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  چکیده

جهـت  هاي مختلف تغذیه گیـاه اسـت.    منظور حصول عملکرد باالتر گیاهان دارویی، ارزیابی سیستم زراعی به ریزي یکی از نیازهاي مهم در برنامه
صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوك  به 1394سطوح مختلف کودهاي دامی و شیمیایی بر گیاه دارویی شاهدانه آزمایشی در سال  تأثیربررسی 

کود دامی (صفر،  :ي کشاورزي دانشگاه بیرجند انجام گرفت. فاکتورهاي مورد آزمایش شامل ي تحقیقاتی دانشکده کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود  100و  50عنوان کرت اصلی و کود نیتروژن (صفر،  تن در هکتار کود گاوي پوسیده شده) به 30و  20، 10

صورت فاکتوریل بودنـد.   عنوان کرت فرعی و به کیلوگرم فسفر خالص در هکتار از منبع کود سوپرفسفات تریپل) به 80(صفر و  همراه کود فسفر اوره) به
سرك انجام شد. صفات مورد مطالعه در ایـن   صورت بهاعمال کودهاي دامی، فسفر و نیمی از کود نیتروژن قبل از کاشت و نیمی دیگر از کود نیتروژن 

دانه، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه  هزارهاي ماده، ارتفاع و قطر ساقه، عملکردهاي ساقه، برگ، دانه و بیولوژیک، وزن  صد بوتهآزمایش شامل در
 هايکود و هاي ماده شاهدانه نداشت. با افزایش سطوح کود دامی داري بر درصد بوته معنی تأثیربودند. نتایج نشان داد که نوع مدیریت حاصلخیزي خاك 

درصـد   18/11دانه را به میزان هزاریمیایی نیتروژن و فسفر، ارتفاع و قطر ساقه، عملکرد ساقه و برگ و میزان عصاره برگ افزایش یافت. فسفر وزن ش
تیب بـه میـزان   تر کیلوگرم فسفر در هکتار باالترین عملکرد ساقه و برگ را به 80کیلوگرم نیتروژن و  100همراه  تن کود دامی به 20افزایش داد. تیمار 

کیلوگرم فسفر در هکتار نیز در افزایش  80کیلوگرم نیتروژن و  50همراه  تن کود دامی به 30تولید نمود. تیمار کیلوگرم در هکتار  7001/ 6و  83/2541
تن  30در هکتار و همچنین مقادیر کیلوگرم فسفر  80کیلوگرم نیتروژن و  100همراه  تن کود دامی به 20ثر بود. در این آزمایش، مقادیر ؤعملکرد ساقه م

لـذا اسـتفاده تلفیقـی از     کیلوگرم فسفر در هکتار تیمارهاي مطلوب براي افزایش عملکرد شاهدانه بودند. 80کیلوگرم نیتروژن و  50همراه  کود دامی به
د و عملکرد شاهدانه دارد. همچنین در تغذیه این گیاه مثبت بیشتري بر رش تأثیرها به تنهایی،  کودهاي دامی و شیمیایی در مقایسه با کاربرد هریک از آن

  باید به هدف تولید از شاهدانه توجه داشت.
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بسیار زیادي گیاه وجود دارند که به دالیلی دارویـی   گیرد، تعداد می بر
امـروزه گیاهـان   . )Eslami khalili et al., 2014(شـوند  نامیده می

دارویی بخش مهمی از طب سـنتی بسـیاري از کشـورها را تشـکیل     
دهند کـه در رویکردهـاي جدیـد درمـانی داراي ارزش و جایگـاه       می
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، این موضوع سبب ترغیب )Rezaei et al., 2014(باشند اي می ویژه
و توجه به کشت و تولید این گیاهان در سطح جهانی گردیـده اسـت   

)Eslami-Khalili et al., 2014( یکی از این گیاهان دارویی که با .
هاي مختلف، کمتر مورد توجه قرار وجود ارزش و اهمیت آن در زمینه

  باشد.گرفته است شاهدانه می
یکـی از   ).Cannabis sativa L(گیاه دارویی شاهدانه یا بنـگ  

 يترین گیاهان کاشته شده توسط بشـر و متعلـق بـه خـانواده    قدیمی
Cannabaceae، است که جهت استفاده از الیاف، سـاخت   بومی ایران

، تولید ترکیبات دارویی و مخدر در مناطق گـرم  کاغذ، استخراج روغن
باشد. جنس نـر و  شود. این گیاه علفی، یکساله و دوپایه میکاشته می

ماده شاهدانه مخصوصاً در زمان گلدهی خصوصیات رشدي متفـاوتی  
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افشانی  هایی هستند که پس از گردههاي نر خوشهدهند. گلنشان می
هاي ماده در مریستم انتهاي بوتـه یـا در زوایـاي    روند. گلاز بین می

تـر،  اي ضـخیم گیاه ماده ساقه .(Zaman, 2003)ها جاي دارند برگ
تـري نسـبت بـه گیـاه نـر دارد      تـر و سـیکل زنـدگی طـوالنی    تاهکو

)Mansouri and Asrar, 2013(  دانه گیاه ماده شاهدانه در تغذیـه .
 Oomah(دلیل کاهش کلسترول و فشار خون اهمیـت دارد   هانسان ب

et al., 2002(شود. . از دانه شاهدانه در تغذیه پرندگان نیز استفاده می
 ترکیب طبیعی در گیاه شاهدانه 500شناسایی بیش از امروزه با وجود 

)Khan et al., 2014( این گیاه در افزایش اشتها، احساس آرامش و ،
هـاي آسـمی، کـاهش    آلودگی، درمان افسردگی، میگرن، سرفهخواب
هـاي ناشـی از بیمـاري ام اس و درمـان آلزایمـر کـاربرد دارد        لرزش

)Tehranipour et al., 2012(.  
ي کاشت گیاهان دارویی توجـه بـه   نکات مهم در زمینه یکی از 

تغذیه گیاه و حاصلخیزي خاك است. با روش صحیح تغذیـه گیـاه و   
توان ضمن حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی حاصلخیزي خاك، می

منابع آب زیرزمینی، کاهش فرسایش و حفظ تنـوع زیسـتی، کـارایی    
. نیتـروژن  )Akbarinia et al., 2003(هـا را نیـز افـزایش داد    نهاده

عنصري ضروري و اساسی است که در ترکیب با سایر عناصـر، مـواد   
بسیار ارزشـمندي نظیـر آمینواسـیدها، نوکلئیـک اسـیدها، کلروفیـل،       

. اگـر  )Zaman, 2003(کند آلکالوئیدها و بازهاي پورینی را تولید می
الالتی را تر یا بیشتر از حد نیاز گیاه باشد، اختنیتروژن مورد استفاده کم

هـاي  صـورت  بـه شود که ممکن اسـت  در فرآیندهاي گیاه موجب می
مختلفی نظیر تغییر غیرطبیعی در رشد و نمو و حتی توقف رشد زایشی 

ــد  ــروز کن ــاه ب . )Hoffman and Cleemput, 2004( و زردي گی
کـود   تـأثیر  )Asghari-Pour et al., 2006(پور و همکـاران  اصغري

ا کودهاي فسفر و پتاسیم بر عملکـرد دانـه و   نیتروژن را در مقایسه ب
الیاف شاهدانه بیشتر دانستند و با افزایش فراهمی نیتـروژن، افـزایش   
عملکرد ماده خشک و الیاف، ارتفاع و قطر ساقه، همچنین وزن ساقه، 

ها همچنین با افزایش برگ و گل آذین شاهدانه را گزارش کردند. آن
هـاي نـر و   هاي جمعیت بوتـه گینفراهمی نیتروژن اختالفی بین میان

