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چکیده
، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف آبیاری،بهمنظور بررسی اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی
 پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد-آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی
 تنش مالیم یا آبیاری، در این آزمایش کرت اصلی شامل رژیمهای مختلف آبیاری در سه سطح (بدون تنش. انجام گرفت1395-96 تهران در سال زراعی
 درصد آب قابلاستفاده) و کرت فرعی شامل تیمارهای کودی نیتروژن در80  درصد آب قابلاستفاده و تنش شدید یا آبیاری براساس تخلیه40 براساس تخلیه
 درصد توصیه50  اعمال کود زیستی (نیتروکسین) بهصورت بذرمال و تیمار ترکیبی کود زیستی و،) درصد توصیه کودی نیتروژن (اوره50  و100 چهار سطح
 اما اثر منفی آن بر صفات عملکرد، نتایج نشان داد که افزایش تنش کمآبیاری در سطح مالیم و شدید گرچه موجب افزایش درصد اسانس شد.کودی نیتروژن بود
 نیتروکسین) نیز ضمن+ مصرف کود نیتروژن تلفیقی (اوره. غلظت نیتروژن ساقه و برگ گیاه و عملکرد اسانس قابل مالحظه بود، کلروفیل کل،و اجزای عملکرد
 میزان درصد و عملکرد اسانس و همچنین غلظت نیتروژن ساقه و برگ گیاه را افزایش داد و بهطور کلی،افزایش عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز
.مطلوبترین عملکرد کمی و کیفی زیره سبز را موجب شد
 نیتروکسین، کود اوره، کلروفیل، تنش کمآبیاری،اسانس:کلیدواژهها
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Abstract

In order to study the effect of nitrogen fertilizer treatments on yield traits, essence percentage, and the amount of nitrogen in cumin stem and
leaves under different irrigation regimens, an experiment has been conducted as split plot based on randomized complete block design with
three replications in the 2016-2017 crop season at the Research Field of Agriculture Faculty, Shahed University, Tehran, Iran. In this
experiment, the main plot is consisted of different irrigation regimes at three levels (no stress, mild stress or irrigation based on draining 40%
of available water, and severe stress or irrigation based on draining 80% of available water) and the subplot includes four levels of nitrogen
fertilizer treatments (100% and 50% fertilizer recommendation of nitrogen (urea), seed stained biofertilizer application (Nitroxin), and
combination treatment of biofertilizer and 50% fertilizer recommendation nitrogen). The results show that increasing deficit irrigation at a
mild level and, above that, at a severe level, while increasing the percentage of essence, has had a significant negative effect on yield and
yield components, total chlorophyll, shoot nitrogen concentration, and essence yield. Application of combination nitrogen fertilizer (urea +
Nitroxin) while increasing the yield and yield components of Cumin, increase the percentage and yield of essence, and shoot nitrogen
concentration, generally causing the most desirable quantitative and qualitative yield of Cumin.
Keywords: Chlorophyll, deficit irrigation stress, essence, nitroxin, urea fertilizer.
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.1مقدمه 

دانهبندی با تنش خشکی مواجه است و عملکرد دانه آن
( Bahraminejad et

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره

تحت تأثیر تنش رطوبتی قرار میگیرد

وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت

 .)al., 2011پژوهشگران اظهار داشتند در کاشت بهاره

علمی ،کشت ،توسعه و بهرهبرداری صحیح میتوانند نقش

گیاهان دارویی از جمله زیره سبز ،بهدلیل قرارگرفتن گیاه در

مهمی در سالمت جامعه ،اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی

معرض تنش گرما و در نتیجه کمبود آب ،عملکرد و اجزای

داشته باشند ( .)Kashfi Bonab, 2011یکی از گیاهانی که

عملکرد گیاه کاهش مییابد (.)Khorasani et al., 2009

از لحاظ صادرات ،درآمد و نیز افزایش بهرهوری و احیاء

یکی از ارکان اصلی در کشاورزی پایدار استفاده از

زمینهای مناطق خشک و نیمهخشک و استفاده اندک از

کودهای زیستی در اکوسیستمهای زراعی با هدف حذف

آب حائز اهمیت است ،زیره سبز ()Cuminum cyminum L.

