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بررسی تغییرات رضد اٍلیِ گیاُ دارٍیی گطٌیس ٍ پاراهتر ّای فیسیَلَشیکی آى تحت تاثیر غلظت 

 اًَاع کَد آلی

 
 5هحدثِ حیدری، 4*زّرا هْدی ضاّیًَد، 3، فاطوِ جاٍید2هْدی بابائیاى  1احود احودیاى

ػضَ ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى جَاى . 3ریِ، اعتبزیبر ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ تَلیسات گیبّی زاًؾکسُ فٌی هٌْسعی تزثت حیس.1ٍ2

 زاًؼ آهَذتِ زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس الّیجبى.5زاًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽس ثبغجبًی ایالم ، . 4زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس رؽت، 

 

 چکیدُ

 

اخص ّای هْن گیاّی ٍ بِ هٌظَر  اًدازُ گیری ض .هتؼلق بِ خاًَادُ جؼفری هی باضد coriandrum sativumگیاُ گطٌیس با ًام ػلوی

تکرار در داًطکدُ فٌی هٌْدسی تربت حیدریِ  3رضد اٍلیِ گیاُ ایي آزهایص بِ صَرت فاکتَریل در قالب طرح کاهال تصادفی در 

ٍ هقدار ( ضاّد،کَدداهی،کوپَست هؼوَلی،ٍرهی کوپَست ٍگراًَلِ)سطح  5تیوارّا ضاهل ًَع کَد در . اًجام گردید 1331 درسال  

ٍ % 41، داهی % 21، ٍرهی کوپَست % 31ًتایج ًطاى داد تیوارّای کوپَست . بَد( درصدحجوی 41، 31، 21، 11)سطح  4هصرف در 

. داضتٌد(درصدّا کَدی )ضاخص سطح برگ ٍ تؼداد برگ در بَتِ را در هیاى سایر ًسبت ّا ، بْتریي هیساى کلرٍفیل % 31گراًَلِ 

ٍ خطک ساقِ ٍ ٍزى تر ٍ خطک ریطِ، هؼٌی دار ًبَد، بٌابرایي کَد ّای کوپَست اختالف بیي تیوارّای کَد از لحاظ ٍزى  تر 

 .برقدرت فتَسٌتسی گیاُ تاثیر هثبت دارًد 

 گطٌیس، کوپَست، گراًَلِ، کَد داهی: ٍاشُ ّای کلیدی

 

 

 هقدهِ

 

 ت ثیَلَصیک ذبک افشایؼ یبثسّبیی کِ زر کؾبٍرسی ارگبًیک هس ًظز قزار هی گیزز ثز ایي افَل تبکیس زارز تب فؼبلی ػوسُ رٍػ

 ثیؾتز تقبضبی ،ٍعوَم ٍآفت کؼ ّب ؽیویبیی ًبؽی اس کَزّبی آة ٍ ذبک آلَزگیهؾکالت  (.1381 ٍّوکبراى رحوبًی اعسی)

 ٍثی افیل عجیؼی ّبی فزآٍرزُ هَاز ایي کِ زارز آلی ٍجَز کَز هَرز زر ثبٍر ایي سیزا کٌس هی علت را عجیؼی فزآٍرزُ ّبی

 اعتفبزُ ّبی عزح سهیٌِ ّویي زر (.1384ذبٍاسی،)ثبؽٌس هٌبعت کؾبٍرسی پبیساری جْت تَاًٌس هی تٌْبیی ثِ ِک ّغتٌس ذغزی

ٍرهی کوپَعت ًَػی کَز غٌی ؽسُ  .ؽَز هی اجزا تَعؼِ حبل زر ٍ فٌؼتی کؾَرّبی زر اکٌَى ّن ٍعیغ هقیبط زر کوپَعت اس

ٍرهی کوپَعت . رعس اعتفبزُ اس ًَػی کزم سًسُ ثِ قبثلیت تَلیس هی کِ ثبٍ عجیؼی استجسیل پغوبًسّبی گیبّی ٍ تجشیِ ؽًَسُ ّبعت 

ػجبرت اعت اس کَز آلی ثیَلَصیکی کِ زر اثز ػجَر هساٍم ٍ آرام هَاز آلی زرحبل پَعیسگی اس زعتگبُ گَارػ گًَِ ّبیی اس کزم ّبی 

، (هَکَط ) سى کزم آغؾتِ ثِ هربط زعتگبُ گَارػ ایي هَاز ٌّگبم ػجَر اس ث. زفغ ایي هَاز اس ثسى کزم حبفل هی گززز  ذبکی ٍ