 Poisa and(ماده گزارش نکردند. در مطالعه پویسـا و آدامـوویکس   
Adamovics, 2010(      افزایش میزان کـود نیتـروژن باعـث افـزایش

  که محتواي روغن بذر کاهش یافت. عملکرد بذر شاهدانه شد، در حالی
گیاهان در فسفر بعد از نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد استفاده 

است که در تجمع و تولید اسیدهاي چرب، گسترش ریشه، فتوسـنتز،  
دارد. ایـن عنصـر بـا دخالـت در تمـام       تـأثیر افشانی  دهی و گردهگل
هاي انتقال زا و در مکانیسمیندهاي بیوشیمیایی، در ترکیبات انرژيآفر

، بهترو با کیفیت  بیشترفسفر در تولید محصول  تأثیرانرژي نقش دارد. 
کیل و پایداري گلدهی، مقاومت بـه ورس و در نهایـت بـاالبردن    تش

. در )Valadabadi et al., 2007( تیید شـده اسـ  أعملکرد دانه نیز ت
 100تیمـار   )Moazzen et al., 2006(بررسـی مـوذن و همکـاران    

کیلوگرم فسفر در هکتار بیشـترین عملکـرد دانـه را در کـدوي تخـم      
تولیـد کـرد. زارع زاده و همکـاران     ).Cucurbita pepo L(کاغـذي  

)Zare-Zadeh et al., 2012(  کیلوگرم کود فسـفر را در   100میزان
بـه   )Pimpinella anisum(تولید عملکرد بذر گیاه دارویی انیسـون  

  ثر دانستند.ؤکیلوگرم در هکتار م 1/811میزان 
توانـد باعـث    کاربرد کودهاي آلی و دامی در کشاورزي پایدار، می

ــزای ــاده   اف ــزایش م ــاك، اف ــلخیزي خ ــاروري و حاص ــی  يش ب آل
)Aghhavani-Shajari et al., 2014( افــزایش تنــوع میکروبــی ،

خاك، بهبود ساختمان فیزیکـی خـاك و جلـوگیري از فرسـایش آن،     
ها افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك، کاهش اثرات سوء تنش

کـاهش  ، )Jahanban and Lotfifar, 2011(از جمله تنش خشـکی  
هاي شور و افزایش کیفیـت و سـالمت   غلظت سدیم در گیاه در خاك

. بـا ایـن وجـود کـاربرد     )Bigonah et al., 2015(محصـول شـود   
کودهاي شیمیایی نیز براي تولید حداکثر عملکرد در مزرعـه اهمیـت   

 50دهد که بـیش از  . برآوردها نشان می)Shankarrao, 2012(دارد 
کشاورزي به کاربرد کودهاي شیمیایی مربوط درصد افزایش تولید در 

. نتایج مطالعات محققان )Jahanban and Lotfifar, 2011(شود می
دهد که کاربرد همزمان ماده آلی و کودهاي شیمیایی به نیز نشان می

مین کند، در تولید کمی و کیفـی گیاهـان   أمیزانی که نیاز گیاهی را ت
 )Centella asiatica(بشقابی  ثر است. در گیاه دارویی آبؤدارویی م
درصد کود آلی در مقایسـه بـا    50همراه  درصد کود اوره به 50کاربرد 
برابري و در مقایسه بـا   5درصد کود آلی، باعث افزایش  100کاربرد 

برابري تولید  5/1، باعث افزایش )درصد اوره 100(کاربرد کود غیر آلی 
. در گیاه )Devkota and Kumar-Jha, 2013(بیومس این گیاه شد 

گیري تمامی صفات اندازه ).Rosemarinus officinalis L(رزماري 
شده مانند ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک برگ و عمکرد گیاه از تیمـار  

ثر شد و کود دامی در مقایسه با کود أترکیبی کود شیمیایی و دامی مت
 Hosseini-Valiki and( بیشتري بر این صفات داشت تأثیرشیمیایی 

Ghanbari, 2015.(    کاربرد نیتروژن همراه با کود آلی در زیـره سـبز
)Cuminum cyminum(  نیز اثر کاربرد کودهاي آلی را بهبود بخشید
)Seghatoleslami, 2013(  محققان با بررسی مقادیر مختلف کـود .

هـا در گیـاه رازیانـه    دامی، کودهاي شیمیایی و نیز کاربرد تلفیقی آن
)Foeniculum vulgare(      اظهار داشتند کـه مصـرف کـود دامـی و

درصدي محصول  69و  78ترتیب موجب افزایش  به )NPK(شیمیایی 
درصـد   122نها تولید را تـا  که کاربرد تلفیقی آ رازیانه گردید، در حالی

. پوریوسف و همکاران )Eslami-Khalili et al., 2014(افزایش داد 
)Pouryousef et al., 2010(     اظهار داشتند کـه مصـرف تیمارهـاي

کود دامی و تلفیق کودهاي دامی و شـیمیایی در مقایسـه بـا کـاربرد     
 يبیشتري برخوردار بـوده و عملکـرد دانـه    تأثیرکودهاي شیمیایی از 

داري افـزایش داد. در  طور معنی را به )Plantago psyllium(اسفرزه 
رین عملکـرد  بیشـت  )Trachyspermum ammi(گیاه دارویی زنیـان  
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کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار     60کیلوگرم فسـفر+   90دانه از کاربرد 
 ,.Akbarinia et al(تن در هکتار کود دامی حاصل شد  15همراه  به

 ).Coriandrum sativum L(. رشد و عملکرد گیـاه گشـنیز   )2003
و کود دامی بیشـتر از کـاربرد    )NPK(در تیمار تلفیقی کود شیمیایی 

ها بود، دلیل این افزایش به نقش کود دامـی در  جداگانه هریک از آن
بهبود خواص فیزیکی خاك و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه 

ــر روي )Mallanagouda, 1995(نســبت داده شــد  . در تحقیقــی ب
وگرم در کیل 80کیلوگرم در هکتار نیتروژن در مقایسه با  200 شاهدانه،

 Vanثر بود (ؤهاي ماده به نر مهکتار نیتروژن در افزایش نسبت بوته
der Werf  and Van den Berg, 1995(   هسـلوپ هاریسـون .

)Heslop-Harrison, 1957(    نیز افزایش سطح کـود نیتـروژن را در
  ثر دانست.ؤم شاهدانه هاي نرهاي ماده و کاهش بوتهافزایش بوته

هاي دلیل ممانعت کار طوالنی شاهدانه، بهوجود قدمت کشت و با 
قانونی، این گیاه هنوز جایگاه اصلی خود را در بـین گیاهـان زراعـی    

رو تحقیقات زیادي هم بر روي  ویژه در ایران پیدا نکرده است. از این به
اي آن صورت نگرفتـه اسـت. لـذا مطالعـه     هاي زراعی و تغذیهویژگی

و کود  )نیتروژن و فسفر(شیمیایی کودهاي  تأثیرحاضر با هدف بررسی 
 هاي رشدي، عملکرد و شاخص برداشت گیاه دارویـی دامی بر ویژگی

  شاهدانه در شرایط آب و هوایی بیرجند انجام شد.
  

