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  مطالعه خصوصیات زراعی توده هاي محلی زیره سبز در شرایط کاربرد 

  مقادیر مختلف نیتروژن

  

محمدعلی افشاري


  کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان، 

  ، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستانمجید ولدآبادي

  ، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستانجهانفر دانشیان

    استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان،احمد اکبري نیا

  چکیده

سانس بذور محلـی زیـره       نیتروژن بر عملکرد بذر، اجزاي عملکرد و ا         مختلف به منظور بررسی اثر مقادیر        

 در مزرعه تحقیقاتی مرکـز آمـوزش کـشاورزي قـزوین اجـرا              85 -84سبز ایرانی، آزمایشی در سال زراعی     

طرح آزمایشی مورد استفاده، کرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي کامل تصادفی با چهار تکـرار       . گردید

 کیلـوگرم   260 و 195،  130 ، 65هکتار معـادل     کیلوگرم در    120 و 90 ،   60،  30تیمارهاي مقادیر نیتروژن    . بود

سـبزوار  ، بجنـورد و  اسفراینکرت هاي اصلی و بذر توده اي محلی زیره سبز تهیه شده از اوره در هکتار در     

 کیلوگرم نیتروژن در هکتـار بـاالترین        120نتایج نشان داد که با کاربرد       . کرت هاي فرعی قرار داده شدند     در

 کیلوگرم در هکتـار، ارتفـاع       99/16یلوگرم در هکتار،  عملکرد اسانس به میزان          ک 801عملکرد دانه به میزان     

بیشترین تعـداد شـاخه فرعـی در    . دست آمده  عدد ب19400 سانتی متر و تعداد دانه در متر مربع      59/19بوته  

 شـاخص  در حالی که باالترین.  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود90 شاخه مربوط به تیمار79/2بوته با متوسط   

بـذر محلـی    .  کیلوگرم نیتروژن درهکتـار تعلـق داشـت        30 درصد به تیمار مصرف      08/45برداشت به میزان    

 درصـد اسـانس     52/2 درصد و    25/45 کیلوگرم در هکتار، شاخص برداشت       6/765اسفراین با عملکرد دانه     

 سانتی متـر مربـوط بـه    36/19باالترین ارتفاع بوته  . بیشترین شاخص ها را در بین سایر بذور محلی دارا بود          

بـذر محلـی اسـفراین بـا        . بذر محلی سبزوار و بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به بذر محلی بجنورد بود            

 کیلوگرم در هکتار بـه ترتیـب عملکـرد میـوه و        3/20  و  828 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با تولید        90کاربرد  

  .اسانس مناسب ترین تیمار آزمایشی بود

  

        

، اسانسشاخص برداشت، عملکرد دانه،  نیتروژنره سبز،زی :واژه هاي کلیدي        

                                               
 نویسنده رابط: E- mail: afshari59@yahoo.com  

  2/2/88: پذیرش مقاله                              تاریخ 1/7/87: تاریخ دریافت مقاله

    

  فته هاي نوین کشاورزيیا                                                                                                           
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  مقدمه

 گیاهی معطر از خانواده چتریانL. Cuminum cyminumزیره سبز با نام علمی   
1
و بـا کـاربرد زیـاد بـه      

کـشت و   ویژه به عنوان طعم دهنده در غذا بوده و از مهمترین گیاهان دارویی کشور از لحاظ سـطح زیـر                     

). 23 و 12، 7(  درصد گـزارش شـده اسـت       5 تا   2میزان اسانس بذر آن     ). 14 و   11،  8(تجارت می باشد    

شناخت شرایط مطلوب براي رشد بهینه و شناسایی عواملی که در تغییرات کمـی و کیفـی گیاهـان  مـوثر      

کمیـت و کیفیـت   . دهستند، می تواند ضمن کاهش هزینه تولید به افزایش درآمد بهره برداران منجـر گـرد           

گیاهان دارویی همانند گیاهان زراعی تحت تاثیر عناصر غذایی قرار دارد، از جمله ایـن عناصـر، نیتـروژن                   

در بررسی تاثیر سـطوح نیتـروژن بـر         ) 1377(مالفیالبی  . ضروري براي رشد گیاه می باشد      بوده که عنصر  

