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چکیده
) تحت تأثیر کودهاي دامی وRhus coriaria L.(  عناصر و گالیک اسید در میوه سماق، عملکرد،بهمنظور بررسی خصوصیات مورفولوژي
 عامل. تکرار در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اجرا شد3 شیمیایی آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با
،N0P0K0  فسفر و پتاسیم) شامل، تن در هکتار و عامل کود شیمیایی (مخلوط نیتروژن40  و20 ،) (شاهد0 ) در سه سطحM( کود دامی
×  نتایج نشان داد که اثر متقابل کود دامی. سوپرفسفاتتریپل و اکسیدپتاسیم بودند، کیلوگرم در هکتار از منبع اورهN100P50K50  وN50P25K25
 عملکرد خوشه تر و، همچنین کود دامی بر تعداد و عرض برگ.شیمیایی بر ارتفاع بوته و قطر تنه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
 اثر کود شیمیایی بر وزن برگ در.خشک در سطح احتمال پنج درصد و بر طول و وزن برگ در سطح احتمال یک درصد اثر معنیداري داشت
 مقایسه میانگین. پتاسیم و آهن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود، فسفر، اثر کود دامی بر نیتروژن.سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
 بهترتیب با میانگینهاي، عملکرد خوشه تر و عملکرد خوشه خشک، وزن برگ، طول برگ،صفات مورفولوژي نشان داد که بیشترین تعداد برگ
 تن در هکتار کود40  گرم در گیاه از مصرف281/44  گرم در گیاه و301/44 ، گرم در گیاه1754/9 ، سانتیمتر37/25 ، عدد در هر گیاه683/44
 تن در هکتار40  درصد از مصرف0/71  و0/32 ،1/9  بهترتیب با میانگینهاي، فسفر و پتاسیم، بیشترین درصد نیتروژن،دامی بهدست آمد
 نتایج نشان داد که. میلیگرم در کیلوگرم میوه بهدست آمد0/74  تن در هکتار با40  بیشترین مقدار گالیک اسید از مصرف کود دامی.حاصل شد
. گیاه کودپذیري بوده و با مصرف کود عملکرد میوه و گالیک اسید افزایش مییابد،سماق
. گالیک اسید، کود دامی، کود شیمیایی، سماق:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study morphological characteristics, yield, elements and Gallic acid contents in Rhus coriaria L. fruits
under the influence of manure and chemical fertilizers, a factorial experiment was conducted in a randomized
complete block design with three replications at the Research Institute of Forests and Rangelands. Manure factor was
included control, 20 and 40 tons per hectare and chemical fertilizers (Mixture of nitrogen, phosphorus and potassium)
were N0P0K0 (control), N50P25K25 and N100P50K50 kg ha-1 from urea, triple superphosphate and potassium oxide
sources. Results showed that the interaction of manure and chemical fertilizer on plant height and trunk diameter was
significant at 1% probability level. Manure had a significant effect on leaf number and width, fresh and dry yield of
cluster at a probability level of 5%, and on leaf length and leaf weight at 1% probability level. The effect of chemical
fertilizer on leaf weight was significant at 1% probability level. The effect of manure fertilizer on nitrogen,
phosphorus, potassium and iron was significant at 1% probability level. Mean comparisons of morphological traits
showed that the highest number of leaves (683.44 number per plant), leaf length (24.06 cm), leaf weight (1754.9 g
per plant), fresh cluster yield (301 g per plant) and dry cluster yield (281.2 g per plant) were achieved with using of
40 tons per hectare manure. The highest percent of nitrogen, phosphorus and potassium were obtained with mean of
1.9, 0.32 and 0.71%, respectively with consumption of 40 tons per hectare manure. The highest amount of Gallic acid
was obtained from manure application of 40 tons per hectare with 0.44 mg/kg of fruit. Results showed that this plant
has been affected by fertilizer and increased fruit and Gallic acid with the use of fertilizers.
Keywords: Chemical fertilizer, Gallic acid, Manure fertilizer, Rhus coriaria, yield.
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مقدمه
سماق ( )Rhus coriaria L.درختچهای گلدار از
خانواده  Anacardiaceaeاست ،این خانواده  81جنس
و بیش از  800گونه دارد ،گونههای این جنس در
مناطق نیمهگرمسیری و معتدل ،آفریقا ،جنوبشرقی
آناتولی ،منطقه مدیترانه و آسیای غربی پراکنش دارند
( .)Rayne & Mazza, 2007این گیاه بومی مناطق
مدیترانه بهخصوص سواحل سیسیل ،آسیای غربی و
بخشهای از آسیای میانه است ( .)Lev, 2007رویشگاه
سماق در اکثر مناطق کشور بهدلیل مسائل مختلفی از
قبیل تخریب بیرویه ،قطع و برداشت نامناسب گیاه
محدود و اغلب در ارتفاعات شیبدار و نقاط دورافتاده
مشاهده میشود .شیب عمده رویشگاههای این گیاه
 30-60درصد میباشد و استقرار گیاه در جهتهای
مختلف جغرافیایی بهخصوص شیب شمالی از پراکنش
و توسعه بیشتری برخوردار است .عالوه بر Rhus
 coriariaسه گونه دیگر از جنس سماق بهنامهای
 -1درخت پر ( -2 ،)Rhus cotinusسماق صمغی یا
سماق ژاپنی یا سماق صنعتی ( Rhus succedanea
-3 ،)L.سماق آمریکایی یا سماق سرکه ( Rhus
 typhina L.یا  )Rhus hirtaدر ایران میرویند .چندین
گروه عمده از ترکیبات فرار در گیاه سماق شناخته
شده است ،که شامل ترکیبات فرار ،فالونوئیدها ،تاننها
و زانتونها هستند ( Brunke et al., 2006, Mehrdad
 )et al., 2009ترکیبات روغن سماق شامل اسید
لینالوئیک ،اولئیک ،استریک ،پالمتیک ،و مالیک
گزارش شده است (.)Kizil and Turk, 2010
فالونوئیدها (،)Guvenc and Koyuncu, 1994
فالونهایی نظیر میرستین ،کوئرستین و کامفرول
( ،)Mehrdad et al., 2009اسید گالیک ( El Sissi et
 21 ،)al, 1972عنصر ماکرو و میکرو ( Barakat et al.,
 )2003از سماق گزارش شده است .در طب سنتی
خواص کاهشدهنده کلسترول ( Lev and Amar,
 ،)2002ضدمیکروبی و غیره ( Rayne and Mazza,
 )2007بر سماق قایل هستند .مطالعات انجامشده
درباره گیاهان در اکوسیستمهای طبیعی و زراعی،
گویای آن است که استفاده از نظام کشاورزیپایدار،
بهدلیل تطابق با شرایط طبیعی ،شرایط مناسب را برای