  هامواد و روش
ــار   ــایش در به ــن آزم ــکده   1394ای ــاتی دانش ــه تحقیق در مزرع

ه قـ دقی 32درجـه و   53عرض جغرافیـایی  (بیرجند کشاورزي دانشگاه 
 1480دقیقه شرقی با ارتفـاع   55درجه و  13مالی، طول جغرافیایی ش

بر روي گیاه دارویی شاهدانه انجـام گرفـت. آب و    )متر از سطح دریا
 4/6بندي اقلیم دومارتن با ضریب خشکی  هواي منطقه براساس طبقه

-Khamchin(باشـد  هاي گـرم مـی  هاي خشک با تابستان جزء اقلیم
Moghaddam and Rezaee-Pajand, 2099( ــل ــراي . مح اج

آزمایش در سال قبل از اجراي آزمایش آیش بود. خصوصیات فیزیکی 

ارائه شده است. آزمـایش   1و شیمیایی خاك محل آزمایش در جدول 
اجـرا درآمـد. از چهـار     در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار بـه 

سیده تن در هکتار کود گاوي پو 30و  20، 10صفر، (سطح کود دامی 
 100و  50صفر، (عنوان پالت اصلی و سه سطح کود نیتروژن  شده) به

همراه دو سطح  به )کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره
کیلـوگرم فسـفر خـالص در هکتـار از منبـع کـود        80صـفر و  (فسفر 

فاکتوریـل   صـورت  بههاي فرعی و عنوان پالت به )سوپرفسفات تریپل
ي بـین  جلوگیري از اختالط اثر تیمارها، فاصـله  منظور بهاستفاده شد. 

هاي فرعی دو ردیف کاشت هاي اصلی دو متر، فاصله بین پالتپالت
ها نیز چهار متر در ي بین تکرارها چهار متر و طول ردیفنشده، فاصله

ترتیب شامل شخم، دیسک، لولر  نظر گرفته شد. عملیات کشاورزي به
کیلوگرم در  100(شیمیایی سولفات پتاسیم  و اضافه کردن کود دامی و
هاي تعیین شـده، ایجـاد جـو و    در محدوده )هکتار در هر پالت اصلی

آب توسط نهرکن انجام شد. پشته توسط فاروئر و حفر نهر آبیاري و زه
ماه با فواصل اردیبهشت 15در  )ي بومی خوسفتوده(کاشت شاهدانه 

در پـنج   متـر  سانتی 30ردیف متر و فاصله روي سانتی 60 بین ردیف
متر انجام شد. کاشت شاهدانه ردیف با عمق کاشت سه تا چهار سانتی

  ها انجام گرفت.ردیفی در کنار پشته صورت بهبا دست و 
اعمال  تمامی کود سوپر فسفات تریپل و نیمی از کود اوره بعد از 

 صورت بهقبل از کاشت هاي کاشت توسط فاروئر و سازي ردیف آماده
ي دو تا خطی با روش کود کاري دستی انجام شد. تنک اول در مرحله

چهار برگی و تنک دوم دو هفته پس از تنک اول انجام گرفت. پس از 
جز به(سرك  صورت بهاتمام تنک نیز نیمی دیگر از تیمارهاي کود اوره 

 هاي هرز در دو مرحله همزمان با تنـک اعمال شد. وجین علف )شاهد
اندازي گیاه  ت و پس از گسترش کانوپی به علت سایهگیاه صورت گرف

هاي هرز نبود. در طی آزمایش هیچ نوع شاهدانه نیازي به وجین علف
کش کش و قارچجز تیمارهاي کودي و یا علف هکود شیمیایی دیگري ب

  مصرف نشد. 

  
  و کود دامی قبل از شروع آزمایش هاي فیزیکی و شیمیایی خاكویژگی - 1جدول   

Table 1- Physical and chemical properties of the soil and animal manure before the start of the experiment 

 فسفر  سیلت  رس  شن  بافت  عمق 
نسبت 

کربن به 
 نیتروژن

  کربن آلی  نیتروژن کل
هدایت 
    اسیدیته  الکتریکی

depth Texture 
  Sand  Cla

y  Silt Phosphorus  C/N  Total 
nitrogen  

Organic 
carbon  EC  pH   

(cm)    (%)  (%)  (%)  (ppm)    (%)  (%)  (dS m-1)     

0-20  
لومی رسی 

  شنی 
Loamy 

sandy clay 

52  22  26  5.8  7.75  0.04  0.31  7.48  7.79  
 خاك

 )Soil( 
 

-  -  -  -  -  1180  21.15  0.58  12.4  6.03  8.01  
 کود دامی
(Animal 
manure)  
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سنگین بالفاصله پس از کاشت اعمال شد و  صورت بهآبیاري اول 

آبیاري دوم به فاصله چهـار روز پـس از آبیـاري اول جهـت تسـهیل      
ها دور آبیاري زنی انجام گرفت و پس از آن تا زمان رسیدگی دانه جوانه

 روز تنظیم شد. 10
همزمان با مرحله رشدي سخت شدن (ها در مرحله رسیدگی دانه

مـاه،  آبـان  20در  )Mediavilla et al., 1998( )هـا درصـد دانـه   50
هاي آزمایشی در سطح یک مترمربع بـراي بوتـه   گیري از کرت نمونه

هـاي  گیري ارتفاع و قطر سـاقه، بوتـه  ماده انجام گرفت. پس از اندازه
و در سایه و هواي متري خاك بریده  ماده هر کرت از ارتفاع پنج سانتی

آزاد خشک شدند و سپس جداسازي ساقه، برگ و دانه انجام گرفـت.  
عملکرد ساقه، عملکرد برگ، عملکـرد بیولوژیـک، عملکـرد دانـه بـه      

هـاي  دانه، شاخص برداشت دانه، درصد عصاره بـرگ هزارهمراه  وزن 
 هاي ماده در هر کرت مورد ارزیابی قرار گرفت.  بوته ماده و تعداد بوته

جداسازي ترکیبات زیستی فعال از ترکیبات غیرفعال (ي گیرعصاره
درصـد   70با استفاده از اتانول  )Khan et al., 2014( )اثر گیاهیا بی

. بدین منظـور  )Ameri et al., 2007( عنوان حالل آلی انجام شد به
سـاعت در   48% به مدت 70هاي پودر شده در اتانول گرم از برگ 25

دور در دقیقـه   100گراد و  درجه سانتی 25شیکردار با دماي انکوباتور 
قرار گرفتند. در پایان این دوره محلول از کاغذ صافی واتمـن شـماره   

ها به مـدت   حذف حالل از عصاره، نمونه منظور بهیک عبور داده شد. 
درجه قرار داده شدند و پس از این مرحله توزین  40ساعت در آون  48

  فت.ها انجام گرعصاره
و همچنین همبسـتگی صـفات مـورد    ها  بررسی نرمال بودن داده

انجـام گرفـت. تجزیـه و     SPSS Statistics 22 IBM ارزیابی توسط
و  SAS (V.9.1)ها بـا اسـتفاده از برنامـه آمـاري      تحلیل آماري داده

در سطح احتمال پنج درصـد   FLSDها توسط آزمون مقایسه میانگین
  انجام شد.