یا کاهش قابل مالحظه در مصرف نهادههای شیمیایی

میباشد ( .)Ehteramian, 2003از جمله مهمترین خواص

است .نتایج پژوهشها حاکی از نقش مثبت کودهای

زیره سبز ،فعالیت آنتیاکسیدانی کومینآلدهید 1موجود در

زیستی بهصورت جداگانه و همراه با کودهای شیمیایی

اسانس آن است که بهدلیل دارا بودن ساختار فنلی و گروه

(تلفیقی) در بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی

فعال هیدروکسی ،دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشد

زیره سبز است (.)Foroughian Arani & Zeinali, 2013

(.)Mirhosseini, 2004

استفاده از کودهای زیستی جهت تأمین نیتروژن ،موجب

آب یکی از مهمترین عوامل محیطی است که تأثیر

افزایش کمیت و کیفیت فعالیت آنزیمها و پروتئینها شده

عمدهای بر رشد و نمو و همچنین مواد مؤثره گیاهان

و مقاومت گیاه در شرایط تنش و در نتیجه آن ویژگیهای

دارویی دارد .کمبود آب در جریان تولید گیاهان میتواند

عملکردی

میبخشد

صدمات زیادی بر رشد و همچنین مواد مؤثره دارویی

( .)Karimzadeh-Asl & Baghbani Arani, 2019نیتروژن

گیاهان وارد نماید ( .)Omidbaigi, 2007از جمله اثرات

در ترکیب شیمیایی گیاهان ،مثل اسیدهای آمینه ،آمیدها،

کمبود آب ،کاهش توسعه سلولی بهدلیل کمبود آماس سلول

پروتئینها ،اسیدنوکلئیک ،کلروفیل ،آنزیمها ،ویتامینها و

است ،که این امر باعث کاهش طویلشدن ساقه ،رشد برگ

غیره اهمیت بهسزایی دارد .نیتروکسین بهعنوان یکی از

و کاهش فتوسنتز گیاه میشود و در نهایت عملکرد را تحت

انواع کودهای زیستی ،حاوی مجموعهای از مؤثرترین

تأثیر قرار میدهد ( .)Boyer, 2017تغییرات بیوشیمیایی از

سوشهای باکتریهای تثبیتکننده ازت از جنس

و

2

فیزیولوژیک

را

بهبود

3

جمله بهبود درصد و کیفیت اسانس از معدود اثرات مثبت

آزوسپیریلوم  ،ازتوباکتر و باکتریهای حلکننده فسفات

کمبود آب بوده که در بسیاری از پژوهشها گزارش شده

از جنس سودوموناس 4میباشد.

است .زیره سبز در اکثر نقاط ایران با حدود 180-200

همزیستی زیره سبز با میکروارگانیسمهای موجود در

میلیمتر بارندگی و پراکنش مناسب آن قابل کشت است،

کودهای زیستی از جمله نیتروکسین بهدلیل تولید

لیکن در بسیاری از مناطق بهدلیل عدم پراکنش مناسب ،نیاز

هورمونهای محرک رشد و مواد بیولوژیکی فعال باعث

به آبیاری تکمیلی میباشد (سالنامه مرکز ملی خشکسالی،
 .)1395-1396زیره سبز اغلب در مراحل گلدهی تا مرحله

2. Azospirillum
3. Azotobacter
4. Pseudomonas

1. Cuminaldehyde
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اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی ،درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف آبیاری در منطقه
جنوب تهران

افزایش رشد رویشی و در نتیجه بهبود عملکرد این گیاه

عرض جغرافیایی  35درجه و  34دقیقه شمالی و طول

میشود ( .)Talaei & Dehaghi, 2015این کود میتواند

جغرافیایی  51درجه و  8دقیقه شرقی ،با ارتفاع  1050متر

بخش عمدهای از نیازهای نیتروژن گیاه دارویی زیره سبز را

از سطح دریا واقع شده است .میانگین بارش سالیانه منطقه

تأمین کند .همچنین باکتریهای موجود در آن سبب انحالل

 163/57میلیمتر در سال زراعی  1395-1396گزارش شد.

فسفاتهای نامحلول در خاک شده و از طریق تولید

در این آزمایش کرت اصلی شامل رژیمهای مختلف آبیاری

هورمونهای طبیعی محرک رشد گیاه ،سبب گسترش ریشه

در سه سطح (بدون تنش ،تنش مالیم یا آبیاری براساس

و باعث جذب بیشتر و بهتر آب و مواد غذایی توسط گیاه

تخلیه  40درصد آب قابلاستفاده و تنش شدید یا آبیاری

موردمطالعه میشوند ( .)Habibi et al., 2007در پژوهشهای

براساس تخلیه  80درصد آب قابلاستفاده) و کرت فرعی

مختلف گزارش شده است که اعمال تلفیقی کودهای

شامل تیمارهای کودی نیتروژن در چهار سطح  100درصد

تثبیتکننده نیتروژن و حلکننده فسفات ،سبب افزایش

توصیه کودی نیتروژن یا  60کیلوگرم در هکتار کود اوره،

معنیدار صفات کمی و کیفی از جمله اسانس گیاهان دارویی

 50درصد توصیه کودی نیتروژن یا  30کیلوگرم در هکتار

میشود .با توجه به این نکته که در مسیر ساخت اجزای

کود اوره ،اعمال کود زیستی (نیتروکسین) بهصورت بذرمال

اسانس پیشمادههایی مانند ایزوپنتنیل پیروفسفات ،دی متیل

و تیمار ترکیبی  50درصد توصیه کودی نیتروژن +اعمال

آلیل پیروفسفات و ژرانیل پیروفسفات ،عنصر فسفر نقشی

کود زیستی بهصورت بذرمال بود .قبل از کشت ،جهت

ساختاری و حیاتی دارد ،بهنظر میرسد که تیمار گیاهان با

تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه ،از عمق

کود زیستی حلکننده فسفات منجر به افزایش جذب فسفر

صفر تا  30سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجام گرفت که

توسط گیاه شده و مقدار ترکیبات پیشماده مذکور افزایش

مشخصات کامل آن در جدول ( )1ارائه شده است.
پس از تسطیح زمین ،کرتبندی به ابعاد  22انجام شد

یافته است (.)Degenhardt et al., 2009
هدف از اجرای پژوهش حاضر دستیابی به بهترین و

که هر کرت  10ردیف کشت و به فاصله  20سانتیمتر

پایدارترین راهکار تعدیل اثرات نامطلوب تنش کمآبیاری و

داشت ( .)Baghizadeh & Shahbazi, 2013در این آزمایش

بهبود ویژگیهای عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی

از توده سبزوار زیره سبز استفاده شد و کشت در  25بهمنماه

زیره سبز در شرایط اقلیمی منطقه جنوب تهران است.