تولید این گیاهان فراهم میآورد و عملکرد کمی و
کیفی مناسبی هم در چنین شرایطی حاصل میشود
( .)Darzi, 2007بهعبارتی ،مدیریت تلفیقی
حاسلخیزی خاك ،مجموعهای از عملیات مدیریتی
شامل استفاده از نهادههای آلی با هدف حداکثرنمودن
کارایی استفاده از عناصر غذایی مصرفی و بهبود
باروری خاك میباشد (.)Vanlauwe et al., 2010
استفاده بیش از حد کود شیمیایی ،پتانسیل عملکرد
گیاهان زراعی را کاهش میدهد .این کاهش بهعلت
اسیدیشدن خاك ،کاهش فعالیتهای زیستی خاك،
افت خصوصیات فیزیکی آن و نبود کلیه عناصر
موردنیاز گیاه در فرموالسیون کودهای شیمیایی است
( .)Adediran et al., 2004بنابراین ،جایگزینکردن
این کودها با کودهای غیرشیمیایی از جمله کودهای
دامی ،میتواند سبب افزایش ماده آلی خاك ،بهبود
خصوصیات شیمیایی خاك مانند ظرفیت تبادل
کاتیونی ،کاهش وزن مخصوص ظاهری ،نیز افزایش
فعالیت میکروارگانیسمها و میزان دسترسی به عناصر
غذایی (پرمصرف و ریز مغذی) را افزایش داده و موجب
افزایش کمی و کیفی محصول شود ( & Pandey
 .)Patra, 2015; Pandey et al., 2015نیتروژن مورد
استفاده برای درختان میوه ،در هفتههای اول به مقدار
کمی جذب میشود و با سپریشدن زمان ،میزان
جذب آن افزایش مییابد و بعد از این افزایش در
جذب ،تا پایان فصل رشد ،میزان جذب آن بهتدریج
روند کاهشی مییابد ( Policarpo et al., 2002; Baldi
 .) et al., 2010در فصل بهار بعد ،نیتروژن موجود در
منابع ذخیرهای که از سال قبل درون درخت تجمع
یافتهاند ،میتوانند در سراسر گیاه پخش و مورد
استفاده قرار گیرند ( .)Sanchez et al., 1990در
درخت سیب گزارش شده است که با کاربرد مواد آلی
بهصورت کود گاوی و مرغی ،عملکرد و میانگین وزن
میوهها بهطور معنیداری افزایش یافت ( & Amiri
 .)Fallahi, 2009همچنین عملکرد و تعداد میوه با
کاربرد کود دامی در انجیر ()Leonel & Tecchio, 2009
و گریپفروت ( )Elhassan et al., 2006بهطور معنیداری
تحت تأثیر قرار گرفت .کود اوره و کود دامی بهتنهایی و
در ترکیب با هم مواد جامد محلول را در گریپفروت
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افزایش دادند ( .)Elhassan et al., 2006گزارش شده
که در بلوبری محتوای آنتوسیانین کل در تیمارهایی
که مواد آلی دریافت کرده بودند ،نسبت به سایر
تیمارها تمایل به افزایش بیشتری داشتند ( Panicker
 .)et al., 2009در گیاه دارویی ماریتیغال ( Silybum
 )marianumگزارش نمودند که افزایش مصرف کود
 N200 P200 K150 kg/haسبب تحریک رشد رویشی شده و
از تولید فنلها (سیلیمارین) جلوگیری میکند ،به-
طوریکه میزان تولید سیلیمارین در تیمار N200 P200
 K150 kg/haحدود  20/57درصد کمتر از تیمار شاهد
بود ،این درحالی است که کاربرد N100 P100 K50 kg/ha
در مقایسه با عدم کاربرد کود (شاهد) ،سبب افزایش
 2/83درصدی تولید سیلیمارین گردید ( & Borna
 .)Omidbeigi, 2007مشاهده شد که عملکرد اسانس
 Tagetes minuta L.در تیمار تلفیق کودهای
شیمیایی  NPKبا کود دامی و ورمیکمپوست بیشتر از
کاربرد جداگانه هر یک از آنها بود ( Pandey et al.,
 .)2015نامبردگان دلیل این افزایش را نقش کود دامی
و ورمیکمپوست در بهبود خواص فیزیکی خاك و
افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه ذکر کردند،
همچنین باالترین عملکرد ماده خشک و میزان غلظت
عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از تیمار کود تلفیقی
بهدست آمد .در گلمحمدی مشاهده شد که استفاده
از  12گرم در بوته کود میکرو روی و آهن ،بههمراه
 ،N80P80K40kg/haبیشترین عملکرد گلتر را داشت و
بیشترین درصد و عملکرد اسانس از کاربرد  12گرم بر
بوته کود میکرو روی و آهن و کاربرد N40P40K40kg/ha
کود شیمیایی بهترتیب با میانگینهای  0/12درصد و
 7019گرم در هکتار بهدست آمد ( Abbaszadeh,
 .)2017در صورت کمبود نیتروژن ،گلدهی گیاه مختل
شده و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد گل در
گلمحمدی میشود ( .)Ashok et al., 1999نقش
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فسفر توسط هیچ عنصر غذایی دیگری اجرا نشده و
بدون تأمین کافی فسفر ،یک گیاه نمیتواند به بیشینۀ
بالقوة عملکرد دست یابد (.)Fageria & Gheyi, 1999
همچنین کمبود فسفر تثبیت ،جذب و ساخت
(آسیمیالسیون) کربن را کاهش میدهد ( Fredeen et
 .)al., 1990پتاسیم نقش بسیار کلیدی در گیاهان
بازی کرده و موجب افزایش رشد ریشه ،کاهش
خوابیدگی ساقه ،فعالسازی آنزیمها ،جلوگیری از
تخریب سبزینه (کلروفیل) ،باز و بسته شدن روزنهها،
مقاومت به بیماریها ،افزایش سرعت ترمیم زخمها و
نیز افزایش جذب و انتقال آهن در گیاهان نقش مهم و
مؤثری دارد ( .)Huber & Thompson, 2007در
صورت کمبود پتاسیم ،گلها و میوهها کوچک و دانهها
چروکیده میشوند ( .)Fageria, et al., 2005با توجه
اینکه در سال  ،1394از حدود  2/68میلیون هکتار
سطح باغهای کشور (اعم از غیربارور و بارور) حدود
 22هزار هکتار معادل  0/8درصد به میوههای
سردسیری اختصاص داشته که از این مقدار 84/4
درصد آن مربوط به سطح بارور و 15/3درصد مربوط
به سطح غیربارور بوده است و سماق با  8/3درصد
سطح زیرکشت ،بعد از زرشک و عناب ،رتبه سوم
باغهای میوههای سردسیری را دارا
سطح زیرکشت 
میباشد ( .)Ahmadi et al., 2016بنابراین ،هدف از
این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد کودهای مختلف دامی
و شیمیایی بر خصوصیات رشدی ،عملکرد میوه ،میزان
جذب عناصر و تولید گالیک اسید در گیاه سماق در
راستای توسعه کشت و کار این گیاه بود.
مواد و روشها
این پژوهش در سال  1392-93در مزرعه تحقیقاتی
پژوهشی مجتمع تحقیقاتی البرز کرج ،مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع اجرا گردید (جدول .)1