  
 نتایج و بحث

 هاي ماده درصد بوته
هاي ماده با افزایش مصرف کود دامی با وجود افزایش درصد بوته

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار،     50و همچنین باال بودن آن در تیمار 
نداشـتند  هـاي مـاده    داري بر درصـد بوتـه  تیمارهاي کودي اثر معنی

-Asghari(ي اصغري پور و راشد محصـل  مطالعه . در)3و  2جدول (
Pour and Rashed-Mohassel, 2007  با افزایش میزان نیتـروژن (

هاي نر و ماده داري بین بوتهکیلوگرم در هکتار، اختالف معنی 150تا 
بوته نر  6/32بوته ماده و  7/32بوته،  3/65گزارش نشد و از مجموع 

ها همچنین مصرف بسیار باالي کود نیتروژن را در افزایش بودند. آن
 Van der(ثر دانستند. ون در ورف و ون دنبـرگ  ؤمتنکی گیاه  خود

Werf and Van den Berg, 1995(   در سطح باالي کود نیتـروژن
کردنـد.   نیز افزایش گیاهان ماده را گـزارش  )کیلوگرم در هکتار 200(
رسد که در تحقیق حاضر با توجه بـه کـاربرد سـطوح کـود     نظر می هب

ار نیتروژن، تغذیه بر جنسیت کیلوگرم در هکت 200تر از نیتروژن پایین
  داري نداشته باشد.معنی تأثیرشاهدانه 

 
  ارتفاع ساقه

ـ 99کود دامی و نیتروژن با احتمال  بودنـد  ثر ؤ% بر ارتفاع ساقه م
 96/129. میانگین ارتفاع سـاقه شـاهدانه در ایـن بررسـی     )2جدول (

. با افزایش مصرف کـود دامـی ارتفـاع گیـاه     )3جدول (متر بود سانتی
تن در هکتـار، ارتفـاع    30و  20که با مصرف طوري افزایش داشت، به

درصـد افـزایش    04/18و  27/16ترتیـب   گیاه در مقایسه با شاهد بـه 
. با افزایش سطوح کود نیتروژن نیز ارتفـاع گیـاه   )3جدول (نشان داد 

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار در     100و  50افزایش یافت. تیمارهاي 
درصد افزایش  7/21و  05/12ترتیب  تفاع گیاه را بهمقایسه با شاهد ار

توان به افـزایش در تعـداد و   . دلیل این افزایش را می)3جدول (دادند 
 شود. ازها نسبت داد که منتج به افزایش ارتفاع گیاه میطول میانگره

که کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل اصلی در تعیین اندازه  جایی آن
نظـر   ، بـه )Singhand and Chauhan, 1994(ارتفـاع گیـاه اسـت    

رسد که گیاهان تیمار شاهد به علت کمبود مـواد غـذایی از رشـد     می
اند، چراکه دسترسی گیاه به عناصر غذایی کافی، کمتري برخوردار بوده

ها در بر تقسیم و بزرگ شدن سلول تأثیرخصوص نیتروژن از طریق  به
ـ      ,.Pouryousef et al(باشـد   ثر مـی ؤافزایش ارتفـاع بوتـه بسـیار م

). 2داري بر این صفت نداشت (جـدول  معنی تأثیر. کود فسفر )2010
این موضوع با نتایج بررسی اثر کود فسفر بر ارتفاع گیاهـان دارویـی   

 Coriandrum sativum L.( )Aliabadi and(گشـــنیز 
Valadabadi, 2010(    و کدوي تخـم کاغـذي)Cucurbita pepo 

L.) (Moazzen et al., 2006( .مطابقت داشت  
 

  قطر ساقه
ـ   . )2جـدول  (ثر بـود  ؤمصرف کود دامی در افزایش قطر سـاقه م
محـل  (متري خـاك  میانگین قطر ساقه شاهدانه در باالي پنج سانتی

، 30). سطوح 3متر بود (جدول سانتی 21/3در این بررسی  )قطع گیاه
ترتیـب سـبب    هتن کود دامی در هکتار در مقایسه با شاهد ب 10و  20

  .)3جدول (درصدي قطر ساقه شدند  87/8و  31/13، 7/15افزایش 
. )2جـدول  (ثر بـود  ؤ% بر قطر ساقه م99کود نیتروژن با احتمال 

کیلوگرم در هکتار نیتـروژن در مقایسـه بـا شـاهد      100و  50سطوح 
جدول (درصد قطر ساقه شدند  9/18و  68/11ترتیب سبب افزایش  هب

که با  افزایش سطح کود نیتروژن ارتفـاع و قطـر   رسد . به نظر می)3
اند. وجود همبستگی مثبت بین ارتفاع و قطر ساقه هر دو افزایش یافته
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. سـاقه  )6جـدول  (باشـد  نیز گواه این موضـوع مـی  ) 391/0(**ساقه 
برگرفته شده با کامبیوم آونـدي (بافـت    شاهدانه یک بخش چوبی در

هاي آبکشی، بافـت اپیـدرمی و   رویشی) و یک حلقه بیرونی از سلول
رود کـه  . لـذا احتمـال مـی   )Saadati et al., 2015(کـورتکس دارد  

هـاي اپیـدرمی و یـا    افزایش قطر ساقه مرتبط با افزایش رشد سـلول 
کامبیوم آوندي و یا افزایش هر دو باشد. وجـود همبسـتگی مثبـت و    

نشان از وجود ذخـایر   )485/0(**عملکرد ساقه دار قطر ساقه با  معنی
بیشتر مواد غذایی در ساقه و پتانسیل باالي گیـاه جهـت تولیـد بـود     

). با توجه بـه اینکـه نیتـروژن نقـش اساسـی در سـاختمان       6(جدول 
 باشدها میترین عنصر در سنتز پروتئینکلروفیل دارد و از طرفی مهم

 و افزایش آن در شرایط مطلوب تا حد مشخصی موجب افزایش میزان
ها، گیاه توان نتیجه گرفت که با افزایش پروتئینگردد، میپروتئین می

پردازد که افزایش ایـن صـفات   به توسعه قطر ساقه و سطح برگ می
 Mediavilla et(دنبال خواهد داشت  هافزایش مواد فتوسنتزي را نیز ب

al., 1998(.  
  

  عملکرد ساقه
ـ    آوردن  دسـت  هدر شاهدانه، عملکرد ساقه صفت مهمـی بـراي ب

 Asghari-Pour(باشد که روند مشابهی با هم دارند عملکرد الیاف می
and Rashed-Mohassel, 2007( تــن کــود دامــی  20. در تیمــار

کیلـوگرم فسـفر در هکتـار،     80کیلـوگرم نیتـروژن و    100همـراه   به
کیلوگرم در هکتـار تولیـد    83/2541بیشترین عملکرد ساقه به میزان 

 80کیلوگرم نیتروژن و  50همراه  تن کود دامی به 30شد که با تیمار 
. )5جـدول  (داري را نشان نداد  کیلوگرم فسفر در هکتار اختالف معنی

توان بیان نمود که دار دو تیمار فوق میلذا با وجود عدم اختالف معنی
با افزایش سطح کود زیستی دامی، نیاز به اسـتفاده از کـود شـیمیایی    

رسد تلفیـق کودهـاي دامـی و    نظر می هاست. بنیتروژن کاهش یافته 
دو منبع کودي سبب مصرف میزان کمتري  افزایی نیتروژن ازطریق هم

تواند در استقرار کشاورزي کم نهاده از نهاده نیتروژن شده که این می
. اگرچــه کودهــاي )Pourazizi and Fallah, 2013(ثر باشــد ؤمــ

ما منجر به افزایش شوري بخشند، اشیمیایی عملکرد گیاه را بهبود می
شوند و به سبب استفاده از مواد شیمیایی و آلودگی خاك و آب نیز می

 Jahanban and(کاهند خارج از مزرعه، از پایداري سیستم زراعی می
Lotfifar, 2011(    لذا کاهش مصرف کودهاي شـیمیایی عـالوه بـر .