 کیلـوگرم   150ه تربت جـام  کـاربرد      شاخص هاي فیزیولوژیکی رشد و اجزاي عملکرد زیره سبز در منطق          

در آزمایشی تـأثیر مقـادیر       ) 1381(احترامیان  . نیتروژن را براي حصول بیشترین عملکرد دانه توصیه نمود        

نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد زیره سبز در منطقه کوشکک فـارس گـزارش نمـود         

فتـوت  همچنـین   . کـرد زیـره سـبز کفایـت مـی نمایـد            کیلوگرم نیتروژن براي دستیابی به حداکثر عمل       30

 عملکرد زیره سبز در دو منطقـه        اي به دست آوردن بیشترین    بر کیلوگرم نیتروژن در هکتار را       23 ،)1371(

 و در سـه مزرعـه نتیجـه         1370 -1367در سه سال متـوالی      ) 1370(صادقی  . گزارش کرد کاشمر و مشهد    

مورد بررسی حاوي     خاك مزارع    البته .شت ندا  زیره ري بر عملکرد  نیتروژنه، اثر معنی دا     کود مقادیرگرفت  

 قسمت در میلیـون پتاسـیم و   335 -175 قسمت در میلیون فسفر و     36-30،   درصد مواد آلی   58/0 -44/0

 50  زیره سبز کاربرد مقدار    هاي آبی   زراعتبرخی گزارش ها جهت     در  . بود  20/8 -85/7آن بین   اسیدیته  

 در شروع مرحله رشد زایـشی   به صورت سرك   و و در دو مرحله زمان کاشت     تروژن  کیلوگرم در هکتار نی   

رشـد و    فسفر و پتـاس را بـر    ، اثر نیتروژن  )1371 (يیزد پور   يناصرهمچنین  . )6 و   4 (توصیه شده است  

 و  60 و   30 و   0( کود نیتروژن با چهار سـطح         مذکور آزمایشدر   .عملکرد زیره سبز مورد بررسی قرار داد      

که سطوح نیتروژن و فسفر بـر روي تعـداد دانـه و    وي گزارش کرد  . اعمال گردید)گرم در هکتار   کیلو 90

 .داري مـشاهده نگردیـد      دار داشته ولی بین سـطوح پتاسـیم بـه تنهـایی اخـتالف معنـی                 بوته گیاه اثر معنی   

هـاي    لی سـطح  داري نداشت، و    برهمکنش سه کود نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر تعداد دانه در بوته اثر معنی             

 تمـام سـطوح کـودي مـورد اسـتفاده در ایـن       .باالي نیتروژن و فسفر، دانه بیشتري را در گیاه تولید کردند         

 90با کاربرد) 46/22(همچنین بیشترین میزان تعداد چتر . دشتنداري بر وزن هزار دانه دا  معنی تاثیرآزمایش  

 کودهـاي نیتروژنـه،     آزمایش تاثیر در  ) 1982( چام وات و پاتاك      .دمدست آ ه  در هکتار ب  نیتروژن  کیلوگرم  

 کیلـوگرم پتـاس     30و  نیتـروژن    کیلوگرم   30که با کاربرد    دریافتند  ر زیره سبز    بفسفره و پتاسه و مواد آلی       

بـه دسـت    عملکرد زیره سبز نیـز      بیشترین  و  تر بود    کم ريبه بیماري بوته می   گیاه زیره سبز    درصد آلودگی   

  بـا کـاربرد     عملکرد زیره سبز گزارش نمودند کـه       بر NPKکود  اثر  زمایش  آدر  ) 1971(نیازي و رجا    . آمد

1- Apiaceae
                             

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


215       1387بهار، 3، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

تاثیر ) 1982( چاندهاري و همکاران     . دست آمد   به عملکرد بذر  نیتروژن کیلوگرم در هکتار بیشترین       4/22

نشان داد کـه    آنها   نتایج   ، عملکرد زیره سبز بررسی کردند     برها را    کش   نیتروژن و علف   ،کاشتهاي  روش  

روش امـا   ،  گردیـد  از کودهاي نیتروژن دار باعث افزایش میزان کیفیت دانـه و وزن خـشک گیـاه                 استفاده  