جدول  .1مشخصات تجزیه خاك مزرعه از عمق  0-50سانتیمتر
Table 1. Characteristics of soil analysis from field in depth of 0-50 cm
pH
7.46

SP
)(%
24.63

Total N
)(%
0.09

K
)(mg/kg
176.4

Available P
)(mg/kg
13.4

B
)(mg/kg

Mn
)(mg/kg

Cu
)(mg/kg

Zn
)(mg/kg

Sand
)(%
45
Fe
((mg/kg

0.47

17.06

1.4

0.6

7.70

Silts
)(%
39
EC
((ds/m

Clay
)(%
16

Loamy

OC
)(%

((%T.N.V

1.31

0.8

10.1

Texture
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آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب بلوكهای
کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .نهالهای مورد
استفاده دو ساله بوده و از منطقه دوروان استان البرز
(کرج) به ایستگاه البرز جهت کشت انتقال داده شدند.
عامل کود دامی کامالً پوسیده گاوی ،در سه سطح 0
(شاهد) 20 ،و  40تن در هکتار (جدول )2و عامل
کود شیمیایی (تلفیقی از نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) در
سه سطح عدم مصرف ( N50P25K25 ،)N0P0K0و
 N100P50K50کیلوگرم در هکتار از منبع اوره،
سوپرفسفاتتریپل و اکسیدپتاسیم بود .ابتدا عملیات
شخم عمیق و سپس عملیات دیسک زده شد.
جدول  .2ویژگیهای شیمیایی کود دامی
Table 2. Chemical properties of manure
pH
7.4

Ec
)(ds m-1
5.7

Organic C
)(%
26.2

N
)(%
2.7

P
)(%
1.02

K
)(%
1.6

فاصله نهالها از یکدیگر  2/5متر و عمق چالهها
 50و مساحت چالهها  0/25متر مربع بود .نهالها در
اواخر اسفند ،پس از انجام عملیات شخم و آمادهسازی
بستر به زمین انتقال داده شدند .قبل از انتقال،
بهمنظور یکنواختکردن ارتفاع نهالها ،همگی کنترل
و ارتفاع  120سانتیمتری رعایت شد و اضافی شاخهها
قطع گردید؛ همچنین تعداد شاخههای فرعی و قطر
تنه بررسی و نهالها دستهبندی شدند تا از هر گروه
در همه تیمارها بهتعداد مساوی باشند تا در نتیجه
آزمایش تأثیر نداشته باشند .کود شیمیایی (فسفر و
پتاسیم) و دامی را بر اساس  1600پایه در هکتار
تقسیم کرده و پس از مخلوط با خاك مزرعه ،در
چالهها ریخته شدند ( 19الی  22اسفند عملیات
مختلف انجام شد) و کود نیتروژن را در بهار (اواخر
اردیبهشت) به پای نهالها داده و با خاك مخلوط
کرده و بالفاصله آبیاری انجام شد .بسته به نیاز گیاه،
در هفته یک الی دو بار آبیاری بهصورت قطرهای و
همچنین وجین علفهای هرز نیز در صورت نیاز،
بهصورت دستی انجام گرفت .برداشت بهمنظور
اندازهگیری میوه در مرحله رسیدن کامل میوه ،در
اواسط مرداد ماه صورت گرفت .یادداشتبرداری و
برداشت از  15الی  18مردادماه بود .صفات