بهصورت دستپاش انجام گرفت ( .)Ghane, 2016فاصله
بین تکرارها  1/5متر و فاصله بین کرتها در هر تکرار یک

روشها 

.2موادو

متر در نظر گرفته شد .تراکم زیره سبز  120بوته در مترمربع

بهمنظور بررسی اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات

بود ( .)Azizi et al., 2008سطوح دقیق رژیم آبیاری بعد از

عملکردی ،درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ

انجام تجزیه خاک مزرعه و مشخصشدن ظرفیت مزرعه و

زیره سبز تحت رژیمهای مختلف آبیاری ،آزمایشی

نقطه پژمردگی دائم نمونه خاکی ،بهصورت کرتی اعمال شد.

بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای

در واقع اندازهگیری رطوبت خاک برای انجام آبیاری با

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی -پژوهشی

استفاده از روش وزنی  Gravimetricبا نمونهبرداری از عمق

دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال زراعی

 0-30سانتیمتری خاک و تعیین منحنی رطوبتی خاک بود

 1395-1396به اجرا درآمد .محل اجرای آزمایش در

(.)Qiu et al., 2001
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جدول  .1نتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی خاک
بافت خاک
لومی شنی

رس

سیلت

شن

کربن آلی

اسیدیته

نیتروژن کل

هدایت الکتریکی
-1

()%

()%

()%

() %

()pH

( )dS/m

()%

10

15

75

0/10

7/ 8

4/ 2

0/19
1

زمان اعمال تنش کمآبیاری بعد از استقرار کامل در

استخراج اسانس از دستگاه تقطیر با آب از نوع کلونجر

مرحله  5برگی صورت گرفت (.)Alinian et al., 2016

استفاده و عملکرد اسانس از حاصلضرب درصد اسانس

وجین هم بهصورت دستی انجام شد.

در عملکرد دانه محاسبه شد ( .)Ahmadi, 2000همچنین

صفات موردمطالعه عبارت از ارتفاع بوته ،کلروفیل

برای تعیین غلظت عنصر نیتروژن از نمونههای ساقه و

کل ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه،

برگ ،پس از خشکشدن در آون و پودرشدن ،عصاره

عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،غلظت نیتروژن ساقه و

(بهروش هضم توسط اسیدسولفوریک ،اسیدسالیسیلیک،

برگ گیاه ،درصد اسانس و عملکرد اسانس بود .بهمنظور

آب اکسیژنه) تهیه شد .این عصاره پس از رقیقسازی با

اندازهگیری ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در

آب مقطر (یک به نه) بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر

بوته ،وزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک در زمان رسیدگی

(مدل  Shimadzu ،UV-1601 PCژاپن) در طول موج

فیزیولوژیکی دانه (براساس ظهور عالیم رسیدگی گیاه

 660نانومتر قرائت شد .سپس غلظت نیتروژن در ماده

شامل زردشدن برگها ،قهوهایشدن بذور و دوره کشت

خشک گیاهی برحسب درصد از رابطه ذیل محاسبه شد:

 120روزه) ( )Afshari et al., 2008از هر کرت با حذف

= غلظت نیتروژن در ماده خشک گیاهی
0/07139× (a – b) v/w

اثر حاشیهای ،پنج بوته بهطور تصادفی انتخاب و برای
اندازهگیری و شمارش به آزمایشگاه منتقل شد .در ادامه

در این فرمول a ،غلظت نیتروژن در نمونه (میلیگرم

پنج بوته مذکور از هر کرت آزمایشی در آون بهمدت 48

در لیتر) b ،غلظت نیتروژن در شاهد (میلیگرم در لیتر)،

v

ساعت در دمای  72درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس

حجم عصاره حاصل از عمل هضم (میلیلیتر) و  wوزن

از آن وزن بوتهها با ترازو توزین و میانگین آنها به عنوان

هضم شده نمونه گیاه (گرم) میباشد (

& Temminghoff

عملکرد بیولوژیک تعیین شد.

.)Houba, 2004

برای اندازهگیری عملکرد دانه از هر کرت به مساحت

تجزیه و تحلیل دادهها و رسم نمودارها بهترتیب با

یک مترمربع برداشت انجام و نمونهها در هوای آزاد و

استفاده از نرمافزارهای ( SASنسخه  )9/4و اکسل

دور از نور مستقیم خورشید (حدود یک هفته) خشک شد

( )Excelانجام شد .مقایسه میانگین تیمارها نیز از طریق

و پس از رسیدن رطوبت نمونهها به حدود  10تا 12

آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح  5درصد

درصد ،بذور از کاه و کلش جدا و وزن گردید .برای

صورت پذیرفت.

