی بكار رفته در
اين تحقيق حاصل شده است و کمترين عملكرد دانه کاسنی نيز از عدم مصرف کود زيستی
بدست آمد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر در سال زراعی  1396-97در شهرستان زاهدان واقع درکالته کامبوزيا به صورت
کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار اجرا گرديد .تيمارهای
آزمايشی شامل تنش در سه سطح عدم تنش ،تنش در مرحله رشد رويشی و تنش در مرحله
رشد زايشی به عنوان فاکتور اصلی؛ و مصرف کودهای زيستی در شش سطح عدم مصرف کود،
مصرف نيتروکسين ،مصرف فسفاته بارور ،2مصرف پتا بارور ،2مصرف بيوسولفور و مصرف همه
کودهای ذکر شده با همديگر به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند.
در اين آزمايش صفات ارتفاع بوته ،تعداد شاخه های فرعی ،تعداد آکن در بوته ،تعداد دانه در
آکن ،وزن هزار دانه ،عملكرد اندام هوايی تازه گياه ،عملكرد اندام هوايی خشك گياه ،عملكرد
دانه ،اندازه گيری گرديد .داده های بدست آمده در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار SAS
تجزيه و مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه دانكن در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

نتایج و تحلیل
 ارتفاع گیاهمقايسه ميانگين تيمار های تنش خشكی نشان داد که عدم القای تنش خشكی موجب افزايش
ارتفاع بوته شد به طوری که بيشترين ارتفاع گياه با ميانگين  42/78سانتی متر از تيمار بدون
تنش خشكی بدست آمد (جدول  .)1مقايسه ميانگين سطوح کودی نشان داد که باالترين ارتفاع
بوته از تيمار مصرف همه کود های زيستی که شامل (نيتروکسين ،بيوسولفور ،پتا بارور ،2فسفاته
بارور )2حاصل شده است .البته تفاوت معنی داری بين اين تيمار با تيمار کود نيتروکسين
مشاهده نشده است (جدول  .)1مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که ارتفاع گياه کاسنی
افزايشی حدود  89/19درصدی از تيمار عدم مصرف کود زيستی تا مصرف همه کودهای زيستی
نشان داده است (جدول .)1

نتیجه گیری
در پايان با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق و شرايط آب و هوايی منطقه محل آزمايش
پيشنهاد میگردد جهت زراعت گياه کاسنی طوری گياه کشت گردد که با تنش شديد خشكی
مواجه نشود يا اگر با خشكی مواجه شد تنش در مرحله رشد رويشی به آن وارد شود .همچنين
توصيه میگردد بمنظور حصول عملكرد باالی اين محصول مصرف کودهای زيستی نيز حتماً در
دستور کار قرار گيرد.
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