اندازهگیریشده :ارتفاع گیاه ،طول خوشه ،قطر تاج
پوشش ،قطر تنه ،تعداد برگها ،طول برگ ،عرض
برگ ،وزن برگ ،عملکرد تر (میوه) ،عملکرد خشک
(میوه) ،عناصر میوه شامل نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،
منیزیم ،کلسیم ،آهن ،منگنز ،روی ،مس و گالیک
اسید بود .صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه ،قطر تاج پوشش
بهوسیله متر ،قطر ساقه از ده سانتیمتر باالی طوقه،
بهوسیله کولیس ،طول و عرض برگ ،بهوسیله خطکش
اندازهگیری شدند .جهت اندازهگیری وزن خشک
خوشههای رسیده و برگ ،پس از برداشت ،در سایه
قرار داده شد .نمونههای خشکشده بهوسیله ترازو
توزین و وزن خشک آنها ثبت گردید .اندازهگیری
نیتروژن با روش  (1989) Wahing et al.انجام شد.
اندازهگیری فسفر بهروش کالریمتری (رنگ زرد
مولیبداتوانادات) با استفاده از روش & Chapman
 (1961) Prattتعیین گردید .پتاسیم و سدیم بهروش
نشر شعلهای و با استفاده از روش Wahing et al.
) (1989اندازهگیری و محاسبه شد .بر (برم) بهروش
کالریمتری آزومتین و بر اساس روش Wahing et al.
) (1989در طول موج  430نانومتر اندازهگیری شد.
درصد منیزیم و کلسیم گیاه با دستگاه
اسپکتروفتومتری ،بهترتیب در طول موجهای  422/7و
 285/2نانومتر بر اساس روش (1989) Wahing et al.
اندازهگیری شد .عناصر آهن ،منگنز ،روی و مس در
نمونه خشک گیاهی بهروش جذب اتمی شعلهای ،از
طریق روش  (1982) Elmerمحاسبه و تعیین گردید.
آمادهسازی عصاره گیاهی و تعیین میزان گالیک اسید
موجود در عصاره با روش  (2010) Kowok et al.و بر
مبنای فرمول استاندارد مبنای منحنی استاندارد اسید
گالیک  R2=9987با فرمول Y=0.0669x + 0.011
انجام شد .تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار SASو
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح
 %5انجام گرفت.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود دامی بر
ارتفاع بوته ،قطر تنه ،تعداد برگ ،طول برگ ،وزن
برگ ،عملکرد خوشه تر و عملکرد خوشه خشک در
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سطح احتمال  1درصد و بر عرض برگ در سطح
احتمال  5درصد اثر معنیدار داشت .کود شیمیایی بر
قطر تاج پوشش ،وزن برگ ،در سطح احتمال  1درصد
معنیدار بود .اثر متقابل کود دامی در کود شیمیایی بر
قطر کانوپی ،وزن برگ و ارتفاع گیاه در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد (جدول .)3
تجزیه واریانس عناصر جذبشده برگ نشان داد
که اثر کود دامی بر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و آهن در
سطح احتمال یک درصد و بر منیزیم و مس در سطح
احتمال پنج درصد اثر معنیدار داشت .اثر کود
شیمیایی مصرفشده بر نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم،
آهن ،منگنز و روی در سطح احتمال یک درصد و بر
فسفر و مس در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود.
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بین تیمارهای کودی در مقدار تولید گالیک اسید،
اختالف آماری در سطح پنج درصد مشاهده شد
(جدول.)4
مقایسه میانگین نشان داد که طول خوشه با مصرف
 40تن کود دامی در هکتار با میانگین  16/6سانتیمتر،
بیشترین مقدار بود و بیشترین تاج پوشش ،از مصرف 20
تن در هکتار کود دامی بهدست آمد .بیشترین تعداد
برگ ،طول برگ ،عرض برگ ،وزن برگ ،عملکرد خوشه
تر و عملکرد خوشه خشک ،بهترتیب با میانگینهای
 683/44عدد در هر گیاه 37/25 ،سانتیمتر24/06 ،
سانتیمتر 1754/9 ،گرم در گیاه 301/44 ،گرم در گیاه و
 281/44گرم در گیاه در اثر مصرف  40تن در هکتار کود
دامی به دست آمد (جدول .)5

جدول .3تجزیه واریانس صفات مربوط به برگ و عملکرد تحت تأثیر کودهای دامی و شیمیایی
Table 3. Analysis of variance of leaf and yield traits under effect of cow manure and chemical fertilizers
Mean square
Dry
cluster
yield
29na
**14548
1924ns
460
1243
6.8

Fresh
cluster
yield
55ns
**14969
2842ns
627
1242
6

Leaf
weight

Leaf
width

Leaf
length

Leaf
number

Trunk
diameter

Canopy
diameter

Cluster
length

Plant
height

df

S.O.V

106ns
**1131518
**1929524
**118522
8369
7.3

0.13ns
*73
7ns
11.5ns
14
18

4.8ns
**107
40.2ns
1.3ns
12.7
15.9

82ns
**175740
*40509
*16778
7302ns
15.8

2.7ns
1.15ns
0.4ns
1.1ns
3.8
26.5

84ns
*10229
**5587
**953
189
6.9

1.79ns
22.6ns
9ns
4ns
54ns
30.8

217ns
**3982
228ns
*1497
423
14.5

2
2
2
4
16
-

Block
)Manure (M
)Chemical (C
M×C
Error
CV %

 * ،nsو ** :نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح  5و  1درصد میباشد.
ns, *, **: Non-significant and significantly different at α=0.05 and α=0.01 probability levels, respectively.

جدول .4تجزیه واریانس عناصر جذبشده توسط برگ و مقدار گالیک اسید میوه
Table 4. Analysis of the variance of the nutrient concentration by the leaves and galic acid content
Galic acid
0.054ns
*0.086
0.026ns
0.007ns
0.022
23.5

Cu
**42.54
*12.4
*11.9
1.2ns
2.52
14.16

Zn
19.09ns
10.67ns
**110.1
34.73 ns
6.4
9.55

Mn
**275.9
44.9 ns
**262
8.37ns
25.62
13.45

Mean square
Ca
Fe
**0.1
**41277.3
0.01ns
**97951.7
**0.1
**66677
0.006 ns
4724. 6ns
0.001
6172.08
22.06
15.12

Mg
*0.06
*0.04
0.01 ns
0.02ns
0.001
26.16

P
0.01ns
**0.06
*0.01
0.004 ns
0.003
26.5

K
**0.006
**0.02
**0.02
0.001 ns
0.001
6.34

N
0.01ns
**0.4
**0.26
0.02 ns
0.02ns
9

df

S.O.V

2
2
2
4
16
-

Block
)Manure (M
)Chemical (C
M×C
Error
)CV (%

 * ،nsو ** :نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح  5و  1درصد میباشد.
ns, *, **: Non-significant and significantly different at α=0.05 and α=0.01 probability levels, respectively.