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن     70بیان کرد که استفاده از      ) 1986(سفا  . شتیاه ندا  بر عملکرد گ   کاشت تأثیري 

از لحاظ  يکودتیمار ترین  اقتصادي،  در شرایط آبیاري کامل(P2O5)به اضافه همین مقدار پنتا اکسید فسفر 

گـزارش  ) 1368(در مورد تاثیر نیتروژن بر بازده اسانس زیره سبز، کریمـی            . دو عملکرد زیره سبز بو    رشد  

تـاکنون در ایـران     .  کیلوگرم نیتروژن تاثیري بر میزان اسانس آن نداشت        100 و   50 ، 25نمود که که کاربرد     

 و 5، 1(حلی در مناطق مختلف کشت مـی شـود          رقم زیره سبز معرفی نشده است و به عنوان توده هاي م           

در تحقیقات به عمل آمده در مورد توده ها یا بذور محلی زیره سبز حاکی از آن است که توده هـا ي                       ). 7

، تنش رطوبتی و عملکرد کمی و کیفی بودنـد  مت به بیماري های از لحاظ مقاویزیره سبز داراي تفاوت ها 

 رشـد ونمـو   ,در بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر) 1373(ی مقدم بالندري و رضوان). 21 و 19،  17،  7(

و میزان اسانس در توده هاي محلی زیره سبز ایران دریافت که برخی توده هاي بومی از لحاظ جوانه زنی                    

بذر و رشد ونمو گیاه تفاوت چندانی با هم نداشتند، ولی توده هایی که در زمان رشد با تنش هاي محیطی 

اخـوان و همکـاران    . ماي زیاد مواجه بودند از درصد اسانس بیـشتري برخـوردار بودنـد            مانند خشکی و د   

در بررسی توده هاي محلی زیره سبز ایران از نظر خصوصیات مورفولوژیکی رشـد و عملکـرد و           ) 1374(

 تـوده محلـی زیـره سـبز کـشور را            84امکان دستیابی به توده هاي مقاوم به بیماري هاي فوزاریوم، بذور            

کردند، دریافتند که بین توده ها تفاوت معنی داري از لحاظ مقاومت به بیماري و اجـزاي عملکـرد                   کشت  

با توجه به نبود یافته هاي تحقیقاتی در مورد زراعـت زیـره سـبز، ایـن تحقیـق بـه منظـور                      . وجود داشت 

گیـاه در   شناخت بذور مناسب به همراه مقدار مطلوب نیتروژن در جهت تولید مطلوب کمی و کیفی ایـن                  

  .  شرایط آب و هوایی قزوین به اجرا در آمد

  

  مواد و روش ها 

 در مزرعه مرکز آموزش کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي 1388-1384این آزمایش در سال زراعی      

، دقیقه شرقی 55درجه و  49 طول جغرافیایی  تاکستان با- جاده قزوین5استان قزوین واقع در کیلومتر 

متوسط . انجام گرفتارتفاع از سطح دریا  متر 1300و دقیقه شمالی 15درجه و  36ی عرض جغرافیای

 7/8 ساله 25 و معدل پایین ترین درجه حرارت در دوره متر  میلی309 محل آزمایش بارندگی سالیانه

 4/12 معدل حداقل دماي سالیانه . درجه سانتی گراد است39درجه سانتی گراد و باالترین درجه حرارت 

و بافت خاك محل آزمایش لومی شنی بود  درجه سانتی گراد 6/41 و حداکثر جه سانتی گراددر

  ).1جدول(
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   مشخصات خاك مزرعه آزمایشی:1جدول
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.  طرح آزمایشی مورد استفاده کرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي کامل تصادفی با چهار تکرار بود

ه نوع بذر  کیلوگرم در هکتار در کرت هاي اصلی و  س120 و 90 ، 60 ، 30تیمارهاي کود نیتروژن شامل

کاشت . محلی زیره ایرانی تهیه شده از سبزوار، بجنورد و اسفراین در کرت هاي فرعی قرار داده شدند

    2 سانتی متر در دو طرف داغ آب و به فاصله 30 در پشته هاي به فواصل 1384 اسفند 20بذر در 

