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  .910 -921 ):4(9 شناسی کشاورزي،. بوم).Cichorium pomilum Jacq( گیاه کاسنی پاکوتاهبرگ 
  

  چکیده
صورت فاکتوریل و بههاي برگ کاسنی پاکوتاه، آزمایشی یولوژیک بر عملکرد رویشی و میزان پلی فنولکاربرد کودهاي آلی و ب تأثیرمنظور بررسی به

انجـام  ، 190-91در سـال زراعـی   در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد   تکرارچهار هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك
 130کمپوست زباله شهري، چهار تن در هکتار ورمی کمپوسـت، چهار تن در هکتار ( سطح چهارر و شیمیایی دهاي آلی فاکتورکود زمایشآدر این . گرفت

کیلـوگرم در هکتـار کـود     100به همـراه   بیوسولفور زیستی کود( کود زیستی در دو سطحفاکتور) و (شاهد) کیلوگرم در هکتار کود اوره و عدم مصرف کود
ده در چـین اول و دوم و  تـو بر وزن تر و خشک زیست تیمارهاي آزمایش تأثیر وجود از حاکی نتایج .استفاده شد (شاهد)) آنو عدم مصرف گوگرد خالص 

و کـود زیسـتی    توده در هر دو چین از تیمار تلفیقـی کـود شـیمیایی   بیشترین عملکرد وزن تر زیست  هر دو چین بود. توده درمجموع وزن خشک زیست
. تـوده از تیمـار کمپوسـت حاصـل شـد     داد که بیشترین عملکرد خشـک زیسـت   ین اول و دوم  و مجموع دو چین نشاننتایج در چ بیوسولفور حاصل شد.

) .Cichorium pomilum Jacq(هاي موجود در برگ گیاه کاسنی پاکوتاه بر میزان پلی فنولمورد مطالعه، هاي فاکتورهمچنین اثرات ساده و متقابل  
کـود زیسـتی    و تلفیقی کود شـیمیایی  مپوست و کمترین میزان در تیمارکتیمار ورمی هاي برگ درپلی فنولشترین میزان بی دار بود. در  هر دو چین معنی

هـم در مقـدار    کود آلی کمپوست هـم در عملکـرد رویشـی و   در بین منابع کودي مختلف،  طور کلی نتایج نشان دادبیوسولفور در هر دو چین حاصل شد. به
   بتی داشت. فنول گیاه اثر مث پلی

  
  کمپوست ورمیکمپوست، گیاه دارویی، کود زیستی بیوسولفور،  :هاي کلیديواژه

  
   1  مقدمه

امروزه، بسیاري از صنایع داروسازي با چالش استفاده از داروهـاي  
بیمـاري  بالینی بـراي درمـان   طبیعی گیاهی بیش از داروهاي شیمیایی

هـا  تا  درمان بیماري موجب شده هاي مختلف روبرو هستند و این امر
گیاهی و سنتی محبوبیت بیشتري در بین افـراد  با استفاده از داروهاي 
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). کاسـنی   Azaizeh et al., 2005( جوامع مختلـف بـه دسـت  آورد   
متعلق به خانواده  .Cichorium pomilum Jacqپاکوتاه با نام علمی 

Asteracea  باشد  می)Bayer & Starr, 1998(  مصرف کاسـنی از  .
 شهاي گذشته، بین ملل مختلف معمول بوده است. نتـایج آزمـای  زمان
خشک بـرگ   پودر نشان داد که استفاده از (Ahmed, 2009)   احمد

کاسنی باعث کاهش سطح قند خـون بـه سـطح نرمـال مـی شـود و       
-Al)شود استفاده می همچنین از برگ کاسنی براي درمان سرطان نیز

Akhras et al., 2012).    کاسنی گیاهی غنی از اینـولین و همچنـین
باشد، که این امر موجب شده است تا این گیاه اثر ملین  داراي فیبر می

 همچنـین در  .)Sugatani et al., 2004( مالیمی از خود بـروز دهـد  
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کاسنی  در بافت هاالکتون ها و ترپنبسیاري از مطالعات وجود  فنولیک
     .(Kisiel & Michalska, 2003)یید شده است آت

پایـداري کشـاورزي   در خـاك و  ماده آلی نقش بسیار مهمـی در   
مین منابع غذایی مهم گیـاه بـه عنـوان جـز     آدارد. ماده آلی عالوه بر ت

مهم در ساختمان خاك جهت افزایش نگهداري آب و عناصـر غـذایی   
ــراي       ــذا ب ــع غ ــوان منب ــه عن ــین ب ــت و همچن ــت اس ــایز اهمی ح