حفظ سالمت محصول، کاهش اثرات مخرب آن بـر محـیط زیسـت،    
  اري سیستم زراعی را تقویت خواهد نمود. پاید

کـم بــودن میـزان کــربن، نیتـروژن و فســفر در خـاك نشــانگر     
 .)1 جـدول (باشـد  حاصلخیزي کم آن براي تولید مطلـوب گیـاه مـی   

خـاك   هايمین مواد آلی مورد نیاز میکروارگانیسمأکودهاي دامی با ت
هـا، رونـد   ها شده و با افزایش جمعیت میکروارگانیسمسبب تکثیر آن

یابد و با تسریع این روند، منجر به افزایش تجزیه مواد آلی تسریع می
شـوند   گیـاه مـی   -آزادسازي مواد مورد نیاز گیـاه بـه سیسـتم خـاك    

)Jahanban and Lotfifar, 2011(.  همراه کود  کاربرد کود دامی به
شیمیایی نیتروژن با افزایش قابلیت دسترسی گیاه به مـواد غـذایی و   
همچنین بهبود معدنی شدن نیتروژن توسط کود دامی و تطابق بیشتر 

موجب  )Mooleki et al., 2004(نیتروژن قابل دسترس با نیاز گیاه 
  شده تا عملکرد ساقه افزایش یابد.

  
  عملکرد برگ 

کیلوگرم در هکتـار، در   100نیتروژن از صفر به با افزایش میزان 
تن در هکتار کود دامی، عملکرد بـرگ   30و  20، 10تیمارهاي صفر، 

درصد افزایش یافت (جدول  27/39و  98/88، 05/59، 5/45ترتیب  به
 20دهد که کاربرد کود دامی تا سطح خوبی نشان می ). این مورد به4

از کود نیتروژن شده، اما کاربرد  وريتن در هکتار، موجب افزایش بهره
بیشتر کود دامی سبب افت این شـاخص شـده اسـت. کـود دامـی در      

 Ahmadian et(ثر اسـت  ؤافزایش نیتروژن و کارایی جذب فسفر مـ 
al., 2010(رود که افزایش زیاد نیتـروژن خـاك توسـط    . احتمال می

کیلـوگرم   100 همـراه  بـه کـود دامـی   در هکتـار  تن  30تیمار تلفیقی 
  ثر بوده است.ؤنیتروژن، در کاهش عملکرد برگ شاهدانه م

نتایج همچنین نشان داد که هرچند با افزایش سطح کود گـاوي  
تنهایی عملکرد برگ افزایش یافـت امـا در مقایسـه بـا تیمارهـاي       به

تلفیقی کود دامی و شـیمیایی نیتـروژن نتوانسـتند عملکـرد بـرگ را      
 Pourazizi and(). پورعزیزي و فـالح  5و  4افزایش دهند (جداول 

Fallah, 2013(      بیان کردند که کاربرد کودهـاي دامـی بـه تنهـایی
شـود. در ایـن   احتماالً سبب محدودیت دسترسی گیاه به نیتروژن می

همـراه   تن کود دامـی بـه   20آزمایش بیشترین عملکرد برگ در تیمار 
دست آمد که  هار بکیلوگرم فسفر در هکت 80کیلوگرم نیتروژن و  100

%) اخـتالف داشـت   95داري (بـا احتمـال    طور معنی با سایر تیمارها به
ـ   ). بنابراین کاربرد کود دامی به5و  2 (جداول ثر نیسـت و  ؤتنهـایی م

بایستی موازنه مناسبی بین کود دامی و نیتروژن مصرفی برقرار شود. 
ایی در همـراه کودهـاي شـیمی    در تیمار تلفیقی اثر مفید کود دامی بـه 

افزایش عرضه و تعادل عناصر غذایی و در نتیجـه بهبـود فتوسـنتز و    
تسهیم بهتر مواد موجب شـده اسـت کـه سـطح سـبز فتوسـنتزکننده       
افزایش یابد. افزایش سطح سـبز فتوسـنتزکننده و درنتیجـه مصـرف     
بیشتر نیتروژن و مواد غذایی آزاد شده از کود دامـی موجـب تولیـد و    

کننـده رشـد بـه     تحریکهاي وسنتزي و هورمونانتقال بیشتر مواد فت
هاي هاي مریستمی گیاه شده که خود در افزایش عملکرد برگبخش
. جذب عناصر غذایی توسـط گیـاه   )Moradi, 2015(ثر است ؤگیاه م

تابع دو عامل رشد نظام ریشـه و فراهمـی عناصـر غـذایی در خـاك      
 ویژه در فراریشه (ریزوسفر) است.  به
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 مقایسه میانگین اثر متقابل کود دامی و نیتروژن بر عملکردهاي برگ و بیولوژیک شاهدانه - 4جدول 
Table 4- Mean comparisons for  interaction effect of animal manure and nitrogen levels on leaf and biological yield of hemp 

  کود دامی  کود نیتروژن  عملکرد برگ  عملکرد بیولوژیک
Biological yield (kg ha-1)  Leaf yield (kg ha-1)  Nitrogen fertilizer (kg ha-1)  Animal manure (ton ha-1) 

4683.25  2566.3  0 0  
5962.92  3149.67  50    
6973.67  3734.92  100    
5034.67  2672  0  10  
7246.67  3739.75  50    
7949.33  4249.83  100    
5960.17  3088.67  0  20  
8258.33  4743.42  50    
9889.25  5836.83  100    

6495  3505.58  0  30  
8984.83  5034.75  50    
8451.42  4882.5  100    
900.58  596.72   LSD (0.05)  

 
 و برگ شاهدانهمقایسه میانگین اثر متقابل کود دامی، نیتروژن و فسفر بر عملکرد ساقه  - 5جدول 

Table 5- Mean comparisons for  interaction effect of animal manure, nitrogenand phosphorus levels on 
 stem and leaf yield of hemp   

  کود دامی  کود نیتروژن  کود فسفر  عملکرد ساقه  عملکرد برگ

Leaf yield (kg ha-1)  Stem yield (kg ha-1)  
Phosphorus 

fertilizer  
(kg ha-1)  

Nitrogen 
fertilizer 
 (kg ha-1)  

Animal 
manure 

 (ton ha-1)  
244.83 958.16 0  0  0 

2690.83  1085 80      
2775.16  1194 0  50    
3524.16  1411 80      
3456.83  1370.83 0  100    

4013  1694.33 80      
2360.66 942.5 0  0 10  
2983.33 1073 80      
3591.16 1373.33 0  50    
3888.33 1435.83 80      
4067.33 1593.83 0  100    
4432.33 1830.5 80      
2983.33 1132.83 0  0  20  

3194 1355.83 80      
4460 1832.66 0  50    

5026.83 2004.66 80      
4672.5 1923.83 0  100    

7001.16 2541.83 80      
3218.66 1176.16 0  0  30  
3792.5 1273 80      

4674.33 1709.5 0  50    
5395.16 2566.33 80      
4774.33 1762.33 0  100    
4990.66 2103.33 80      
843.90  433.75     LSD (0.05) 

 
افزودن کودهاي آلی به خاك نه تنها فراهمی عناصـر غـذایی را   

دهد بلکه با بهبود شرایط فیزیکی و حیاتی خـاك، ضـمن    افزایش می
ایجاد بستر مناسب براي ریشه گیاه، موجـب افـزایش  دسترسـی بـه     

ــانی  ــر ک ، )Mohammadpour-Vashvaei et al., 2015(عناص

دار ظرفیـت نگهـداري رطوبـت و    خاك و افـزایش معنـی   pHتنظیم 
 ,.Ahmadian et al(شـوند   عناصر غذایی در محیط کشت گیاه می

2010(.  
نتایج همچنین نشـان داد کـه اگرچـه تیمارهـاي کـود دامـی و       
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طـور همزمـان افـزایش     نیتروژن، عملکرد برگ و ساقه شاهدانه را بـه 
اند تغییري در نسبت برگ به ساقه و در دادند ولی این تیمارها نتوانسته

نتیجه الگوي تخصیص مواد غذایی بین بـرگ و سـاقه ایجـاد کننـد     
 Tahami et(ن نتایج مطابق با نظر تهامی و همکاران ). ای2(جدول 

al., 2010(    روي گیاه دارویـی ریحـان)Ocimum basilicum L.( 
در  )Asghari-Pour et al., 2006(پـور و همکـاران   بـود. اصـغري  

بررسی اثر کود نیتروژن بر شاهدانه، افـزایش همزمـان وزن سـاقه و    
اي در مقـادیر بـاالي   یـه برگ شاهدانه را ناشی از بهبـود شـرایط تغذ  

  .نیتروژن دانستند
  

  عملکرد بیولوژیکی 
عملکرد بیولوژیک بیانگر این است که گیاه چـه مقـدار فتوسـنتز    

 Majidian(فتوسنتز خالص درآورد  صورت بهحقیقی خود را قادر است 
et al., 2008( عملکرد بیولوژیک حاصل عملکرد ساقه، برگ و دانه .