ی و در شیارهاي به عمق بذور ابتدا با قارچ کش مانکوزب ضدعفون. سانتی متر روي ردیف انجام گرفت

آبیاري مزرعه در پنج مرحله، در سه مرحله از رشد رویشی و دو  . سانتی متر با دست کشت شدند5 تا 3

         وجین . بود85 /12/3آخرین آبیاري در تاریخ . مرحله از رشد زایشی گیاهان به طور یکسان انجام شد

انجام  روز پس از اولین آبیاري 30 و 20، 10حلهدر سه  مردست مکانیکی و با به روش  هاي هرز علف

 کیلو گرم در هکتار به همه 50 و 100کودهاي سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به ترتیب  .شد

کود اوره در مقادیر تعیین شده در دو قسمت . تیمارها به طور یکسان یک ماه قبل از کاشت داده شد

ن که با دست در فاصله پنج سانتی متري ردیف هاي کاشت به مساوي قبل از کاشت و شروع به ساقه رفت

تاریخ برداشت براساس ظهور عالئم . تیمارهاي مربوطه داده شد و با شن کش با خاك مخلوط گردید

پس از در نظر گرفتن اثرات، . رسیدگی گیاه که زرد شدن برگ ها و قهوه اي شدن بذور بود، انجام گرفت

 درجه سانتی گراد و جریان 35اك بریده شدند و در سایه در درجه حرارت  سانتی متري خ5بوته ها از 

 100جهت تعیین بازده اسانس، مقدار . هواي آزاد خشک قرار داده شدند و سپس بذور از بقایا جدا شدند

 ساعت اسانس گیري 3گرم بذر از هر کرت آزمایشی با دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب به مدت 

حاصله پس از رطوبت زدایی با سولفات سدیم و توزین بازده اسانس براساس وزن خشک اسانس . شدند

  تجزیه.عملکرد اسانس از حاصل ضرب بازده اسانس در عملکرد بذر محاسبه گردید. محاسبه گردید

مقایسه  و هاي کامل تصادفی قالب بلوك  درکرت هاي خرد شدهاساس آزمایش  ها بر واریانس داده

 انجام MSTATCافزار   درصد توسط نرم یک و پنج سطح در اي دانکن دامنه ا آزمون چندها ب میانگین

  .گرفت
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  نتایج و بحث

 درجه سانتی گراد 4ه زیره سبز صفر فیزیولوژیک گیا درجه حرارت هاي کمینه و بیشینه،با محاسبه   

 محاسبه شد، که این  درجه1232 مجموع درجه روز رشد گیاه از سبز شدن تا مرحله رسیدگی کامل .است

 و گلدهی تا  روز درجه582، سبز شدن تا شروع گلدهی  روز درجه230مقدار براي کاشت تا سبز شدن 

  . بود روز درجه420رسیدگی میوه ها 

گیاهان خانواده چتریان پس از ). 1جدول (در این بررسی نیتروژن اثر معنی داري بر ارتفاع گیاه نداشت 

 گلدهی معموالًً رشد طولی خود را متوقف می کنند و در  ابتداي مرحله شدن ساقه اصلی و درطویل

از نظر آرایش گل آذین در ساقه اصلی حالت رشد . عوض انشعابات جانبی در گیاه گسترش پیدا می کند

محدود داشته ولی الگوي رشد آنها به دلیل تولید شاخه هاي فراوان به طور کلی رشد نامحدود در نظر 

 کاربرد نیتروژن را در افزایش رشد  اندام هاي گیاهان دارویی از جمله )1376(باکو ). 3( گرفته می شود

به نظر می رسد به این دلیل نیتروژن بیشتر بر تولید شاخه هاي . گیاهان خانواده چتریان با اهمیت می داند

همچنین . مرتفع شده باشد کیلوگرم نیتروژن در هکتار از این لحاظ 30فرعی گیاه موثر باشد و نیاز گیاه به 

بذور زیره سبز مناطق تفاوت چندانی از لحاظ ارتفاع با هم نداشتند که از این نظر با نتایج بررسی هاي 

  .مطابقت دارد) 1371(بالندري و رضوانی مقدم 

  