از  .)Gliessman, 1990(باشـد   هاي خاك مطرح می میکروارگانیسم
تـوان بـه    کمپوسـت مـی  فواید کودهاي آلی کمپوسـت و ورمـی   جمله

آزادسازي تدریجی مـواد مغـذي، کـاهش آبشـویی و از دسـت رفـتن       
ـ  مین عناصـر غـذایی کـم    آنیتروژن، کاهش تثبیت فسفر و همچنین ت

هـا در   سـم میکروارگانی . )Chen et al., 2006(مصرف اشـاره کـرد   
طور کل بخش ؤثراند و بهیند بر تغییر فسفر خاك مآطیف وسیعی از فر

 & Rodriguez (باشـند   جدایی ناپذیر در چرخـه فسـفر خـاك مـی    

Fraga, 1999(.   (حاوي باکتري تیوباسـیلوس) کود زیستی بیوسولفور
بـاکتري   ).Tate, 1995( هاي آهکـی و قلیـایی کـاربرد دارد    در خاك

خاك و در  pHبه دلیل تولید اسیدهاي آلی باعث کاهش  تیوباسیلوس
شـوند   منجر به قابل دسترس شدن فسفر نامحلول خـاك مـی   ،نهایت

)Chen, 2006( .بیولوژیک بـه از کودهاي آلی و توان در نتیجه می-
عنوان جایگزین کود هاي شیمیایی براي افزایش حاصلخیزي خاك و 

 استفاده کرد. )Wu et al., 2005(رزي تولید پایدار محصول در کشاو

 Majorana hortensis( مرزنجـوش  دارویی گیاه درآزمایشی  نتایج

L.(  لح و نیتروژن کننده تتثبی هايباکتري از استفاده کهنشان داد-
 گـردد مـی  اسـانس  عملکـرد  و درصـد  افـزایش  فسـفات سـبب   کننده

)Gharib et al., 2008(.  کـودي (بیولوژیـک و آلـی)     آزمـایش نتایج
نشـان داد   ).Foeniculum vulgare Millروي گیاه دارویی رازیانه (

آنتـول دانـه گیـاه     درصـد  و عملکرد استفاده، مورد تیمارهاي که کلیه
ـ  شاهد (بدون مصرف کود) تیمار به نسبت رازیانه را -معنـی  صـورت هب

اسـتفاده از  در پژوهشی  .)Moradi et al., 2011(دادند  افزایش داري
گیاه بابونـه  صد اسانس گل و درکمپوست باعث افزایش عملکرد ورمی

. )Azizi et al., 2008( شـد  .Matricaria recutita L) ( لمـانی آ
 Rosmarinus officinalisرزمـاري (  گیـاه همچنین در آزمایشی در 

L.تواند ها میتفاده از کمپوست و میکروارگانیسم) نتیجه گرفتند که اس
در پژوهشی . )Abdelaziz et al., 2007(وند ش NPKجایگزین کود 

اثـر مقـادیر مختلـف     گـزارش کـرد،  (Balandari, 2011)  بالنـدري 
کودهاي دامی و شیمیایی در مقایسه با شاهد روي وزن خشک بـرگ،  

در دار نبـود.  معنـی  آذیـن و عملکـرد بـذر کاسـنی پاکوتـاه     گل ،ساقه
و فسـفر روي عملکـرد    هشی گزارش شد که کاربرد کود دامیپژو

 ،ثر نبودهؤم L.) (Cichorium intybus معمولیتوده کاسنی زیست
کیلـوگرم در هکتـار    50کیلوگرم در هکتار نیتـروژن و  100ولی کاربرد 

 33/3و  09/12طور میانگین را به تودهزیست ترتیب عملکردبهپتاسیم 
سید هیومیک با بررسی اثر ا .)Patel et al., 2002( درصد افزایش داد

ات در آزمایشـ  اي تولید شـده کاسـنی معمـولی   بر میزان بافت سبزینه
هاي اسید هیومیک، باعـث تحریـک   گلدانی گزارش شد، بهبود دهنده

 .)Valdrighi et al., 1996(رشـد رویشـی کاسـنی معمـولی شـد      
ز کـود شـیمیایی   همچنین در تحقیقی دیگر بیـان شـد کـه اسـتفاده ا    

و کاسنی معمـولی داشـت   بر وزن بوته داري خصوصا نیتروژن اثر معنی
رد بیشترین عملکرد وزن (تر و خشک) ریشه و انـدام هـوایی در کـارب   