تعیین غلظت کلروفیل کل (برداشت نمونه در مرحله
گلدهی) از روش  )1967( Arnonاستفاده شد .بهمنظور
1. Clevenger
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.3نتایجوبحث 

تیمارهای کودی نیتروژن ،بیشترین و کمترین ارتفاع بوته

.1.3ارتفاعبوته 

بهترتیب مربوط به تیمار کود نیتروژن تلفیقی و  50درصد

نتایج بهدستآمده از آزمایش نشان داد که اثر رژیمهای

توصیه کودی نیتروژن بود (جدول  .)4علت باالبودن

مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن بهتنهایی در

ارتفاع بوته در تیمار تلفیقی (اوره +نیتروکسین) میتواند

سطح یک درصد بر ارتفاع بوته معنیدار شد (جدول .)2

بهدلیل افزایش توسعه ریشه و بیشتربودن قابلیت

در مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری ،بیشترین

دسترسی ریشههای گیاه به عناصر غذایی باشد .در واقع

ارتفاع بوته مربوط به تیمار بدون تنش بود و با افزایش

تیمار تلفیقی در قیاس با دیگر تیمارها توانسته میزان

تنش کمآبیاری دستیابی به ارتفاع بوته مطلوب میسر

مکفی نیتروژن موردنیاز گیاه را فراهم کند و بهدنبال آن

نشد (جدول  .)3در شرایط تنش خشکی ،تخصیص مواد

ارتفاع گیاه افزایش یافته است .نتیجه آزمایشی نشان داد که

فتوسنتزی به ساقه کاهش مییابد که بهنظر میرسد ،همین

نیتروژن تأثیر مثبتی در افزایش رشد طولی گیاه زیره سبز دارد

امر از افزایش ارتفاع بوته در مقایسه با سایر تیمارها

( .)Rezaei Chiyaneh et al., 2015نتایج آزمایشی دیگر

ممانعت مینماید .این موضوع با نتایج پژوهش اثر تنش

نشان داد که بیشترین و کمترین ارتفاع بوته گیاه زنیان

Yazdani

بهترتیب از تیمار اوره کند رها بههمراه ورمیکمپوست و

خشکی روی زیره سبز مطابقت دارد (

شاهد بهدست آمد (.)Saydi et al., 2017

 .)Chamheidary et al., 2014در مقایسه میانگین

جدول  .2تجزیه واریانس اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر برخی صفات اندازهگیری شده زیره سبز تحت رژیمهای مختلف آبیاری
میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

()df

ارتفاع بوته

کلروفیل کل

تعداد چتر در بوته

تعداد دانه در بوته

وزن هزاردانه

تکرار ()R

2

0/ 1

37/20

39/41

26/41

0/002

آبیاری ()S

2

**71/34

**915

**1822

**272973

**0/18

خطای اول

4

2/09

5/32

13/18

87/90

0/006

نیتروژن ()F

3

**

28/82

**

**

49/33

**

160/2

97163

**

0/23

SF

6

0/04 ns

0/52 ns

0/59 ns

104/2 ns

0/002 ns

خطای دوم

18

0/62

3/16

18/2

275/1

0/01

4/36

4/68

16/08

4/16

3/79

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح  5و  1درصد (مقدار

R*F

از خطای فرعی جدا شد و بهدلیل عدم معنیداری و تأثیر بر کاهش خطای

فرعی دوباره ادغام شد).

جدول  .3مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر برخی صفات اندازهگیریشده زیره سبز
ارتفاع بوته ()cm

کلروفیل کل ()mg/g

تعداد چتر در بوته

تعداد دانه در بوته

وزن هزاردانه ()g

بدون تنش

20/35 a

45/57 a

37/87 a

529/12 a

2/76a

تنش مالیم

18/46 b

39/86b

28/3 b

433/6b

2/61b

تنش شدید

15/51 c

28/42 c

13/42 c

233/57c

2/51c

رژیمهای مختلف آبیاری

میانگینهای با حروف مشترک براساس آزمون  LSDحفاظتشده در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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جدول  .4مقایسه میانگین اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر برخی صفات اندازهگیریشده زیره سبز
ارتفاع بوته ()cm

کلروفیل کل ()mg/g

تعداد چتر در بوته

تعداد دانه در بوته

وزن هزاردانه ()g

 100درصد کود اوره

19 b

38/65b

27/51b

416/49b

2/67b

 50درصد کود اوره

16/22 d

35/37c

22/29c

302/13 d

2/46 c

کود زیستی

17/07 c

36/95bc

24/34bc

339/16c

2/54c

 50درصد کود اوره +کود زیستی

20/14 a

40/83a

31/98a

537/27a

2/83a

تیمارهای کودی نیتروژن

میانگینهای با حروف مشترک براساس آزمون  LSDحفاظتشده در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند.

.2.3غلظتکلروفیلکل 

بنابراین در شرایط کمبود آن ،کلروفیل کمتری تشکیل

نتایج بهدستآمده از آزمایش نشان داد که اثر اصلی

میشود .بهعالوه ،نیتروژن در ترکیب شمار زیادی از

رژیمهای مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن در

آنزیمهای مؤثر در سنتز کلروفیل نقش دارد (

Fageria et

سطح یک درصد بر غلظت کلروفیل کل معنیدار شد

 .)al., 2010همچنین نیتروژن در ترکیب پروتئینهای

(جدول  .)2در مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف

همراه کلروفیل وجود دارد که نقش اساسی در محافظت و

آبیاری ،بیشترین غلظت کلروفیل کل مربوط به تیمار

حفظ کارکرد صحیح کلروفیل دارند (.)Marschner, 2011

بدون تنش بود و با افزایش تنش کمآبیاری از غلظت

نتایج حاصل با نتیجه پژوهشی روی گیاه نعنا گربهای

کلروفیل کل کاسته شد (جدول  .)3یکی از دالیل کاهش

( )Nepeta catariaمطابقت دارد (.)Boveiri et al., 2017

کلروفیل طی تنش خشکی تولید گونههای فعال اکسیژن
میباشد که سبب تجزیه و در نتیجه کاهش رنگدانهها