جدول  .5مقایسه میانگین اثر کود دامی بر صفات مربوط به برگ و عملکرد تحت تأثیر کود دامی
Table 5. Comparison of the effect of manure on leaf traits and yield under effect of cow manure fertilizer
Dry cluster
yield
)(g/p
207.54b
218.3b
281.24a

Fresh cluster
yield
)(g/p
221.78c
249.78ab
301.44a

Leaf
weight
)(g/p
109.78b
891c
1754.9a

Leaf
width
)(cm
19.08b
19.12b
24.06a

Leaf
length
)(cm
17.83b
24.25a
37.25a

Leaf
Number
)(n/p
533.78b
404.22c
683.44a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنیادار در سطح احتمال  5درصد

Canopy
diameter
)(cm
159.56c
225a
209.9b

Cluster
length
)(cm
14.45 b
15.2b
16.58a

Manure
)(ton ha-1
)0 (Control
20
40

هستند.

In each column means with same letters are not significantly different at probability level of 5%.

عباسزاده و همکاران :عملکرد ،میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت ...
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داد که بیشترین درصد نیتروژن ،و پتاسیم از
 N100P50K50بهترتیب با میانگینهای 1/88و 0/71
درصد وجود داشت .کلسیم در شرایط شاهد با
میانگین  0/61درصد بیشترین بود .بیشترین میزان
آهن و منگنز از مصرف  N100P50K50بهترتیب با
میانگینهای  612/3و  43/22میلیگرم بر کیلوگرم
مشاهده شد .همچنین روی و مس از N50P25K25
بهترتیب با میانگینهای  29/06و  12/54میلیگرم بر

کیلوگرم بیشترین میزان را داشتند.
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود دامی در
کود شیمیایی نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته در
تیمار  M40N100P50K50با میانگین  168/66سانتیمتر
وجود داشت .تیمار  M20N100P50K50بیشترین قطر تنه
را با میانگین  4/66سانتیمتر داشت .بیشترین تعداد
برگ با  810عدد بر پایه و بیشترین وزن برگ با
 2358گرم بر پایه متعلق به تیمار M40N100P50K50
بودند (جدول.)8

مقایسه میانگینها (جدول  )6نشان داد که
بیشترین درصد نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهترتیب با
میانگینهای  0/32 ،1/9و  0/71درصد از مصرف 40
تن در هکتار کود دامی حاصل شد .استفاده از  20تن
در هکتار کود دامی بیشترین درصد منیزیم را با
میانگین  0/26درصد داشت .آهن از مصرف  40تن در
هکتار با میانگین  563/9میلیگرم بر کیلوگرم
بیشترین مقدار بود .بیشترین میزان مس را از مصرف
 20تن در هکتار کود دامی با میانگین 12/18
میلیگرم بر کیلوگرم نشان داد .با مصرف مقدار  40تن
در هکتار کود دامی ،مقدار گالیک اسید از مقدار 0/61
میلیگرم در کیلوگرم به  0/74میلیگرم در کیلوگرم
افزایش یافت.
مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی نشان داد که
بیشترین وزن برگ را استفاده از  N100P50K50با
میانگین  1719/1گرم در پایه داشت (جدول  .)7اثر
کود شیمیایی بر عناصر جذبشده توسط برگ نشان

جدول  .6مقایسه میانگین اثر کود دامی بر عناصر جذبشده توسط برگ سماق
Table 6. Comparison of the effect of manure on the nutrient concentration by Leaf of Sumac
Gallic acid
)(mg/kg
0.061b
0.055b
0.074a

Cu
)(mg/kg
9.91b
11.54ab
12.18a

Zn
)(mg/kg
26.51a
27.57a
25.4b

Mn
)(mg/kg
35.25b
39.68a
37.94a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك در هر

Fe
)(mg/kg
400.27b
594.2a
563.9a

Ca
)(%
0.45a
0.51a
0.53a

Mg
)(%
0.12b
0.26a
0.16ab

P
)(%
0.16b
0.19b
0.32a

K
)(%
0.6c
0.66b
0.71a

Manure
)(ton ha-1
)0 (Control
20
40

N
)(%
1.5b
1.8a
1.9a

ستون فاقد اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد هستند.
* In each column means with same letters are not significantly different at probability level of 5%.

جدول  .7مقایسه میانگین عناصر جذبشده توسط برگ سماق
Table 7. Comparison of the average of the nutrient concentration absorbed by the leaf of Sumac
Cu
)(kg/mg
10.62b
12.54a
10.47b

Zn
)(kg/mg
26.28b
29.06a
24.13c

Mn
)(kg/mg
32.45c
37.21b
43.22a

Fe
)(kg/mg
442.3b
503.77b
612.3a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك در هر

Ca
)(%
0.61a
0.47b
0.41b

Mg
)(%
0.2a
0.13a
0.2a

K
)(%
0.6c
0.66b
0.71a

N
)(%
1.55a
1.8a
1.88a

Leaf weight
)(g/p
793.4c
1231.3b
1719.1a

Leaf length
)(cm
20.24b
23.12ab
24.1a

Chemical fertilizer
)(kg /ha
N0P0K0
N50P25K25
N100P50K50

ستون فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  50درصد هستند.
* In each column means with same letters are not significantly different at probability level of 5%.