به افزایش عملکرد ساقه و برگ در تیمار تلفیقی باشد. لذا با توجه می
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، تا حـدي   100تن کود دامی به همراه  20

رفت کـه عملکـرد بیولوژیـک نیـز در تیمـار تلفیقـی فـوق        انتظار می
). برتري نقش مکملی کودهاي تلفیقی 4بیشترین میزان باشد (جدول 

ت که در ابتداي رشد گیاهان، گیاه از آن جهت اس دردامی و شیمیایی 
کند کود شیمیایی مواد غذایی قابل جذب را براي رشد گیاه فراهم می

هـاي بعــدي رشـد، کــود دامــی مـواد غــذایی پرمصــرف و    و در دوره
 ,.Blaise et al(دهـد  مصرف الزم را در اختیـار گیـاه قـرار مـی     کم

ود . با بهبود معدنی شدن عناصر غذایی در تغذیـه تلفیقـی کـ   )2005
گاوي و کود شیمیایی نیتروژن بـراي گیـاه، ریشـه توسـعه بیشـتري      

یافته گیاه با افزایش جذب بهتر آب و عناصر  هاي توسعهیابد. ریشه می
ترکیباتی ماننـد پـروتئین،    در افزایش سنتزویژه نیتروژن که  غذایی به

ثر است، عملکرد بیولوژیکی گیاه را افـزایش  ؤها و غیره مکربوهیدرات
 ,.Bigonah et al(. بیگناه و همکـاران  )Moradi , 2015(د دهمی

هـاي شـبه   وجود مـواد آلـی در خـاك را در افـزایش فعالیـت      )2015
شـیمیایی و بیولـوژیکی بسـتر     -هورمونی و بهبود ساختمان فیزیکی

ثر دانستند و این عوامل را در ایجـاد شـرایط مطلـوب رشـد     ؤکاشت م
گیاه معرفی کردند. کـارایی کمتـر   رویشی و درنتیجه افزایش عملکرد 

دلیل آزادسـازي   ویژه در مقادیر کم آن، احتماالً به کودهاي نیتروژن به
تنهـایی نیـز    کمتر نیتروژن معدنی و کارایی کمتر کودهاي گاوي بـه 

هاي خاك و گیاه براي دلیل وجود رقابت بین میکروارگانیسم احتماالً به
اتـی و محـدودیت نیتـروژن    جذب نیتروژن آمونیومی و نیتـروژن نیتر 

این کودهـا   N/Cدلیل افزایش نسبت  معدنی قابل جذب براي گیاه به
 ,Pourazizi and Fallah(باشـد  ویژه در اوایـل فصـل رشـد مـی     به

کـود دامـی    N/Cچند نسـبت  ). در این آزمایش، هر1(جدول  )2013

بـود   25استفاده شده بیشتر از خاك مزرعه بود اما میزان آن کمتـر از  
ي تجزیـه مـاده آلـی در    دهنده، نشان25زیر  C/N). نسبت 1جدول (

 Neyshabouri(بیشترین سرعت ممکن در شـرایط محیطـی اسـت    
and Reyhanitabar, 2010 (دلیل استفاده از کود دامی  هکه احتماالً ب

  باشد.پوسیده شده در این آزمایش می
  
  دانههزاروزن 

باشـد کـه در   دانه می ي عملکرددهنده دانه جزء تشکیلهزاروزن 
 ,.Valadabadi et al(بیان توان و پتانسیل تولید نقش مهمـی دارد  

کیلوگرم فسفر در هکتار در مقایسه  80. مصرف کود شیمیایی )2007
 18/11%) سـبب افـزایش   99داري (بـا احتمـال    طور معنی با شاهد به

). فسفر نقش محوري را در 3و  2دانه شد (جدول  1000درصدي وزن 
کند چراکه این عنصر جـزء اصـلی   یندهاي متابولیکی گیاه ایفا میآرف

ثر در فعالیـت  ؤزا، اسیدهاي نوکلئیک، فسفولیپیدها و م ترکیبات انرژي
. با وجود تحرك بسیار کم )Moradi, 2015(باشد ها در گیاه میآنزیم

تواند پاسخگوي جذب سـریع آن توسـط گیـاه    فسفر در خاك که نمی
رسد نظر می هب )Mohammadpour-Vashvaei et al., 2015(باشد 
 مین فسفر از طریق کود شیمیایی سوپرفسفات تریپـل و هـم از  أکه ت

مین فسفر مورد نیاز أطریق فسفر آزاد شده از کود دامی براي گیاه در ت
هاي ذکر شده براي فسـفر  ثر بوده است و با توجه به نقشؤشاهدانه م

فزایش دهد. همچنین تغذیه کافی گیاه دانه را اهزارتوانسته است وزن 
ها شـده و درنتیجـه   هاي گیاهی و برگبا فسفر سبب استحکام بافت

هـا و حفـظ   افتد و با بقـاي بیشـتر بـرگ   ها به تعویق میریزش برگ
ها ها در این مرحله از رشد که مصادف با دوره پرشدن دانهشادابی آن

و این عامـل نقـش    باشد، سبب تداوم عمل فتوسنتز شده استنیز می
. رد )Tohidinia et al., 2014(دارد  هاسزایی در افزایش وزن دانه هب

نیز بیان کردند وزن دانه در دوره  )Reeed et al., 1988(و همکاران 
مین مواد فتوسنتزي کافی در این مرحله أشود و تپر شدن آن معین می

  است.ثر ؤدانه مهزاربراي بخش زایشی گیاه در افزایش وزن 
 

  عملکرد دانه
عملکرد دانه بخش اقتصادي گیاه است که به مصـرف انسـان و   

عوامـل محیطـی و پتانسـیل     تـأثیر رسد و این عامل تحـت  طیور می
. تیمارهـاي  )Valadabadi et al., 2007(گیرد اه قرار مییژنتیکی گ

%) اثـر  99%) و نیتروژن (با احتمـال  95کود دامی و فسفر (با احتمال 
دار نشـد  ي بر عملکرد دانه داشتند و هیچ اثر متقـابلی معنـی  دارمعنی

 ).2(جدول 
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  گیري شده گیاه شاهدانه ضرایب همبستگی بین صفات اندازه - 6جدول 
Table 6- Correlation coefficient between measured traits of hemp 

 درصد عصاره
Extract 

percentage 

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index 

عملکرد 
 بیولوژیک

Biological 
yield 

 هزاروزن 
 دانه

Thousand 
grains 
weight 

عملکرد 
 دانه

Grain 
yield 

عملکرد 
 برگ

Leaf 
yield 

عملکرد 
 ساقه

Stem 
yield 

 قطر ساقه
Stem 

diameter 

ارتفاع 
 ساقه
Stem 

height 

  

                1  1  
              1  0.391**  2  
            1  0.485**  0.560**  3  
          1  0.736**  0.449**  0.642**  4  
        1  0.532**  0.413**  0.245**  0.353**  5  
      1  0.284*  0.328**  0.432**  0.324**  0.229ns  6  
    1  0.390**  0.694**  0.962**  0.827**  0.472**  0.642**  7  
  1  -0.383**  -0.145ns  0.379**  -0.537**  -0.515**  -0.321**  -0.389**  8  
1  -0.379**  0.492**  0.165ns  0.213ns  0.536**  0.371**  0.260*  0.510**  9  

ns دار در سطح یک و پنج درصد ترتیب وجود اختالف معنی به **و *دار، : عدم وجود اختالف معنی 
ns: Non- significant, * and ** significant at 1% and 5% levels, respectively.  