   زیره سبزدر بررسی میانگین مربعات صفات مورد: 2جدول 

درجه   عامل

  آزادي

اسانس   عملکرد دانه

  )درصد(

کرد عمل

  اسانس

  وزن هزار 

  دانه

  ارتفاع 

  بوته

عملکرد 

  ژیکبیولو

  تکرار

  نیتروژن

  اشتباه

  توده

  اثرمتقابل

  اشتباه

3  

3  

9  

2  

6  

24  

25/28712  


95/100930  

04/6894  


52/77221  

9/1092  

49/3840  

005/0  


521/0  

002/0  


540/0  


306/0  

002/0  

085/19  

021/15  

402/4  


77/127  


02/13  

69/2  

21/0  


 096/0    

12/0  

21/0  


068/0  

063/0  

12/5  

311/4  

705/2  

963/0  

606/1  

679/1  

38/12500  


2/583272  

02/48255  


1/557303  

45/34169  

28/31410  


 و


  درصد می باشد1 و5عنی دار در سطح  به ترتیب بیانگر عدم اختالف م

 همه تیمارها 3ت و مطابق با جدول در این آزمایش نیتروژن اثر معنی دار بر تعداد چتر در متر مربع نداش

 چتر اصلی باالترین میانگین را داشت و 1600بذر توده اي اسفراین با . در یک گروه آماري قرار گرفتند

  . چتر از لحاظ آماري در یک گروه قرار گرفتند1562با بجنورد با 
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  ز مناطق مختلف، اجزاي عملکرد و اسانس بذور زیره سبز اتاثیر نیتروژن بر عملکرد: 3جدول 

 حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنی دار از نظر دانکن است

  

تعداد دانه در چتر تحت . بع نشان دادبعضی مقادیر مختلف نیتروژن اثر معنی داري بر تعداد دانه در متر مر

 میانگین ها نشان مقایسه). 11(روژن تغییر می نماید یتتاثیر مدیریت زراعی مانند تاریخ کاشت، آبیاري و ن

.  اول قرار داشت دانه در متر مربع در رتبه19400ید کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تول90داد که مصرف 

 دانه در 17130، 18000، 18710 کیلوگرم در هکتار به ترتیب با 30، 60، 120کاربرد نیتروژن در مقادیر 

 دانه در متر مربع به 19740بذر محلی اسفراین با . نی داري با یکدیگر نشان ندادندمتر مربع تفاوت مع

 دانه در متر مربع به ترتیب داراي بیشترین تعداد دانه در مترمربع دارا 18830همراه توده بومی بجنورد با 

 دانه 16360ر با بوده و در یک گروه آماري قرار گرفتند، کمترین تعداد دانه در مترمربع مربوط به سبزوا

  نیتروژن 

)kg/ha(  

  عملکرد دانهتوده بومی

)kg/ha(  

  اسانس

  )درصد(

عملکرد 

  اسانس

) kg/ha(  

_

وزن هزار 

  )gr( دانه

ارتفاع بوته 

)m(  

  یکژعملکرد بیولو

)kg/ha(  

30  

60  

90  

120

7/559 b

7/663 b

9/761 a

0/801 a

b428/2

a540/2  

c207/2  

d080/2  

b63/14  

a74/16  

a99/16  

a83/16  

9/3 a

9/3 a

9/3 a

1/4 a

3/19 a

2/18 a

5/19 a

1/19 a

37/1334 c

67/1599 b

88/1708 ab

68/1865 a

1  سبزوار

  2 بجنورد

3اسفراین

0/630 b

1/724 a

6/765 a

b192/2  

b223/2  

a525/2  

c58/13  

b09/16  

a22/19  

0/4 a

8/3 b

0/4 a

3/19 a

9/18 a

9/18 a

58/1416 c

85/1776 a

28/1681 b

  

30  

  

  

60

  

  

90  

  

  