 ,.Khaghani et al( دسـت آمـد  کیلـوگرم در هکتـار اوره بـه    150

2012( .  
 عملکـرد  افزایش اي در موردکه تحقیقات گستردهبا توجه به این

چندانی از اطالعات صورت گرفته، ولی  یداروی گیاهانو کیفیت  کمی
ات کـاربرد  مطالعـه اثـر  لـذا   باشـد،  گیاه کاسنی پاکوتاه دردسترس نمی

و حتی کود شیمیایی بـر عملکـرد و کیفیـت     کودهاي آلی و بیولوژیک
  رسد. ا کوتاه ضروري به نظر میگیاه دارویی کاسنی پ

  
  هامواد و روش

این آزمایش در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه      
 (طـول جغرافیـایی  کیلومتري شرق مشهد  10فردوسی مشهد واقع در 

دقیقه  15درجه و  36 و عرض جغرافیاییشرقی  دقیقه 28درجه و  59
بـه   1390-91راعـی  در سال زاز سطح دریا)  متر 985و ارتفاع  شمالی

 پایـه  صـورت فاکتوریـل و در قالـب طـرح    آزمـایش بـه  اجرا در آمـد.  
 زمـایش آدر ایـن  شـد.  انجـام   تکرارچهار هاي کامل تصادفی با  بلوك
چهـار تـن در هکتـار    ( سـطح  چهارر هاي آلی و شیمیایی دکود فاکتور

 130 ،کمپوسـت ، چهـار تـن در هکتـار ورمـی    کمپوست زباله شـهري 
کـود   فاکتور) و (شاهد) ار کود اوره و عدم مصرف کودکیلوگرم در هکت

کیلـوگرم در   100به همراه  بیوسولفور زیستی کود زیستی در دو سطح
و  بیوسـولفور  زیسـتی  و عـدم مصـرف کـود   هکتار کود گوگرد خالص 

از خاك مزرعه  گیريقبل از اجراي آزمایش، نمونه .استفاده شد گوگرد
و همـراه بـا کودهـاي آلـی مـورد      متر انجام شد سانتی 0-30از عمق 

استفاده مورد تجزیه فیزیکوشیمیایی قرار گرفت. نتایج آزمایش خاك و 
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ــدول  ــی در ج ــاي آل ــت و    2 و 1 کوده ــدار کمپوس ــت. مق ــده اس آم
سازي شـد و در  اساس نیتروژن کود شیمیایی معادل بر کمپوست ورمی

ن دارویـی  از باغ گیاهـا  پاکوتاه بذرگیاه کاسنیاختیار گیاه قرار گرفت. 
اواخر  درشد و  تهیه مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

متر و  4×5/2 هایی به ابعاد کاشت در کرت شد.کشت  1390ماه اسفند
فاصـله بـین   . صورت گرفت مترسانتی 50رض پشته به ع پنجبا ایجاد 

ها  ها در هر بلوك به اندازه یک ردیف نکاشت و فاصله بین بلوك کرت
ریـز   بـذرهاي  کاشـت  در سهولت منظورهب نظر گرفته شد. تر درم یک

ـ کاسنی، کشت  کـود   در روي پشـته انجـام گرفـت.    خطـی صـورت  هب
 کـود  .قبل از کاشت با خاك مخلـوط شـد   کمپوستورمیو  کمپوست

شـرکت  ( العمل شرکت تولید کننـده نیز طبق دستور بیوسولفور زیستی
 50ازاي هـر  کـود بـه  . از ایـن  مصـرف شـد   فرآوري شیمیایی زنجان)

 زیسـتی  کـود  کیلوگرم گوگرد در هکتار، یک کیلـوگرم اسـتفاده شـد.   
نیز قبل از کشت بـا زدن شـیارهایی روي پشـته، در محـل      بیوسولفور

و بعـد   کاشت از بعد فاصلهبال آبیاري اولینکشت با خاك مخلوط شد. 
مرتبه به صـورت نشـتی    دواز آن تا زمان استقرار کامل گیاه هر هفته 

اي یـک نوبـت   مل گیاه آبیـاري هفتـه  انجام گرفت. پس از استقرار کا
هـا و   ر تیمارها، آبیاري کرتمنظور جلوگیري از اختالط اثانجام شد. به

م مناسب، منظور حصول تراکطور جداگانه صورت گرفت. بهها بهبلوك
 ،برگی تنک شد تا گیاه بـه تـراکم  برگی و ششچهار  گیاه در دو مرحله