جدول  .8اثر متقابل کود شیمیایی و دامی بر برخی از صفات سماق
Table 8. Interaction of chemical and manure fertilizers on some traits of Sumac
P
)(%
0.12d
0.16cd
0.19cd
0.18cd
0.21bcd
0.19cd
0.25bc
0.31ab
0.4a

Leaf weight
)(g/plant
823f
984.9ef
1485c
515g
844.5f
1313.4d
1042e
1864b
2358a

Leaf number
)(Number/plant
567bc
501c
533bc
311d
405cd
496.7c
565.7bc
674ab
810a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك در هر

Trunk diameter
)(cm
4.63a
3d
3.46cd
4.2ab
4.36ab
4.66a
4.1abc
4.33ab
3.93bc

Plant height
)(cm
118c
123.66c
113.33c
152ab
126.33c
159.66ab
149b
161ab
168.66a

Manure × Chemical
M0NoP0K0
M0N50P25K25
M0N100P50K50
M20NoP0K0
M20N50P25K25
M20N100P50K50
M40NoP0K0
M40N50P25K25
M40N100P50K50

ستون فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  50درصد هستند.
* In each column means with same letters are not significantly different at probability level of 5%.
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نتایج همبستگی صفات نشان داد که بین طول
خوشه با ارتفاع همبستگی مثبت معنیدار وجود دارد،
همچنین بین عملکرد خوشه با اندامهایی مانند وزن
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برگ ،طول و عرض برگ ،مقدار مس جذبشده و
گالیک اسید همبستگی مثبت معنیدار مشاهده شد
(جدول.)9

جدول  .9نتایج همبستگی بین صفات
Table 9. Results of correlation between traits
Galic acid

Cu

Zn

Mn

Fe

Ca

Mg

K

P

N

Dry cluster yield

Fresh cluster yield

Leaf weight

Leaf width

Leaf length

Leaf number

Trunk diameter

Canopy diameter

Cluster length

Plant height

0.08

0.37
0.24

0.08
**0.32 0.65
0.10 0. 2
0.2
0.29 0.2 0.19
0.15 0.25 0.21

0.09
**0.01 0.65
0.01 0.3
0.21 0.36
0.06 0.26
0.03 0.12
0.2 0.18

0.12
0.08
0.28
0.08
0.32
0.15
*0.45
0.23

**0.66
0.06
0.13
*0.43
0.22
**0.61
0.18
**0.57
0.24

**0.60
**0.50
0.21
0.12
0.02
0.35
0.36
0.15
**0.55
**0.52

1
**0.66
**0.73** 0.878
**0.49** 0.53
*0.37 0.42
*0.22 0.27
0.17
0.01
0.13
0.16
*0.42* 0.47
*0.60** 0.41
0.36
0.1
*0.08 0.46
*0.68** 0.48

1
*0.47
*0.44
*0.39
0.08
0.01
*0.46
*0.41
0.2
0.18
0.01
0.01
0.01
0.27

1
*0.42
*0.41
**0.63
**0.56
*0.47
0.11
0.398
0.02
0.14
**0.71
**0.51
0.14
0.32
0.28

1
0.02
*0.48
**0.75
**0.51
**0.52
0.03
0.04
0.23
0.32
0.35
0.29
0.16
*0.39
0.26
**0.64

1
0.12
0.19
0.12
0.02
0.11
0.02
0.03
0.04
0.1
0.32
0.18
0.09
0.01
0.09
0.08
0.02

1
0.17
0.13
**0.06
0.13
*0.41
*0.44
0.29
*0.43
0.37
0.16
0.37
0.21
**0.84
**0.69
0.08
0.12
0.16

1
0.5
*0.42
0.13
0.06
0.18
0.29
0.21
0.33
0.27
0.36
0.23
0.21
0.34
0.05
0.28
0.16
*0.39
0.06

1
0.3
**0.5
0.35
0.29
0.21
0.26
*0.40
**0.59
*0.47
0.28
0.31
0.16
0.37
0.22
**0.49
0.27
0.39
0.16
0.17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 * ،nsو ** :نشاندهنده عدم وجود همبستگی معنیدار و وجود همبستگی معنیدار در سطح  5و  1درصد میباشد.
*, **: significant correlation at α=0.05 and α=0.01 probability levels, respectively; ns: non-significantly corrlation.

بحث
کودهای آلی ،احتماالً از طریق افزایش فعالیت
میکروارگانیسمها در خاك و بهبود خواص فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی خاك ،افزایش ظرفیت نگهداری
عناصر غذایی و رهاسازی تدریجی عناصر غذایی ،باعث
بهبود خصوصیات رشدی گیاه و از جمله ارتفاع گیاه
میشوند ) .(Abdolah zareh, et al., 2013از نظر
فیزیولوژی ،در شرایطی که آب و مواد غذایی بهمقدار
کافی در اختیار گیاه قرار گیرد ،آب تجمعیافته در
سلولها افزایش یافته و از طریق آماس به سلولهای
مجاور انتقال پیدا میکند و در نهایت منجر به افزایش
ارتفاع گیاه خواهد شد (.)Arancon et al., 2004
 (2016) Amiri et al.گزارش نمودند تمامی کودهای
آلی از جمله کود دامی مورد مطالعه ،منجر به افزایش
ارتفاع بوته در مقایسه با شاهد شدند و کودهای
کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی ،ارتفاع بوته را
بهترتیب  12 ،21و  14درصد نسبت به شاهد افزایش