.3.3تعدادچتردربوته 

میشود .تنش خشکی همچنین با افزایش برخی

نتایج بهدستآمده از جدول ( )2بیانگر آن است که اثر

تنظیمکنندههای رشد نظیر اتیلن و آبسیزیکاسید ،فعالیت

اصلی رژیمهای مختلف آبیاری و تیمارهای کودی

کلروفیالز را تحریک و باعث تجزیه کلروفیل میشود .از

نیتروژن در سطح یک درصد بر تعداد چتر در بوته

دالیل دیگر کاهش محتوای کلروفیل ،ممانعت از سنتز آن

معنیدار شد .مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری

میباشد ( .)Müller-Xing et al., 2014این موضوع با

نشان داد که بیشترین تعداد چتر در بوته از تیمار بدون

نتیجه پژوهش روی گیاه انیسون ()Pimpinella anisum

تنش حاصل شد و با افزایش تنش کمآبیاری از تعداد چتر

مطابقت دارد ( .)Asadi-kavan et al., 2010مقایسه

در بوته کاسته شد (جدول  .)3با اعمال تنش خشکی

میانگین اثر تیمارهای کودی نیتروژن نشان داد که

تعداد چتر کاهش مییابد ،این کاهش بهدلیل ریزش گل و

بیشترین و کمترین غلظت کلروفیل کل بهترتیب مربوط

سقط دانههای تازه تشکیل شده است که باعث کاهش

به تیمار کود نیتروژن تلفیقی و  50درصد توصیه کودی

تعداد چتر و دانه میشود ( .)Alizadeh et al., 2004نتیجه

نیتروژن بود (جدول  .)4شواهد نشان میدهد که استفاده

آزمایشی نشان داد که در شرایط تنش خشکی تعداد چتر

از کود نیتروژن تلفیقی تأثیر مثبتی بر افزایش کلروفیل کل

در بوته گیاه زیره سبز کاهش یافت (

Yazdani

داشته و نیاز نیتروژنی گیاه را بهخوبی تأمین کرده است.

 .)Chamheidary et al., 2014مقایسه میانگین اثر

نیتروژن جزو ترکیب اصلی کلروفیلهای  aو  bبوده است،

تیمارهای کودی نیتروژن نشان داد که بیشترین و کمترین
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تعداد چتر در بوته بهترتیب مربوط به تیمار کود نیتروژن

با افزایش شدت تنش خشکی تعداد چتر در بوته و تعداد

تلفیقی و  50درصد توصیه کودی نیتروژن بود (جدول .)4

دانه در بوته زیره سبز کاهش مییابد (

Yazdani

نتایج آزمایشی نشان داد که تیمار تلقیح با کود زیستی

 .)Chamheidary et al., 2014مقایسه میانگین اثر

نیتروکسین 25 +کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی نیتروژن

تیمارهای کودی نیتروژن نشان داد که بیشترین و کمترین

با تولید  29/73عدد چتر در بوته زیره سبز بیشترین

تعداد دانه در بوته بهترتیب مربوط به تیمار کود نیتروژن

مقدار را در مقایسه با سایر تیمارهای کودی داشت

تلفیقی و  50درصد توصیه کودی نیتروژن بود (جدول .)4

( .)Talaei & Dehaghi, 2015نتایج آزمایشی دیگر نشان

نتایج پژوهش روی زیره سبز نشان داد که تیمار کود

داد که با کاربرد منابع مختلف نیتروژن ،تعداد چتر در بوته

نیتروژن تلفیقی در مقایسه با سایر تیمارهای کودی منجر

Saydi et al.,

( & Talaei

گیاه زنیان بهطور معنیداری افزایش یافت (

به تولید بیشترین تعداد دانه در چتر گیاه شد

 .)2017استفاده از کود نیتروژن بهصورت تلفیقی (اوره+

 .)Dehaghi, 2015افزایش تعداد دانه در بوته تحت تأثیر

نیتروکسین) در قیاس با دیگر تیمارها با تسهیل دستیابی

کاربرد باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن و همزیستی

به نیتروژن توانسته نیاز نیتروژنی گیاه را بهخوبی مرتفع

ایجادشده با گیاه میزبان نشان میدهد که وجود این

سازد و موجب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد شود.

باکتریها سبب ترشح هورمونهای محرک رشد از قبیل

واضح است که نتایج کاربرد این تیمار کودی در آزمایش

اکسین و سیتوکنین میشوند که این هورمونها عالوه بر

بهدلیل اثر همافزایی کود اوره و همزیستی ایجادشده زیره

افزایش رشد ،افزایش تعداد شاخههای فرعی در بوته ،با

سبز با میکروارگانیسمهای موجود در کود زیستی

تولید بیشتر جوانههای گل و همچنین به تأخیر انداختن

نیتروکسین بوده است .همچنین  )2007( Darzi et al.بیان

پیری و جلوگیری از ریزش گلها ،منجر به افزایش تعداد

نمودند که افزایش فراهمی نیتروژن برای گیاه سبب

دانه در بوته میشوند .همچنین با بهبود شرایط رشد و

افزایش تعداد چتر در بوته زیره سبز میشود.