عمـل وجـین    ,Balandari).  2011( در متـر مربـع برسـد    بوتـه  20
-کود اوره بـه نوبت انجام گرفت.  سهروش دستی، در هاي هرز به علف

ـ     50صورت سرك در دو مرحله، ( ه تنـک  درصـد بعـد از آخـرین مرحل
 عملکـرد  تعیـین  برايدهی) استفاده شد. کردن و بقیه در مرحله ساقه

 انتهـاي  و ابتـدا  از مترنیم و کناري ردیف دو کرت، هر در تودهزیست

مربـع  متـر  25/2مسـاحت   از و شـد  حذف اي حاشیه اثر عنوانهب کرت
 طـی  درشـدند.   برداشت متري سطح خاكگیاهان از ارتفاع دو سانتی

اول قبل از ساقه رفتن گیاه (در  چین برداشت شد. چین دو رشد، فصل
) 8/4/1391) و چین دوم قبل از گلدهی (در تـاریخ  13/3/1391تاریخ 

 ،در هر چـین  ترتوده زیستعملکرد توزین پس از  گیاه صورت گرفت.
برداشت شده در توده هر زیستاز  ،گیري ربعیبا استفاده از روش نمونه

تـوده  برآورد زیسـت جهت  کیلوگرمینیم نمونه یکهر واحد آزمایشی، 
سـاعت در آون بـا    48ها بـه مـدت    نمونه و سپس تهیه گردیدخشک 

و پس از ثابـت شـدن مـاده     خشک گرادسانتیدرجه  70ارت درجه حر
  خشک توزین شدند.

هـاي  فنـل مارهاي مورد مطالعه بر میزان پلیتی تأثیربراي بررسی  
 )Wojdylo et al., 2007( گزارش شده توسـط  1از روش فولین برگ،

ؤثره) برگ، به استفاده شد. در این روش براي استخراج عصاره (مواد م
صد اضافه رد 70لیتر متانول  میلی 10خشک پودر شده،  یک گرم برگ

قـرار داده شـد.    200ساعت روي شیکر با رمپ 18شد سپس به مدت 
سـانتریفیوژ کـرده و    4500یقه بـا دور  دق 10سپس مخلوط را به مدت 

حلول اسـتفاده شـد. بـراي ایـن     گیري فنول از فاز باالي مبراي اندازه
لیتر از عصاره مورد نظر به لولـه آزمـایش انتقـال    میلی 1/0منظور ابتدا 

لیتر درصد و دو میلی 50تر محلول فولین لیمیلی 2/0شد و سپس داده 
لیتر کربنـات  یک میلیدقیقه  هسآب مقطر به آن اضافه شده و پس از 

درصد به محلول قبلی اضافه گردیده و اجـازه داده شـد بـه     20سدیم 
دقیقه در دماي اتاق و شرایط تاریکی بماند. سـپس در طـول    45مدت 
هـا بـا    ئت شد. مقدار کل ترکیبات فنـولی عصـاره  نانومتر قرا 765موج 

هـاي  اسید گالیک محاسبه شد. تبدیل دادهاستفاده از منحنی استاندارد 
نحنـی  هاي مختلف اسید گالیـک بـا رسـم م   حاصل از جذب به غلظت

گـرم در کیلـوگرم)   میلـی  200تا  0هاي استاندارد اسید گالیک (غلظت
اکـی واالنـت اسـید گالیـک در      گرمصورت میلیها بهانجام شد و داده

 استفاده با حاصل هايداده). mg GA/g DW( ندشدوزن خشک بیان 

 گرفتند قرار تحلیل و تجزیه وردم MSTATو  SAS افزار آمارينرم از

 سطح در دانکن ايهدامن چند آزمون از استفاده با هامیانگین مقایسه و

  .گردید انجام 01/0و  05/0
 

  نتایج و بحث
  زیست توده عملکرد 
دار معنـی  اثـر  از )، حـاکی 3واریـانس (جـدول    جدول تجزیه نتایج

توده بـه تفکیـک در هـر دو    بر وزن تر زیست کودهاي آلی و شیمیایی
اثر متقابل فاکتور کودهاي آلـی و شـیمیایی و فـاکتور کـود     چین بود. 