دادند ،ضمن اینکه ارتفاع بوته در کود شیمیایی نیز
 12درصد بیشتر از شاهد بود .اثرات مثبت کودهای
آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان در آزمایشات
متعددی گزارش شده است ( D'Hose et al., 2014,
 .)Lakhdar et al., 2011همچنین Amiri et al.
) (2016گزارش نمودند که بین کودهای آلی و
شیمیایی مختلف ،از نظر تأثیر بر تعداد گل در بوته
گیاه گاوزبان تفاوت معنیداری وجود داشت ،به
طوریکه کود گاوی ،تعداد گل در بوته را به ترتیب 23
درصد نسبت به شاهد افزایش دادند ،ضمن اینکه
استفاده از این نوع کود آلی منجر به افزایش تعداد گل
در بوته در مقایسه با کود شیمیایی نیز شد .کودهای
آلی احتماالً از طریق تأمین عناصر غذایی مورد نیاز
گیاه ،منجر به افزایش تعداد گل در بوته شدند
( .)Motta& Maggiore, 2013بیشترین تعداد برگ،
طول برگ ،عرض برگ ،وزن برگ ،عملکرد خوشه تر و
عملکرد خوشه خشک در اثر مصرف  40تن در هکتار
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کود دامی بهدست آمد .از نتایج فوق میتوان چنین
نتیجه گرفت که بهبود ماده خشک کل تابعی از بهبود
صفاتی همانند تعداد ،طول و عرض برگ و قطر کانوپی
میباشد؛ زیرا با فراهمی شرایط مطلوب (فراهمی
عناصرغذایی) رشد و نمو گیاه زراعی افزایش یافته در
نتیجه ماده خشک کل افزایش مییابد .در پژوهشی
دیگر ،اثر منابع کودی مختلف بر کمیت و کیفیت کدو
پوستکاغذی ( )Cucurbit pepo L.مورد مطالعه قرار
گرفت ،گزارش شد که کودهای گاوی و گوسفندی
منجر به افزایش عملکرد میوه نسبت به شاهد شدند
( .)Jahan et al., 2013تحقیقی دیگر که توسط Araya
 (2006) et al.تحت شرایط مزرعه صورت گرفت ،نشان
داد که کاربرد کود دامی ،سبب افزایش قابلتوجه
عملکرد محصول و عملکرد اسانس بهترتیب در حدود
 57و  48درصد در گیاه دارویی ژرانیوم
) (Pelargonium sp.گردید .مدیریت کود یک عامل
مهم دیگر در موفقیت کشت گیاهان است و بر این
اساس ،شناسایی کودهای سازگار با محیط مناسب
برای گیاه میتواند اثرات مطلوبی بر روی غلظت عناصر
گیاه داشته باشد .امروزه با توجه به مشکالتی که در اثر
مصرف بی رویه کودهای شیمیایی بهوجود آمده است،
نیاز به شناسایی کودهای آلی مناسب برای گیاهان در
جهت کاهش مصرف نهادههای شیمیایی ،بهطور مجدد
مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که کودهای
شیمیایی نیازهای غذایی محصوالت را در کوتاهمدت
برآورده میسازند و کشاورزان شاید از حاصلخیزی
طوالنیمدت خاك و فرآیندهای کنترلکننده آن اطالع
چندانی ندارند ،این مسئله باردهی طوالنیمدت
زمینهای کشاورزان را به خطر انداخته است .در واقع
با مصرف کودهای دامی و افزایش مواد آلی و هوموس
خاك ،باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاك و
پوشاندن سطح ذرات رس شده و در نهایت ،مانع از
تثبیت فسفر در خاك میشوند ( Pandey et al.,
 (2013) Abdolah Zareh et al. .)2015در بررسی
سطوح کودی بر روی گیاه ماریتیغال ،مشاهده کردند
که بیشترین میزان نیتروژن ماده خشک اندام هوایی،
مربوط به سطح کودی  100درصد شیمیایی و
کمترین آن به سطح کودی شاهد مربوط بود.

 (2016) Abbaszadeh & Zakerianعلت افزایش
عناصر را به باالرفتن قدرت نگهداری آب خاك و
فعالیت میکروارگانیسمهای خاك در شرایط استفاده از
کودهای آلی گزارش کردند(2004) Akbarinia et al. .
در بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر روی
گیاه دارویی زنیان گزارش نمودند که تیمارهای دارای
سطوح باالتر کودهای شیمیایی یا دامی در
سیستمهای تغذیه ،از غلظت نیتروژن بیشتری
برخوردار بودند .فسفر در اندامهای هوایی زنیان دارای
اختالف معنیداری بین تیمارها بود .غلظت فسفر در
تیمارهای با سطوح پایینتر ،در مقایسه با کودهای
شیمیایی تأثیری بر میزان فسفر دانه نداشتند؛ اما
کمتر از سایر تیمارهای کودی بودند .رهاسازی مداوم
نیتروژن از کودهای شیمیایی ،باعث میشود که جذب
نیتروژن افزایش یافته و در نتیجه باعث همزمانی بهتر
سرعت جذب و میزان نیتروژن قابل دسترس خواهد
شد و نتیجه این عامل باعث افزایش قطر تاجپوشش
میشود ( .)Aftab et al., 2013افزایش ماده خشک به
نقش کودهای شیمیایی بهخصوص نیتروژن در تولید و
ساخت اکسین ،فتوسنتز و نقش آن در تجمع
رنگدانهها و تثبیت نیتروژن که به گلدهی و تولید میوه
در گیاه کمک میکند ،نسبت داده میشود
( .)Zadehesfahlan et al., 2014علت افزایش درصد
عناصر در گیاه میتواند ناشی از آزادشدن عنصر
نیتروژن ،پتاسیم ،آهن و منیزیم از کود شیمیایی و
افزایش جذب آن باشد ،همچنین اصوال وجود
همبستگی مثبت بین برخی از عناصر منجر به افزایش
بهطوریکه Abbaszadeh
جذب سایر عناصر میشود ،
 (2016) & Zakerianگزارش کردند ،افزایش جذب
آهن ،مقدار منیزیم را باال میبرد ،چون بین منیزیم و
آهن همبستگی مثبت وجود دارد؛ بنابراین در
دسترسبودن منیزیم کافی به فتوسنتز آسانتر گیاه کمک

خواهد کرد و در اثر افزایش فتوسنتز نیاز غذایی گیاه باال
رفته و در نتیجه مواد جامد محلول افزایش مییابد
(.)Elhassan et al., 2006
نتایج گالیک اسید برخالف انتظار و برخی منابع
بود ( ،)Borna & Omidbeigi, 2007زیرا اصوالً
ترکیبات فنلی مانند گالیک اسید در شرایط رشد
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بهینه ،کاهش نشان میدهند و افزایش ترکیبات فنلی
در اثر مصرف کودهای دامی در سماق نشان میدهد
که احتماالً سایر عوامل تنشزا مانند عامل تعرق یا
کمبود برخی از عناصر ،موجب افزایش گالیک اسید
گردید و بهنظر میرسد موضوع کیفیت میوه سماق و
عوامل موثر در کاهش یا افزایش آن ،یکی از موارد مهم
تحقیقاتی میباشد که نیاز به بررسی بیشتری دارد؛
زیرا کاهش تولید ترکیب فنلی سیلیمارین در اثر
تحریک رشد رویشی با مصرف کودهای شیمیایی
گزارش شده است ( ،)Borna & Omidbeigi., 2007اما
همانطوری که در جدول  5مشاهده گردید ،در گیاه
سماق مقدار گالیک اسید در اثر مصرف سطوح مختلف
کود شیمیایی اختالف معنیداری با شاهد نداشت ،که
از این نظر نیز قابل بررسی بیشتر میباشد.
همانطوریکه در جدول  5مشاهده میشود ،با افزایش