افزایش تعداد گلها انتظار افزایش فعالیت حشرات
گردهافشان و در نتیجه افزایش تلقیح گلها وجود دارد
(.)Zahir et al., 2004

.4.3تعداددانهدربوته 

براساس نتیجه تجزیه واریانس ،اثر اصلی رژیمهای
مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن در سطح یک

.5.3وزنهزاردانه 

درصد بر تعداد دانه در بوته معنیدار شد (جدول  .)2در

نتایج بهدستآمده در جدول تجزیه واریانس نشان داد که

مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری ،بیشترین

اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن

تعداد دانه در بوته مربوط به تیمار بدون تنش بود و با

به تنهایی در سطح یک درصد بر وزن هزاردانه معنیدار

افزایش تنش کمآبیاری از تعداد دانه در بوته کاسته شد

شد (جدول  .)2مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف

کاهش تعداد دانه در اثر تنش خشکی

آبیاری نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه از تیمار بدون

میتواند بهعلت کاهش آسمیالتها بهواسطه کاهش سطح

تنش حاصل شد و با افزایش تنش کمآبیاری میزان وزن

برگ گیاه و فتوسنتز در مرحله پرشدن دانه باشد

هزاردانه بهطور معنیداری کاهش یافت (جدول  .)3تنش

( .)Tavakkoli Zeinali, 2002نتایج آزمایشی نشان داد که

خشکی با کاهش حرکت مواد ذخیرهای به دانه بهعلت

(جدول .)3
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محدودیت آب ،یا با کاهش سهم فتوسنتزی برگها در

.6.3عملکردبیولوژیک 

Chaves et

براساس نتیجه تجزیه واریانس ،اثر اصلی رژیمهای

 .)al., 2002کاهش وزن هزاردانه زیره سبز در اثر تنش

مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن در سطح یک

خشکی در آزمایشی دیگر نیز گزارش شده است

درصد بر عملکرد بیولوژیک معنیدار شد (جدول .)5

( .)Yazdani Chamheidary et al., 2014در مقایسه

مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری نشان داد که

میانگین اثر تیمارهای کودی نیتروژن ،بیشترین و کمترین

بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار بدون تنش

وزن هزاردانه بهترتیب مربوط به تیمار کود نیتروژن تلفیقی

بود و با افزایش تنش کمآبیاری از میزان عملکرد

و  50درصد توصیه کودی نیتروژن بود .اگرچه تیمار کود

بیولوژیک کاسته شد (جدول  .)6در شرایط تنش کمبود

زیستی (نیتروکسین) تفاوت معناداری با تیمار  50درصد

آب ،کاهش عملکرد بیولوژیک میتواند بهدلیل کاهش

توصیه کودی نیتروژن نداشت (جدول  .)4باکتریهای

فشار آماس سلول و یا ناشی از کاهش سطح برگ گیاه

موجود در کود زیستی عالوه بر تثبیت نیتروژن هوا و

باشد .در مجموع ،میتوان گفت مقدار فتوسنتز خالص

متعادلکردن جذب عناصر پرمصرف و کممصرف موردنیاز

کمتر و همچنین کاهش هدایت روزنهای و مقدار

گیاه با سنتز و ترشح مواد محرک رشد گیاه و همچنین

کلروفیل کمتر در شرایط تنش میتواند منجر به تولید

ترشح اسیدهای آمینه مختلف و انواع آنتیبیوتیک موجب

مقدار کمتری بیوماس شود ( .)Liu et al., 2004نتایج

رشد و توسعه ریشه و اندام هوایی گیاه شده که این مسأله

آزمایشی حاکی از آن بود که بیشترین عملکرد

سبب تولید آسیمیالت بیشتر و انتقال آنها به دانه و

بیولوژیک زیره سبز در دور آبیاری  5روز (بدون تنش)

افزایش وزن هزاردانه میشود ( .)Han & Lee, 2006با

حاصل شد ( .)Yazdani Chamheidary et al., 2014در

مقایسه نتایج تیمارها واضح است که اثر همافزایی میان

مقایسه میانگین اثر تیمارهای کودی نیتروژن ،بیشترین و

کود اوره و کود زیستی سبب افزایش وزن هزاردانه شده

کمترین عملکرد بیولوژیک به ترتیب مربوط به تیمار کود

است .در پژوهش روی زیره سبز (توده محلی مشهد) اثر

نیتروژن تلفیقی و  50درصد توصیه کودی نیتروژن بود و

سه تیمار کود بیولوژیک نیتروژن شامل مخلوط

بین دو تیمار دیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول

باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم ،باکتریهای حلکننده

 .)7در تیمار تلفیقی بهدلیل اثرات مختلف این

فسفات از جنس سودوموناس و مخلوط این سه باکتری و

ریزموجودات در تثبیت نیتروژن و قابلیت دسترسی بهتر

تیمار کود شیمیایی شامل  60کیلوگرم کود نیتروژنه و 40

فسفر برای گیاه ،روندی افزایشی در بهبود رشد گیاه

کیلوگرم کود فسفره در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد

مالحظه شد .فراهمبودن آب و عناصر غذایی ،رشد

(بدون تلقیح باکتری و مصرف کود) بر وزن هزاردانه

رویشی مطلوب گیاه را به دنبال داشته و شرط اساسی

بررسی شد .نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای مذکور

برای تولید ماده خشک بیشتر در واحد سطح میباشد.