). بیشـترین  3ل دار بود (جـدو و چین دوم نیز معنی زیستی در چین اول
در فاکتور کودهاي آلی و شـیمیایی  توده تر در هر دو چین توزن زیس

 مهمترین .)4(جدول حاصل شد  از کود شیمیایی و سپس از کمپوست

 باشـد.  می ها، نیتروژنپروتئین ساختار اسیدهاي آمینه و سنتز در عنصر
 تکثیـر  و رشد ویژهبه گیاه رویشی رشد افزایش سبب گیاه در کافی نیتروژن

رسد که  نظر میبه. )Taiz & Zeiger, 2000(شود می یگیاه هاي سلو

                                                             
1- Folin-Ciocalteu 
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باعث افزایش صفات رویشـی مثـل    نیتروژن در کود اوره غذایی عنصر
منجـر بـه افـزایش    ارتفاع بوته و تعداد برگ شد که این امر در نهایت 

 رشد رویشی گیاه شد.

  
  مزرعه  خاك شیمیایی و خصوصیات فیزیک - 1 جدول

Table 1- Physicochemical characteristics of farm soil  

  اسیدیته 
 pH  

ی هدایت الکتریک
  زیمنس بر متر)(دسی

EC (dS.m-1 )  

گرم بر  (میلی پتاسیم
  کیلوگرم)

 K (mg.kg-1) 

گرم  (میلیفسفر
 بر کیلوگرم)

 P (mg.kg-1)  

کل  نیتروژن
 )درصد(

Total nitrogen 
(%) 

 بافت
 Texture  

  لومی-سیلت      0.058  21.6 302  1.2 7.24
Silt-loam  

 
    کودهاي آلی مورد استفاده در آزمایش شیمیایی و یات فیزیکخصوص - 2 جدول

Table 2- Physicochemical characteristics of organic fertilizers applied in the experiment  

  اسیدیته 
 pH  

  زیمنس بر متر)(دسی هدایت الکتریکی
EC (dS/m )  

 پتاسیم
 ) درصد(

K (%) 

 فسفر
 ) درصد(

P (%) 

  )درصد( کل نیتروژن
Total nitrogen 

(%) 
  

 کمپوست  1.6  1.2  1.1  6.1  7.5
Compost                       

 کمپوست ورمی  1.5  1.3  1.2  6.4  7.3
Vermicompost   

  
علت فراهمی و دسترسی آسان و سریع گیاه به نیتروژن همچنین به

در کود شیمیایی و قابل دسترس نمودن فسفر خاك توسط کود زیستی 
ود از تیمار ک تودهوزن تر زیستبیشترین  ،)Chen, 2006(ولفور بیوس

 رسد با توجه به مصرف کود نظر میشیمیایی و بیوسولفور حاصل شد. به
پیـدا   کارایی استفاده از این عنصر افزایش مرحله، وره) در دونیتروژن (ا

روي گیـاه دارویـی    پژوهشـی  نتایج. )Malekoti et al., 2009( کرد
-بیانگر افزایش وزن تر زیست .Coriandrum sativum L)(گشنیز 

. )Aghhavani Shajari, 2012(بود  توده در اثر کاربرد کود شیمیایی
ــاه شــنبلیه در ت -Trigonella foenum)حقیــق دیگــر کــه روي گی

graecum L.)  ،نشان داد که کاربرد کودهـاي شـیمیایی   انجام گرفت
نهایت افزایش عملکـرد وزن تـر    باعث افزایش تولید شاخ و برگ و در

در آزمایشی  .)Mohammad abadi et al., 2011(گیاه مذکور شد 
کاربرد که ) نتایج نشان داد .Hyssopus officinalis Lروي گیاه زوفا (

 ,.Koocheki et al(کودهاي زیستی باعث افزایش وزن تر گیاه شد 

2008( .  
دار معنـی  اخـتالف  وجود از ، حاکی3 واریانس جدول تجزیه نتایج

در هـر    توده خشک در فاکتور کودهاي آلی و شیمیاییعملکرد زیست
دو فاکتور، کودهاي آلی و شـیمیایی و فـاکتور کـود    و اثر متقابل  دو چین

دار در معنـی  بـود. همچنـین اخـتالف    اول و دوم  هـاي چینزیستی در 
تـوده  وزن خشـک زیسـت  فاکتور کودهاي آلی و شیمیایی و اثر متقابل در 

تـوده خشـک در هـر دو چـین و     ، بیشـترین وزن زیسـت  وجود داشت. کل
مجموع عملکـرد دو چـین در فـاکتور کودهـاي آلـی و شـیمیایی از کـود        