 
تـن در   10و  20، 30عملکرد دانه با مصرف کود دامی در سطوح 

، 34/19ترتیـب   هکتار در مقایسه با شاهد (عدم مصرف کود دامی) به
). عملکـرد دانـه بـا    3درصد افزایش یافت (جـدول   13/15و  78/22

) و 353/0(**)، ارتفاع 413/0(**)، ساقه 532/0(**عملکردهاي برگ 
). 6داري داشت (جدول ) همبستگی مثبت و معنی245/0(**قطر ساقه 

کودهاي دامی و زیستی با بهبود ساختمان خاك و تهویه مناسب سبب 
افزایش رشد ریشه، عرضه مناسب عناصر غذایی، بهبود فتوسنتز و در 

شوند کل با بهبود رشد عمومی گیاه، منجر به افزایش عملکرد دانه می
)Ghosh et al., 2004(.  

از آنجا که مصرف کود نیتروژن بر فعل و انفعاالت بیوشـیمیایی،  
فتوسنتز، افزایش طـول دوره رویـش و تجمـع مـاده خشـک بیشـتر       

آن بر عملکرد دانه  تأثیررسد که نظر می ثر است، بهؤهاي هوایی م اندام
. کمبـود نیتـروژن   )Shahsawari and Saffari, 2005(بدیهی باشد 

تیمار شاهد عملکرد دانه را کاهش داد که علـت آن از بـین رفـتن    در 
 Majidian et(باشد ها میها یا افزایش سقط و یا عدم تکامل آندانه

al., 2008(رسد که نیـاز نیتروژنـی گیـاه    نظر می ه. در این آزمایش ب
ـ     50براي تولید عملکرد دانه بـا   مین أکیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار ت

داري بر عملکرد دانه نداشته یش بیشتر نیتروژن اثر معنیشود و افزا می
باشد و تا حدودي سبب کاهش عملکرد دانه نیز شود، هرچنـد کـه در   

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار     100این بررسی این کاهش در تیمـار  
  ). 3دار نبود (جدول  معنی

). بـا  3درصـد افـزایش داد (جـدول     26/12فسفر عملکرد دانه را 
فسفر نیز توسعه ریشه افزایش یافته و درنتیجـه جـذب آب و   مصرف 

تر شده اسـت، کـه خـود سـبب افـزایش رشـد رویشـی و        امالح بیش
ـ    ثر ؤگسترش بوته شده است و در نهایت در افزایش عملکـرد دانـه م

. در ایـن آزمـایش بـا وجـود     )Valadabadi et al., 2007(باشد می
توان بیان کرد کـه  نه، میدانه و همچنین عملکرد داهزارافزایش وزن 

ثري در افـزایش عملکـرد دانـه داشـته     ؤدانه نقش مهزارافزایش وزن 
عملکرد دانه با وزن  )284/0(*دار است. وجود همبستگی مثبت و معنی

  ).6دانه، گواه این موضوع است (جدول هزار
  

  شاخص برداشت
دو عامل عملکرد بیولوژیـک و دانـه    تأثیرشاخص برداشت تحت 

هاي رویشی گیاه یانگر چگونگی تسهیم مواد پرورده بین سازهاست و ب
طور کلی  ). در این بررسی بهMajidian et al., 2008باشد (و دانه می

با افزایش مصرف کود دامـی، فسـفر و نیتـروژن، شـاخص برداشـت      
داري (بـا   )، هرچند تنها کود نیتروژن اثر معنی3کاهش یافت (جدول 

کـه  طـوري  )، بـه 2داشت داشـت (جـدول   %) بر شاخص بر99احتمال 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با شاهد این  100و  50سطوح 

نظر  ه). ب3درصد کاهش دادند (جدول  38/14و  6ترتیب  شاخص را به
رسد که افزایش سطح نیتروژن با افزایش اختصـاص بیشـتر مـواد    می

ـ      فتوسنتزي به بخش زایش هاي رویشـی بـرگ و سـاقه منجـر بـه اف
که با کاهش اختصاص این مواد شده باشد، در حالی بیولوژیک عملکرد

به دانه سبب کاهش عملکرد دانه و کـاهش شـاخص برداشـت شـده     
 ,Shahsawari and Saffari(). شهسواري و صفاري 3است (جدول 

ثر بر ؤنیتروژن، با وجود افزایش هر دو عامل م تأثیرنیز تحت  )2005
شاخص برداشت، بیان کردند که کاهش شاخص برداشت بـا افـزایش   
نیتروژن به علت افزایش بیشتر مخرج کسر (عملکرد بیولوژیـک) بـه   
نسبت افزایش صورت کسر (عملکرد دانـه) اسـت. وجـود همبسـتگی     

) و همبستگی منفـی  379/0(**مثبت شاخص برداشت با عملکرد دانه 
) و بیولوژیک -515/0(**)، ساقه -537/0(**آن با عملکردهاي برگ 

  ).6کند (جدول یید میأ) این موضوع را ت-383/0(**
  درصد عصاره
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%) و کود شیمیایی نیتروژن (با 95تیمارهاي کود دامی (با احتمال 
). 2ثر بودند (جدول ؤها م%) در افزایش درصد عصاره برگ99احتمال 

ترتیب ا شاهد بهتن در هکتار در مقایسه ب  20و  30سطوح کود دامی 
). 3درصد این صفت شدند (جدول  28/8، 12/9دار سبب افزایش معنی

کیلوگرم نیتروژن در هکتار نیز در مقایسه با شـاهد   50و  100سطوح 
درصدي عصاره شاهدانه شدند (جدول  47/14و  17/16باعث افزایش 

). در این بررسی، درصد عصاره برگ با شاخص برداشت، همبستگی 3
)، یعنی با تخصـیص  6) داشت (جدول -379/0(**داري  معنی منفی و

بیشتر مواد به بخش زایشی گیاه، درصد عصاره بـرگ کـاهش یافتـه    
است. با توجه به فراهم بودن نیتروژن و همچنین تغذیه گیاه با کـود  

ـ     مین بیشـتر عناصـر غـذایی، بـه مـدت      أدامی که خـود عـالوه بـر ت
کنـد و  ا براي گیاه فـراهم مـی  اي مناسبی ر تري شرایط تغذیه طوالنی

همچنین با توجه به رشد عمده این گیـاه در فصـل تابسـتان و بهـره     
در گیاه  ثرهؤبردن کافی از نور خورشید، سبب ساخت بیشتري از مواد م