موجب افزایش معنیدار این صفت در مقایسه با تیمار

نتایج آزمایشی نشان داد که باالترین عملکرد بیولوژیک

شاهد شد اما درون تیمارهای کودهای بیولوژیک و

گیاه دارویی زیره سبز از تیمار تلفیقی تلقیح با کود

Saeednejad

زیستی نیتروکسین و  25کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی

پرشدن دانه بر وزن هزاردانه تأثیر میگذارد (

شیمیایی اختالف معنیداری مشاهده نشد (
.)& Rezvani Moghaddam, 2010

نیتروژن بهدست آمد (.)Talaei & Dehaghi, 2015
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جدول  .5تجزیه واریانس اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر برخی صفات اندازهگیریشده زیره سبز تحت رژیمهای مختلف آبیاری
منابع تغییر

درجه آزادی ()df

تکرار ()R

2

آبیاری ()S

2

میانگین مربعات
عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

نیتروژن ساقه و برگ

میزان اسانس

عملکرد اسانس

0/02

5548

0/24

0/11

5/15

**

خطای اول

4

نیتروژن ()F

3

**

**

0/24

0/003

142248

0/35 ns

576/7

0/19

**

0/11

*

46880

**

**

0/73

0/02
**

0/38

51/11

1/01
**

2/47

219/8

SF

6

0/003 ns

2871 ns

0/007 ns

0/002 ns

2/5 ns

خطای دوم

18

0/002

5167

0/12

0/04

7/56

7/08

13/89

18/10

6/64

17/35

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح  5و  1درصد (مقدار

R*F

از خطای فرعی جدا شد و بهدلیل عدم معنیداری و تأثیر بر کاهش خطای

فرعی دوباره ادغام شد).

جدول  .6مقایسه میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر برخی صفات اندازهگیریشده زیره سبز
رژیمهای مختلف آبیاری

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

-1

میزان اسانس

عملکرد اسانس
-1

()g in the bush

( )kg.ha

()%

( )kg.ha

بدون تنش

0/84 a

620/5a

2/81 c

17/75a

تنش مالیم

0/74 b

528/92b

3/02 b

16/14b

تنش شدید

0/56c

403/62c

3/ 3 a

13/65c

میانگینهای با حروف مشترک براساس آزمون  LSDحفاظتشده در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند.

جدول  .7مقایسه میانگین اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر برخی صفات اندازهگیریشده زیره سبز
عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

میزان اسانس

عملکرد اسانس

()g in the bush

()kg.ha-1

()%

()kg.ha-1

 100درصد کود اوره

0/71b

510/77b

3/23b

16/34b

 50درصد کود اوره

0/61c

450/24b

2/43d

10/79c

کود زیستی

0/67b

490/56b

2/84c

13/83b

 50درصد کود اوره  +کود زیستی

0/86a

619/15a

3/65a

22/43a

تیمارهای کودی نیتروژن

میانگینهای با حروف مشترک براساس آزمون  LSDحفاظتشده در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند.

.7.3عملکرددانه 

میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری ،بیشترین عملکرد

نتایج بهدستآمده از جدول ( )5نشان داد که اثر اصلی

دانه ( 620/5کیلوگرم در هکتار) از تیمار بدون تنش

رژیمهای مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن در

بهدست آمد و با افزایش تنش کمآبیاری از عملکرد دانه

سطح یک درصد بر عملکرد دانه معنیدار شد .در مقایسه

کاسته شد (جدول  .)6تنش خشکی در گیاه با کاهش آب
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برگ ،بستهشدن روزنهها و افت فتوسنتز از یکسو و

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی نیتروژن حاصل شد

متأثرکردن فعالیتهای آنزیمی و فرایندهای مربوطه از

(.)Talaei & Dehaghi, 2015

سوی دیگر ،موجب افت عملکرد دانه میشود
( .)Farrokhinia et al., 2011این موضوع با نتیجه

.8.3غلظتنیتروژنساقهوبرگ 

Yazdani

براساس نتیجه تجزیه واریانس ،اثر اصلی تیمارهای کودی

 .)Chamheidary et al., 2014مقایسه میانگین اثر

نیتروژن در سطح پنج درصد بر غلظت نیتروژن ساقه و

تیمارهای کودی نیتروژن نشان داد که بیشترین عملکرد

برگ معنیدار شد (جدول  .)5مقایسه میانگین تیمارهای

دانه مربوط به تیمار کود نیتروژن تلفیقی بود و دیگر

کودی نیتروژن نشان داد که بیشترین و کمترین غلظت

تیمارها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند (جدول .)7

نیتروژن ساقه و برگ با مقادیر ( 1/8و  1/34درصد)