داري بـا   که البته اختالف معنیشیمیایی و بعد از آن از کمپوست حاصل شد
در بین تیمارها در هر دو چـین  ، 5. با توجه به جدول )4 (جدول هم نداشتند
کـه بیشـترین    تـوان بیـان کـرد    مجموع عملکرد دو چین می به تفکیک و

طـور  به توده از تیمار کود کمپوست حاصل شد.عملکرد وزن خشک زیست
کودهـاي  بیوسـولفور بـا   رسد که همراهی کود زیستی نظر میبه ی،کل

اثـر  کـار بـرده شـد داراي    صورت منفرد بهدیگر نسبت به زمانی که به
موجب افزایش عملکـرد گیـاه شـد.     مثبتی روي عملکرد رویشی بود و

رسد کاربرد تلفیقی کودها باعث بهبود قابلیت دسترسـی بـه    نظر میبه
رسـد   مـی  به نظـر  شود. عناصر غذایی و در نهایت افزایش رشد گیاه می

آزاد سـازي سـریع و فراهمـی بیشـتر     به دلیـل   کود شیمیاییاستفاده از 
وزن خشـک   موجب بهبـود رشـد و افـزایش    ،)Chen, 2006(نیتروژن 

به دلیل تغییر شرایط شیمیایی و  همکمپوست توده شد، از طرفی زیست
 Aggelides(همچنین افزایش قدرت نگهـداري آب   فیزیکی خاك و

& Londra, 2000( باعث بهبود رشد شد. ی مواد غذاییو فراهم  



  1396، زمستان ، شماره 9، جلد ينشریه بوم شناسی کشاورز     914

  

 



  915    ... گیاههاي برگ مقدار پلی فنولو  تودهزیستعملکرد بر کاربرد کودهاي آلی و بیولوژیک  تأثیر

 
 



  1396، زمستان ، شماره 9، جلد ينشریه بوم شناسی کشاورز     916

  
 



  917    ... گیاههاي برگ مقدار پلی فنولو  تودهزیستعملکرد بر کاربرد کودهاي آلی و بیولوژیک  تأثیر

  
عناصر غـذایی بـر جـذب و مصـرف آب گیاهـان و      که توجه به اینبا 

 و مثبـت  جذب آب رابطه مستقیمممکن است که  ،ثرندؤمیزان آب سلول م
رسـد   بـه نظـر مـی   . )Guo et al., 2007(داشـته باشـد    جذب نیتروژنبا 

 شـد تـا  باعـث   نیتروژن در تیمار تلفیقی کـود شـیمیایی و بیوسـولفور   
افـزایش پیـدا    هـا گیاهان آب بیشتري جذب نمایند و میزان آب بافـت 

خشک شدن، گیاه آب بیشـتري نسـبت بـه کمپوسـت از      کند، درنتیجه با
توده خشـک در هـر دو چـین در تیمـار     که وزن زیستطوريبه ،دست داد
خالـد و  بـود.   بیشتر از  تیمار تلفیقی کود شـیمیایی و بیوسـولفور    کمپوست

 Ocimum(در گیاه دارویـی ریحـان    )Khalid et al., 2006همکاران ( 

basilicum L.(      گزارش کردند که استفاده از کمپوسـت باعـث افـزایش
    .وزن خشک گیاه نسبت به تیمار کاربرد کود شیمیایی شد

اه کاسنی پاکوتـاه در چـین دوم بـه    گی خشک تودهزیست عملکرد
در  .دهی بیشـتر از چـین اول بـود   علت وارد شدن گیاه به مرحله ساقه

توده خشک گیاه ریحان در چین دوم تحقیقی بیشترین عملکرد زیست
 کیلـوگرم در هکتـار)  100و با کـاربرد سـطوح بـاالي کـود نیتـروژن (     

)Dadvndsrab et al., 2008( ها دلیل ایـن امـر را   آن دست آمد.به
هـاي ایـن گیـاه در چـین دوم نسـبت دادنـد. در        افزایش تعداد شـاخه 

هاي جانبی  بیان شد که به دلیل افزایش در تعداد شاخه ،پژوهشی دیگر
اك، وزن زیست توده خشـک گیـاه گشـنیز    و توسعه خوب ریشه در خ

)(Coriandrum sativum L.   در چین دوم بیشتر از چین اول بـود
)Aghhavani Shajari, 2012(. 