ّب ؽسُ کِ زر ًْبیت ثِ ػٌَاى یک کَز آلی غٌی ؽسُ ٍ ثغیبر هفیس ثزای عبذتوبى ٍ ثْجَز ػٌبفز غذایی ذبک  ّب ٍ آًشین ٍیتبهیي
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 ٍ اعت غزة آعیبای  ٍ  ثَهی هٌبعق هسیتزاًِ coriandrum sativumگؾٌیش ثب ًبم ػلوی  .تَلیس ٍ هَرز هقزف ٍاقغ هی گززز

. گیبُ زارٍیی گؾٌیش یکی اس هْن تزیي گیبّبى زارٍیی هی ثب ؽس. ثزگ ّبی آى عؼوی هبًٌس لیوَ زارز یک عبلِگیبّی اعت ػلفی ٍ 

 .ثغیبر اعت زارٍییذَاؿ زارای  گؾٌیش. ٍ تکثیز ایي گیبُ ثِ ٍعیلِ ثذر هی ثبؽس .ّوچٌیي ثِ ػٌَاى عجشی ًیش اس آى اعتفبزُ هی ؽَز 

اس ثیي ثزًسُ ًفد ؽکن ٍترفیف  زاًِ آى ثِ ػٌَاى کوک کٌٌسُ ّضن غذا ٍ زرهبى ثیوبری ّبی هؼسُ ، ّی هفیس ثزای عَء ّبضوِ،گیب

 .کٌس ّبی غٌی اس ػٌبفز غذایی، َّهَط فزاٍاى ٍ رعَثت سیبز رؽس هی ایي گیبُ زر ذبک. رٍزُ هفیس هی ثبؽس ًبراحتی ّبی هؼسُ ٍ

ثزات کَزّبی آلی ثز رٍی رؽس اٍلیِ ایي گیبُ زارٍیی هْن تحقیقبت چٌساًی فَرت ًگزفتِ اعت ایي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زرهَرز ا ٍ

ؽبذـ ّبی  رؽس اٍلیِ ٍ ٍرهی کوپَعت  ثز گزاًَلِ، کوپَعت، ،زاهی پضٍّؼ ثِ هٌظَر ثزرعی تبثیز هقبزیز هرتلف اًَاع کَزّبی

 .فیشیَلَصیک گیبُ زارٍیی گؾٌیش اًجبم گززیسُ اعت

 

 

 رٍش ّاهَاد ٍ

 

آسهبیؼ ثِ فَرت فبکتَریل زر قبلت عزح . زاًؾکسُ فٌی ٍهٌْسعی تزثت حیسریِ اًجبم گززیسُ اعت 89ایي آسهبیؼ زر ثْبر عبل 

 ٍ (گزاًَلِ، ٍرهی کوپَعت، کوپَعت هؼوَلی، زاهی، ؽبّس) ؽبهل ًَع کَز زر عغح تیوبرّب .تکزار اًجبم گززیس 3کبهال تقبزفی زر

عبًتیوتز اًجبم  21ّبی کَچک ثِ ارتفبع  ایي آسهبیؼ زرزاذل گلساى .ثَز (زرفسحجوی 41، 31، 21، 11)عغح  4هقسار هقزف زر 

تزاکن ثیؾتز  ّب ثب ثذٍر پظ اس ضس ػفًَی زاذل گلساى .ّبی هرتلف کَز را ثِ آى افشٍزُ ؽس عپظ ًغجت آهبزُ ٍ اثتسا ذبک را .گزفت

پظ اس عجش ؽسى  ٍ سرٍس یک ثبر اًجبم هی ؽ 2آثیبری ثِ فَرت  .ار گزفتٌسّب زرؽزایظ َّای آساز قز گلساى.اس هغلَة کؾت ؽس

 MSTATاعتفبزُ اسًزم افشار ثب .هیشاى کلزٍفیل اًساسُ گیزی ؽسـ عغح ثزگ ٍ ؽبذ ،ی هرتلف ارتفبع گیبُ، تؼساز ثزگففبت سراػ

 .اًجبم ؽس  %5زاًکي زرعغح احتوبل هقبیغِ هیبًگیي ثب رٍػ  ففبت اًساسُ گیزی ؽسُ تجشیِ ٍاریبًظ  ٍ

 ًتایج ٍبحث

ًتبیج حبکی اس آى ثَز کِ ارتفبع ٍ ؽبذـ عغح . ًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ اذتالف هؼٌی زاری را ثزای ففبت هَرز ارسیبثی ًؾبى زاز

ففت . را زاؽتٌس ثْتزیي ػولکزز % 31لِ ٍ گزاًَ% 31کوپَعت هؼوَلی   ،% 31زرفس حجوی کَز زاهی  ثبثزگ زر تیوبرّبی کَزی، 

ثْتزیي ٍضؼیت را زاؽتِ اعت اهب ففت تؼساز ثزگ زر تویبر %  31گزاًَلِ  ٍ %21ٍرهی کوپَعت  زر تویبر کَزی ،کلزٍفیل  هیشاى 