مقدار کود مصرفی ،میزان کلسیم کاهش یافته است و
در کلسیم نتیجه برعکس نیتروژن و پتاسیم و برخی
دیگر از عناصر کمترجذب شده ،که بهنظر میرسد که
در اثر رقابت این اتفاق افتاده باشد ،بهطوری که در
تحقیقات گزارششده ،با کاهش جذب کلسیم ،میزان
جذب منیزیم افزایش یافته و در نتیجه پروتئینسازی
گیاه افزایش مییابد (.)Cox et al., 1976
 (2015) Pandey et al.مشاهده کردند که عملکرد
اسانس  Tagetes minuta L.در تیمار تلفیق کودهای
شیمیایی  NPKبا کود دامی و ورمیکمپوست بیشتر از
کاربرد جداگانه هر یک از آنها بود ،نامبردگان دلیل
این افزایش را نقش کوددامی و ورمیکمپوست در
بهبود خواص فیزیکی خاك و افزایش جذب
عناصرغذایی توسط گیاه ذکر کردند ،در گلمحمدی
مشاهده شد که استفاده از  12گرم در بوته کود میکرو
روی و آهن بههمراه  N80P80K40 kg/haبیشترین عملکرد
گلتر را داشت ( .)Abbaszadeh, 2017درصورت
کمبود نیتروژن ،گلدهی گیاه مختل شده و در نتیجه
منجر به کاهش عملکرد گل در گلمحمدی میشود
( .)Ashok et al., 1999نقش فسفر توسط هیچ عنصر
غذایی دیگری اجرا نشده و بدون تأمین کافی فسفر،
یک گیاه نمیتواند به بیشینۀ بالقوة عملکرد دست یابد
( .)Fageria & Gheyi, 1999همچنین کمبود فسفر
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تثبیت ،جذب و ساخت (آسیمیالسیون) کربن را
کاهش میدهد ( .)Fredeen et al., 1990پتاسیم نقش
بسیار کلیدی در گیاهان بازی کرده و موجب افزایش
رشد ریشه ،کاهش خوابیدگی ساقه ،فعالسازی
آنزیمها ،جلوگیری از تخریب سبزینه (کلروفیل) ،باز و
بسته شدن روزنهها ،مقاومت به بیماریها ،افزایش
سرعت ترمیم زخمها و نیز افزایش جذب و انتقال آهن
در گیاهان نقش مهم و مؤثری دارد ( & Huber
 .)Thompson, 2007در صورت کمبود پتاسیم ،گلها
و میوهها کوچک و دانهها چروکیده میشوند
(.)Fageria, et al., 2005
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود دامی در
کود شیمیایی نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته در
تیمار  M40N100P50K50بود .تیمار M20N100P50K50
بیشترین قطر تنه را داشت (جدول  .)8با کاربرد بهینه
کود و تأمین مطلوب عناصر غذایی مورد نیاز رشد گیاه
بهبود مییابد .در حقیقت با افزایش مصرف نیتروژن،
ارتفاع و سایر صفات مورفولوژیک ماریتیغال افزایش
یافت ( .)Abdolah Zareh et al., 2013همچنین این
محقق اظهار داشت که تلفیق کود دامی و شیمیایی
بهعنوان مکمل باعث افزایش تعداد طبق در گیاه
ماریتیغال خواهد شد .کود شیمیایی در مراحل ابتدایی
رشد گیاهان ،مواد قابل جذب را در اختیارگیاه قرار
میدهد و در مراحل بعدی رشد ،کود دامی
عناصرغذایی الزم را تامین مینماید .بیشترین میزان
فسفر از تیمار  M40N100P50K50با میانگینهای 0/4
درصد بهدست آمد (جدول Movaghatian et al., .)8
) (2015در بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر
روی گیاه دارویی رازیانه ،اظهار نمودند که استفاده
تلفیقی از کود شیمیایی و کود آلی کمپوست ضایعات
نیشکر ،که بهاصطالح مدیریت تلفیقی مواد غذایی
نامیده میشود ،نه تنها منجر به حفظ حاصلخیزی
خاك و فعالیت زیستی آن میشود ،بلکه منجر به
بهبود خواص فیزیکی خاك نیز شده و در نتیجه منجر
به افزایش تولید از طریق استفاده مؤثر و کارآمد از آب
و مواد غذایی میشود و از این طریق عملکرد دانه را
افزایش میدهد و میتواند اثرگذاری بیشتری نسبت به
استفاده هر کدام از آنها به تنهایی در افزایش عملکرد
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نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد که اثر کود دامی
( در بهبود خصوصیات رشدی گیاهM40N100P50K50(
 بیشتر از کود شیمیایی میباشد که با توجه به،سماق
 بهنظر میرسد،همگامبودن کود دامی با طبیعت
میتوان با کاهش مقادیر کودهای شیمیایی و

 ضمن حفظ،جایگزیننمودن آن با کود دامی و تلفیقی
 باعث بهبود خواص،عملکرد گیاه در سطحی معقول
فیزیکی و شیمیایی خاك شد و تخریب خاك را به
حداقل رساند و گام اساسی را به سمت کشاورزی
.زیستی و پایدار برداشت
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.دانه رازیانه داشته باشد
گزارش دادند که کاربرد کودهای تلفیقی با توجه به
فراهمکردن منابع آلی و معدنی باعث افزایش رشد
 درصد اسانس و میزان، عملکرد ماده خشک،رویشی
Safayie et al. .نیتروژن در در گیاه جعفری معطر شد
( گزارش نمودند ترکیب کودهای آلی و2014)
شیمیایی بهعنوان روش تغذیه مناسب گیاه برای
 افزودن کودهای شیمیایی به.افزایش عملکرد میباشد
کودهای آلی میتواند بر فعالیت میکروارگانیسمهای
خاك مانند تجزیه مواد آلی نیتروژندار مؤثر باشد و در
.نهایت موجب افزایش عملکرد در گیاه آویشن شود
(2015) Pandey et al.
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