 
  برگهاي  فنول پلیمیزان 

هاي مورد فاکتورمتقابل اثر و  نشان داد اثرات ساده 3نتایج جدول 
هاي موجود در برگ گیاه کاسنی پاکوتاه در  فنول بر میزان پلی مطالعه،

توان اظهار داشت که  می 4با توجه به جدول دار بود. نیهر دو چین مع
کـود   یشـتر از کـاربرد  کاربرد کودهاي آلـی ب  فنول حاصل از میزان پلی

میـزان   ده و همچنین در فاکتور کود زیستیشیمیایی در هر دو چین بو
فنول برگ در صورت عدم مصرف کود زیستی بیوسولفور بیشـتر از   پلی

، در هر دو چین 5ه به جدول مصرف کود زیستی بیوسولفور بود. با توج
ز تیمـار  فنـول ا  توان اظهار داشت که بیشترین میزان پلـی  ترتیب میبه

فنـول   ) و کمترین میزان پلی290و mg GA/g DW 312کمپوست ( ورمی
 و mg GA/g DW 191( تلفیقی کود شـیمیایی و بیوسـولفور   نیز از تیمار

 نیتـروژن  میـزان  در این پژوهشکه حاصل شد. با توجه به این) 152

به نظـر  . شد اعمال ها در کرت شیمیایی و آلی متفاوت منابع از مساوي
به دلیل آزاد سازي سریع و فراهمی بیشـتر نیتـروژن در کـود     رسد می

با توجـه بـه    و همچنین )Chen, 2006(شیمیایی نسبت به کود آلی 
که همه نیتـروژن منـابع آلـی (کمپوسـت) در طـی سـال اول آزاد       این
د کود کاربر فنول برگ در اثر ، میزان پلی)Mitchell, 2001(شود  نمی

ملـه عـواملی کـه    زیـرا از ج  شیمیایی نسبت به منابع آلی کمتـر بـود،  
شود، تنش مواد غـذایی   در گیاه فنول  تواند باعث افزایش میزان پلی می
ویژه نیتروژن است. با کمبود نیتروژن رشد گیـاه بیشـتر از فتوسـنتز    به

شود تا مازاد کـربن نسـبت بـه     کند، این امر موجب می کاهش پیدا می
مواد غذایی، بـه ترکیبـات دفـاعی اختصـاص داده شـود کـه اسـاس        

نتیجه بـا کـاهش رشـد     ها) است. در فنول ساختارشان کربن (مانند پلی
 ,.Pant et al( کنـد  فنول در گیاه افزایش پیـدا مـی   گیاه، غلظت پلی

دار گزارش شد که با کاهش رشد و غلظت . در سبزیجات برگ)2009
. )Zhao et al., 2007( کنند وژن، ترکیبات فنولی افزایش پیدا مینیتر

ت کـه سـنتز مـواد پلـی     نتایج پژوهشگران دیگر نیز حاکی از این اسـ 
و  )Palomino et al., 2000( شـوند  فنولی به وسیله نور تحریک می

ان در مقابل اثرات مضر شدت بـاالي  ترکیبات باعث حفاظت گیاهاین 
 Makris et( شـود  هاي پرانرژي مثل ماورا بنفش مـی  نور و نیز طیف

al., 2006(. دلیل رشـد و عملکـرد   ژوهش، بهرسد در این پ نظر میبه
فنـول در   کمپوست، غلظت پلـی پاکوتاه تحت تیمار ورمیکم گیاه کاسنی 

دا کرده بود و همچنین با توجـه بـه   این تیمار افزایش پی تأثیرگیاهان تحت 
نـور و اشـعه    شدت بااليیاه در پاسخ بهگ ها روي هم، اندازي کم برگسایه

که ترکیبات فنولی یش داد. با توجه به اینفنول را افزاماورابنفش، غلظت پلی
-به )Friedman & Jürgens, 2000( باال و حرارت مقاوم هستند pHبه 

 pHدلیـل کـاهش  بـه  رسد کاربرد کود زیستی بیوسولفور احتمـاالً  نظر می

)Chen, 2006(  شـد. در تحقیقـی    فنـول  باعث کاهش غلظت پلـی
هـاي   میزان فنـول در جلبـک   pHدیگر گزارش شد که با افزایش 

بـراون و   .(Navarro et al., 2008)دریـایی افـزایش پیـدا کـرد     
کـه بـا   در پژوهشی نتیجه گرفتند  )Brown et al., 1984( همکاران

-کمبود منگنز، غلظت فنول در اندام هوایی گندم کاهش پیدا کرد. آن
اند. با توجه فنول را کاهش در جز قلیا دانسته ها علت کم بودن غلظت

 pHکـاهش   احتماالً ایی ودسترسی راحت به نیتروژن در کود شیمیبه 
در اثر کاربرد کود زیستی بیوسولفور در هر دو چـین، کمتـرین غلظـت    