وپَعت ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کَز ٍرهی ک .ثْتزیي ًتیجِ را حبفل کزز % 31کوپَعت هؼوَلی  ٍ %21ٍرهی  ،%31کَزی، کَز زاهی 

ِ عبیز تیوبرّب اثزات یغ تز زر اذتیبر گیبُ قزار زازُ ٍ ًغجت  ثهَاز غذایی را راحت تز ٍ عز ،ؽَز ی ایجبز هیتَعظ کزم ّبی ذبک

 1384ٍٍّوکبری ػشیشی)ًتبیج عبیز هحققیي  هغبثقت زارز کِ ثب  یِ گیبُ زارٍیی گؾٌیش گذاؽتِ اعتهثجت ثیؾتزی  ثز رؽس اٍل

 (. 1383 ػشیشی،
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 هیاًگیي اًَاع کَد بر رضد اٍلیِ ٍ ضاخص ّای فیسیَلَشیکی گیطٌیسهقایسِ  –1جدٍل        

 ارتفبع کلزٍفیل ؽبذـ عغح ثزگ تؼساز ثزگ تیوبر

 bc 0.3 de 29 j  5 hi 5 ؽبّس

 a 0.4 ab 40.43 bcd 6 a 6 کَز زاهی

 a 0.43 a 41.50 bc 6.1 a 6 کوپَعت هؼوَلی

 a 0.4 ab 45.83 a 5.6 cd 6 ٍرهی

 a 0.4 ab 42.23 b 6 a 6 گزاًَلِ

 

 هقایسِ هیاًگیي اثر هقادیر هصرف کَد بر رضد اٍلیِ ٍ ضاخص ّای فیسیَ لَشی گطٌیس– 2جدٍل      

  ارتفبع کلزٍفیل ؽبذـ عغح ثزگ تؼساز ثزگ غلظت کَز
01% 4 e 0.30 de 33.93 hi 5.26 fg 

01% 5 bc 0.40 ab 35.43 gh 5.76 bc 

01% 6 a 0.43 a 41.20 bcd  6.1 a 

01% 4 e 0.30 de 41.50 bc 5.26 fg 
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ذبک  ػلَم هجلِ . گیبُ رؽس هحزک یَلَصیک ة کَزّبی ٍتزٍیج تَلیس  .1381 آثبز ًقزت فالح .ع ٍ ُ رحوبًی، اعسی -1

 .ذبک ثیَلَصی ًبهِ ٍیضُ ، 12 جلس ٍآة،

 .41 ففحِ ، 1384 تْزاى ، اٍل چبح ،عٌب اًتؾبرات .کؾَر زر ثیَلَصیک کَزّبی فٌؼتی تَلیس ضزٍرت .ک ذبٍاسی، -2

 ریحبى اعبًظ هیشاى ٍ رؽس ؽبذقْبی ثز کوپَعت ٍرهی هتفبٍت تأثیز ثزرعی . 1383 م، ثبغجبًی، . ا لکشیبى، م، ػشیشی، -3

 .تْزاى زارٍیی، گیبّبى ّوبیؼ زٍهیي هقبالت ذالفِ .افالح ؽسُ

ثبثًَِ  ّبی گل ٍکبهبسٍلي تبم اعبًظ هیشاى رٍی ینٍپتبع فغفز ، است کَزّبی تبثیز ثزرعی 1376 .م ٍسیزی، ؽیجبًی -4

 .اففْبى پشؽکی ػلَم زاًؾگبُ
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 ػلَم  هجلِ ،ثبثًَِ زارٍیی گیبّبى کوی ّبی جٌجِ ثز ثَتِ تزاکن ٍ کبؽت ذغَط فبفلِ تبثیز ثزرعی.1379 . ،خ جوؾیسی -5
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coriandrum sativum plant with scientific name belongs to the parsley family. This cultivate was 

performed in 1389 in engineering technical faculty in order to Measurement plant main indexes and 

pre-mature process in factorial within multiple3. There are Fertilizer treatments consisted of 5 levels 

(see, Kvddamy, ordinary compost, compost dilatory Vgranvlh) and dose level 4 (10, 20, 30, 40 

Drsdhjmy), respectively. Results showed 30% compost treatments, dilatory compost 20%, livestock 

40% and 30% granular level of chlorophyll, leaf area index and number of leaves per plant among 

other ratios (percent Cody), respectively. Differences between fertilizer treatments in terms of fresh 

weight and dry shoot and fresh weight,and root dry weight, was not significant, so the compost 

fertilizer plant photosynthetic Brqdrt have a positive impact. 

 

Keywords: coriander, compost, granular, manure 
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