بهطور کلی نیتروژن نقش اساسی در ساختمان کلروفیل

بهترتیب مربوط به تیمار کود نیتروژن تلفیقی و  50درصد

دارد و از طرفی مهمترین عنصر در سنتز پروتئینها

توصیه کودی نیتروژن بود .از طرفی بین تیمار کود زیستی

میباشد و افزایش آن در شرایط مطلوب تا حد مشخصی،

و  50درصد توصیه کودی نیتروژن اختالف معنیداری

موجب افزایش میزان پروتئین میشود .با افزایش

وجود نداشت (شکل  .)1از جمله دالیل قابل ذکر در این

پروتئینها گیاه به توسعه سطح برگ ،تعداد گلها ،تعداد

زمینه میتوان به افزایش میزان نیتروژن خاک در اثر

شاخهها ،ارتفاع و قطر تاج گیاه میپردازد که افزایش این

فعالیت باکتریها و همچنین توسعه سطح ریشه برای

صفات ،افزایش مواد فتوسنتزی را بهدنبال دارد .با افزایش

جذب نیتروژن از خاک اشاره نمود که موجب باالرفتن

مواد فتوسنتزی میزان گل و گلبرگ و در نهایت عملکرد

میزان نیتروژن برگ و ساقه گیاه شده است .نتایج آزمایشی

دانه افزایش مییابد ( .)Rahmani et al., 2010نتایج

نشان داد که تیمار نیتروکسین بیشترین نیتروژن برگ و

پژوهشی در مورد زیره سبز نشان داد که بیشترین

بیشترین درصد نیتروژن ساقه در سرخارگل را بهخود

عملکرد دانه زیره سبز از تیمار تلفیقی نیتروکسین و 25

اختصاص داد (.)Agha Alikhani et al., 2013

پژوهشی روی گیاه زیره سبز مطابقت دارد (

a
b

 50درصد توصیه کودی نیتروژن +

11.6
/6
11.4
/4
11.2
/2
11
00.8
/8
00.6
/6
00.4
/4
00.2
/2
00

b

کود زیستی به صورت بذرمال

 50درصد توصیه کودی نیتروژن

 100درصد توصیه کودی نیتروژن

کود زیستی به صورت بذرمال

شکل  .1اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر غلظت نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز
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غلظت نیتروژن ساقه و برگ ()%

ab

22

11.8
/8
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.9.3درصدوعملکرداسانس 

افزایش عملکرد اسانس نیز شد .نتایج آزمایشی روی زیره

طبق نتایج بهدستآمده از جدول ( ،)5اثر اصلی رژیمهای

سبز نشان داد که اعمال تنش کمآبیاری سبب افزایش درصد

مختلف آبیاری و تیمارهای کودی نیتروژن در سطح یک

اسانس و استفاده از کود زیستی موجب بهبود عملکرد

درصد بر درصد و عملکرد اسانس معنیدار شد .مقایسه

دارویی (درصد و عملکرد اسانس) شد (

Karimzadeh-Asl

میانگین اثر رژیمهای مختلف آبیاری نشان داد که با افزایش

 .)& Baghbani Arani, 2019نتایج آزمایشی دیگر نشان داد

تنش ،درصد اسانس افزایش و عملکرد اسانس کاهش یافت.

که تیمار ترکیبی نیتروژن (کود اوره  46درصد +ترکیب

بهطوریکه بیشترین درصد اسانس از تیمار تنش شدید

باکتریهای تثبیتکننده ازت شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)،

حاصل شد و در مقابل بیشترین عملکرد اسانس مربوط به

عملکرد اسانس زیره سبز را در قیاس با شاهد افزایش داد

تیمار بدون تنش بود (جدول  .)6در مقایسه میانگین اثر

(.)Pishva et al., 2014

تیمارهای کودی نیتروژن ،بیشترین و کمترین درصد و
عملکرد اسانس بهترتیب مربوط به تیمار کود نیتروژن تلفیقی

نتیجهگیری 

.4

و  50درصد توصیه کودی نیتروژن بود .الزم به ذکر است که

براساس نتایج حاصل از این آزمایش ،افزایش تنش

دو تیمار دیگر تأثیر مشابهی بر عملکرد اسانس داشتهاند

کمآبیاری موجب کاهش عملکرد ،اجزای عملکرد ،کلروفیل

(جدول  .)7بهطور کلی تنش خشکی و کمبود آب یکی از

کل و عملکرد اسانس زیره سبز میشود .از طرفی افزایش

عوامل اصلی در افزایش درصد اسانس در اکثر گیاهان

تنش کمآبیاری سبب افزایش درصد اسانس حاصل از بذور

دارویی است و هر چه گیاهی بیشتر در شرایط کمبود آب

این گیاه شد .در میان تیمارهای کودی نیتروژن ،تیمار کود

قرار گیرد ،میزان اسانس آن نیز افزایش خواهد یافت

نیتروژن تلفیقی ( 50درصد توصیه کودی نیتروژن +کود

( .)Omidbaigi, 2007اسانسها ترکیبهایی ترپنوئیدی

زیستی) بیشترین اثر را در افزایش عملکرد ،اجزای

هستند و واحدهای سازنده آنها نیاز مبرم به  ATPو

عملکرد ،کلروفیل کل ،درصد و عملکرد اسانس و غلظت

 NADPHدارند و با توجه به این موضوع که حضور

نیتروژن موجود در ساقه و برگ زیره سبز داشت .بنابراین

عناصری مانند نیتروژن و فسفر برای تشکیل ترکیبهای اخیر

در شرایط مطلوب رطوبتی و فراهمی عناصر غذایی بهویژه

ضروری میباشد ،از اینرو ،باکتریهای حلکننده فسفات و

نیتروژن و فسفر ،بیشترین عملکرد اسانس زیره سبز برای

تثبیتکننده نیتروژن در کنار مصرف کود اوره موجب افزایش

کشاورزان و بهرهبرداران موردانتظار است.

اسانس این گیاه دارویی شدند .عملکرد اسانس ،حاصلضرب
درصد اسانس در عملکرد دانه است و از آنجاییکه شرایط

.5تشکروقدردانی 

بدون تنش و اعمال کود نیتروژن تلفیقی سبب افزایش

از مسئولین محترم دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد

عملکرد دانه شد ،این نتیجه کامالً درست و منطقی میباشد

تهران بهخاطر فراهمسازی بستر این پژوهش و اجرای

که عملکرد اسانس تحت تأثیر عملکرد دانه قرار بگیرد و

تحقیقات مزرعهای ،تشکر و قدردانی میگردد.

بیشترین عملکرد اسانس در شرایط بدون تنش باشد .تیمار
کود نیتروژن تلفیقی نیز اثر مثبتی بر میزان اسانس داشت و

.6تعارضمنافع 

سبب افزایش میزان اسانس شد و در نتیجه آن موجب

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.
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