  فنول در تیمار تلفیقی شیمیایی و بیوسولفور حاصل شد. پلی
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  گیرينتیجه
نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد در بـین منـابع    ی،طور کلبه

ـ  همودي مختلف، کاربرد کود آلی کمپوست ک ؤثري در نقش مفید و م
بـرگ   فنـول  میزان پلی خشک و هم درتر و توده بهبود عملکرد زیست

 گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه داشت. با توجه به فراهمی مطلوب عناصر

مصرف در این کود،  اثرات مثبتی نیز بـر شـرایط   وکم مصرفپر غذایی
و بیولوژیکی محـیط کشـت    فیزیکی، شیمیایی و خصوصیات میکروبی

  ثر در تولید پایدار باشد. ؤتواند گامی م ستفاده از آن میا دارد، لذا
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Introduction 

Dwarf chicory (Cichorium pumilum Jacq.) is an annual species from chicory genus in Asteraceae family 
grows in Western and Southern parts of Iran which is used as a traditional medicinal herb. To date there are a 
few studies on this species which have been carried out under field conditions. Dwarf Chicory can be used for 
cancer treatment. In many studies, the  presence of phenolic and terpene lactones has been confirmed in chicory 
tissue. Each type of fertilizer (chemical, organic and biofertilizer) has its advantages and disadvantages but due 
to the problems caused by the use of chemical fertilizers, organic and biological fertilizers can be used as 
alternatives to chemical fertilizers to increase soil fertility and produce sustainable agriculture. The present study 
was conducted to evaluate the effects of organic and chemical fertilizers and biological fertilizers on quantitative 
and qualitative characteristics of dwarf chicory (Cichorium pumilum Jacq.) in different cuttings. 

Materials and Methods 
The experiment was carried out in a factorial layout based on randomized complete block design with four 

replications at the Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad (59°28 E and  36°15 N )  
during 2011-2012 growing season. Plots were designed with 4 m long and 2.5 m width, 1 m apart each other. 
Between blocks, 1 m alley was kept. The experimental treatments were all combination of organic and chemical 
fertilizers (Urban compost 4 t. ha-1, vermin-compost 4 t. ha-1, urea fertilizer 130 kg. ha-1 and control) and 
biological fertilizer (Biosulfur biofertilizer + pure sulfur 100 kg. ha-1 and control). Seed sowing was performed 
by hand on the middle of the furrows. Seedlings were thinned at the four-six leaf stage. The irrigation was done 
after seed sowing two times per week until plant establishment and then with weekly irrigation until maturity 
stage. Weeds were removed by hand during growing seasons. Harvesting was performed before stem initiation at 
the first cut and flower initiation at the second cut and then biological yields were measured by harvesting 2.25 
m2 of the central part of each plot.  Folin-Ciocalteu method of assay was used to measure leaf polyphenols. 
Comparison of means were performed by Duncan’s multiple range test (DMRT) at 5% and 1% probability levels 
by using SAS and MSTAT-C statistical software. 

Results and Discussion 
The results showed that organic and chemical fertilizers and its interactions had significant effect on fresh 

and dry weight of biomass in the first and the second cuts and total accumulated biomass. The highest fresh 
weight of biomass at both cuts and total accumulated biomass were observed in chemical fertilizer + biosulfur 
biofertilizer treatment. It seems that readily and immediately available of nitrogen and sulfur elements in 
chemical fertilizer + biosulfur biofertilizer treatment increased the biomass yield of the plant. Compost treatment 
produced the highest dry weight of biomass in both cuts and total accumulated biomass. Results indicated that 
studied factors and their interactions had significant effect on poly-phenols contents of dwarf chicory leaves in 
both cuts. The highest and the lowest poly-phenols contents of dwarf chicory leaves in both cuts were observed 
in vermi-compost and chemical fertilizer+ biosulfur biofertilizer treatments, respectively. It seems that the slow 
growth and low shading of the leaves were the main reason to increase polyphenols and the absence of nitrogen 
deficiency and low soil pH cause reduced the concentration of polyphenols. 
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Conclusion 

According to the results obtained in this research, it can be concluded that the compost treatment had a 
positive effect on vegetative yield and poly-phenols contents of dwarf chicory leaves and its use can be an 
effective step towards achieving sustainable agriculture and replacing the use of chemical fertilizers. Our results 
revealed that total poly-phenols contents declined by increasing nitrogen and decreasing pH. 
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