ـ  شود که مجموعاً در افزایش عصاره برگمی ثر ؤهاي گیاه شـاهدانه م
کالوئیـد، لکتـین،   است. عصاره شاهدانه داراي ترکیباتی مانند فنـل، آل 

. )Khan et al., 2014(اسـتیلن و کانابینوئیـدها اسـت     پپتید، پلی پلی
ــروه     ــه گ ــه س ــوده و ب ــوع ب ــاهدانه متن ــدهاي ش ــاختار کانابینوئی س

 3و کالســیکال کانابینوئیــد 2، ســیکلوهگزیل فنــل1آمینوآلکیلینـودول 
شوند. گروه آمینوآلکیلینودول خود شامل سه دسـته نفتـوي   تقسیم می

هستند که همگی در  6هاو بنزوي لیندول 5، فنیل استیلینودول4لیندول
. )UNODC, 2016(ساختارشان نیتروژن و کربن نقش مهمی دارند 

 Mohammadpour -Vashvaei et(پور وشوایی و همکـاران  محمد
al., 2015(    نیز فراهمی عناصري مانند نیتروژن و فسـفر را ازطریـق

هـا،  ترکیبات گیـاهی ماننـد فنـل    در تولید NADPHو  ATPساخت 
  ثر دانستند.ؤآلکالوئیدها و غیره م

 
  گیري نتیجه

نتایج آزمایش نشان داد که با تلفیق مقادیر مناسبی از کود دامی و 
 تـوان ي کودهـاي شـیمیایی مـی   رویهشیمیایی و پرهیز از مصرف بی

تن کود دامی  20عملکرد گیاه شاهدانه را افزایش داد. مصرف تلفیقی 
کیلـوگرم فسـفر در هکتـار در     80کیلوگرم نیتـروژن و   100همراه  هب

کیلوگرم فسفر در  80کیلوگرم نیتروژن و  100مقایسه با مصرف تنها 
بر بهبود صفات رشد، نیاز گیاه به سایر عناصر غذایی را در  هکتار عالوه

تن کود دامی  30مین نموده است. همچنین کاربرد تلفیقی أطی رشد ت
                                                        
1- Aminoalkylindoles 
2- Cyclohexylphenoles 
3- Classical cannabinoids 
4- Naphthoylindoles 
5- Phenylacetylindoles 
6- Benzoylindoles 

کیلوگرم فسفر در هکتار،  نیاز به  80کیلوگرم نیتروژن و  50همراه  به
مصرف کود شیمیایی نیتروژن را کاهش داده است. کـاهش مصـرف   
کودهاي شیمیایی و استفاده از کودهاي آلی در تولید گیاهان دارویی و 

هاسـت. بـا   ها، شرط اصلی سالم و طبیعـی بـودن آن  هاي آنفرآورده
بر  اهش مصرف کودهاي شیمیایی، عالوهاستفاده از کودهاي آلی و ک

هـاي خـاکزي، بهبـود حاصـلخیزي و     افزایش جمعیت میکروارگانیسم
وضعیت فیزیکی و شیمیایی خـاك، حفـظ محـیط زیسـت و کـاهش      

هاي زراعـی را  توان پایداري سیستمهاي ورودي به سیستم، میانرژي
توجـه   نیز بهبود داد. در تغذیه گیاه باید بـه هـدف تولیـد از شـاهدانه    

 100همراه  تن کود دامی به 20داشت. در این آزمایش اگرچه با مقادیر 
توان عملکرد ساقه کیلوگرم فسفر در هکتار می 80کیلوگرم نیتروژن و 

 50همـراه   تـن کـود دامـی بـه     30باالیی داشت اما با کاربرد مقادیر 
کیلوگرم فسفر در هکتار با کاهش مصرف کود  80کیلوگرم نیتروژن و 

یایی نیتروژن و در نظر گرفتن سالمت محـیط زیسـت، عملکـرد    شیم
که جهت افزایش توان تولید نمود، در حالیساقه (الیاف) مناسبی را می

هاي گیاه سطوح باالي کودهاي نیتروژن و دامی عصاره دارویی برگ
 80کیلوگرم نیتروژن و  50تن کود دامی،  20شود. سطوح توصیه می

نیز براي تولید حداکثر عملکرد دانـه مناسـب    کیلوگرم فسفر در هکتار
  بودند. 

هاي تولید بـذر، الیـاف،   با توجه به مزایاي زیاد شاهدانه در زمینه
هـاي  روغن، ترکیبات دارویی و همچنین توانـایی رشـد آن در اقلـیم   

ها گوناگون و دارا بودن مقامت به خشکی و بسیاري از آفات و بیماري
توسعه کشاورزي پایدار بیشتر مورد استفاده  نیاز است تا در تحقیقات و

 و بررسی قرار گیرد. 
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Introduction  

Hemp is a dioecious and annual plant. The most important use to this plant is in the food, drug, and natural 
fibers. Proper fertilizer management for a medicinal plant species is important for increasing its yield and 
maintaining the quality of active principles. Sustainable farming is on the basis of natural fertilizer application 
with the aim of decreasing chemical fertilizers. Various studies show that application of animal manure with 
chemical fertilizers (as N, P and …) have positive effects on soil structure, microbial population, soil fertility, 
growth and yield of plant with the aim of protecting the environment. Therefore, the present study was under 
taken to evaluate the effect of organic amendments enriched with chemical fertilizers of nitrogen and phosphorus 
on yield and extract of hemp. 

Materials and Methods  
To study the effect of different levels of animal manure and chemical fertilizers, a split factorial experiment, 

based on complete randomized blocks design with three replications was conducted at the research Farm of 
Faculty of agriculture, University of Birjand, during the growing season 2014-2015. Experimental factors were 
animal manure (0, 10, 20 and 30 t. ha-1well rotted farmyard manure) as the main plot, and factorial application 
of three levels of N (0, 50 and 100 kg N ha-1 as Urea) with two levels of P (0 and 80 kg P2O5 ha-1 as triple and 
P was superphosphate) as sub-plot. Animal manure, P and half of the N fertilizer were applied before planting 
and the other half of N were applied by top dressing. Hemp were planted 5 may on rows 60 cm apart, with 30 cm 
distance between each hemp on row, at the depth of 3-4 cm. Measured traits included leaf, stem and seed 
weights, stem height and diameter, 1000 seed weight, and leaves extract percentage per square meter in sub-plot 
for female plants of hemp. Also percentage of female plants calculated per sub-plot. Finally, all variables were 
analyzed by SAS software (V. 9.1). Comparison of the averages attributes was performed using FLSD test at the 
0.05 level of significant. 

Results and Discussion  
The results showed that the percentage of female plants did not affected by animal manure and chemical 

fertilizers. Stem height and diameter, leaf and stem weights and extract percentage were increased with 
increasing rate of animal manure, nitrogen and phosphate fertilizers. Phosphorus application caused a 11.2% 
increase in thousand grains weight. The highest stem and leaf yields were 2541.8 and 7001.6 kg ha-1 
respectively, which were obtained by using 20 t. ha-1 animal manure with 100 kg N + 80 kg P ha-1. An increased 
stem yield was also obtained by applying 30 t ha-1 animal manure with 50 kg N + 80 kg P ha-1. Integrated using 
of 20 t. ha-1 animal manure  with 100 kg N + 80 kg P ha-1, and 30 t. ha-1 animal manure with 50 kg N + 80 kg P 
ha-1 were appeared as the favorable fertilizing treatments  for hemp. 

Conclusions 
It is suggested that combined usage of the animal manure and chemical fertilizers have more positive effects 

on growth and yield of hemp in compare with the use of fertilizers or animal manure lonely.  Also hemp 
nutrition should be done according to the aim of producing. 
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