120

1  

2  

3  

1  

2  

3  

1  

2  

3  

1  

2  

3  

4/545 g

2/607 efg

8/646 def

9/578 fg

4/698 cde

9/713 bcd

8/674 def

4/782 abc

4/828 a

3/721 bcd

3/808 ab

4/873 a

e32/2  

f20/2

b76/2  

a84/2  

e28/2  

c50/2  

h85/1  

e31/2  

cd45/2  

i75/1  

g10/2  

d38/2  

d65/12  

d26/13  

bc87/17  

c45/16  

c92/15  

bc86/17  

d57/12  

bc09/18  

ab30/20  

d66/12  

c97/16  

a86/20  

1/4 a

6/3 b

9/3 ab

9/3 ab

7/3 ab

9/3  ab

9/3 ab

8/3 ab

1/4 a

0/4 ab

1/4 a

1/4 a

3/20 a

3/19 ab

4/18 ab

5/18 ab

9/17 b

1/18 b

6/19 ab

7/19 ab

3/19 ab

8/18 ab

7/18 ab

8/19 ab

79/1097 i

28/1496 f

06/1409 gh

16/1386  h

96/1803 c

89/1608 e

14/1486 fg

25/1944 ab

26/1696 d

24/1696 d

90/1862 bc

91/2010 a
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در توده هاي بومی مختلف تعداد دانه در چتر و تعداد چتر در گیاه متفاوت است . مربع بوددر متر

  .مطابقت دارد) 1373( این نتایج با گزارش بالندري و رضوانی مقدم). 3شکل(

). 2جدول( نیتروژن و توده هاي بذور مناطق مختلف بر وزن هزار دانه زیره سبز اثر معنی داري نداشتند

نیز گزارش نمود که سطوح نیتروژن بر وزن هزاردانه زیره سبز در شرایط ) 1374( ناصري پور یزدي

 04/4 گرم باالترین وزن هزار دانه را داشت و با بذر سبزوار با 05/4بذر اسفراین با . مشهد بی تاثیر بود

گرم پایین ترین وزن هزار دانه را  85/3بجنورد با . گرم وزن هزار دانه در یک گروه آماري قرار گرفت

وزن هزار دانه زیره سبز را به  ) 1372( گرم و کافی 24/3 تا 04/3) 1373(امین پور و موسوي. داشت

 30توده بومی سبزوار با کاربرد .  گرم در تیمارهاي مختلف نیتروژن گزارش نمودند1/5 تا 6/3ترتیب  

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و توده بومی 120 با کاربرد کیلوگرم نیتروژن در هکتار، توده بومی بجنورد

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب باالترین وزن هزار دانه را داشتند و تفاوت 90اسفراین با کاربرد 

  . معنی داري با یکدیگر نشان ندادند

وژن در هکتار  کیلوگرم نیتر120 مقایسه میانگین صفات نشان می دهد با کاربرد 3مطابق با جدول 

 کیلوگرم نیتروژن در 90مصرف. به دست آمد)  بر هکتار کیلوگرم1857( باالترین عملکرد بیولوژیک

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60 و30 کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در گروه دوم و مصرف 1709هکتار با 

ر گروه هاي بعدي  آماري د کیلوگرم عملکرد بیولوژیک در هکتار از لحاظ1600 و 1314هم به ترتیب به 

) 1984(دووال وهمکاران  کیلوگرم نیتروژن و69مقدار کاربرد ) 1372(درحالی که مالفیالبی . قرار گرفتند

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار را مناسب ترین میزان جهت حصول بیشترین عملکرد بیولوژیک و 80کاربرد 

 کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد 1777ولید توده محلی بجنورد با ت. عملکرد دانه معرفی کردند

 کیلوگرم در 1417 کیلوگرم و توده محلی سبزوار با 1681توده محلی اسفراین با . بیولوژیک را تولید کرد

میانگین مقایسه .  بذر معنی دار نبوداثر متقابل نیتروژن و توده هاي. هکتار در رتبه هاي بعدي قرار داشتند

 کیلوگرم 2011 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 120داد توده محلی اسفراین با کاربرد نشان % 5ها در سطح 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار کمترین 30باالترین عملکرد بیولوژیک و توده محلی سبزوار با کاربرد 

 )1376(امین پور و موسوي ). 2جدول(عملکرد بیولوژیک را در بین سایر سطوح تیماري دارا بود 

مصرف .  کیلوگرم در هکتار ماده خشک را براي توده هاي کشور عنوان کردند2992 تا 1425دهاي عملکر

   مقایسه میانگین هاي عملکرد دانه . تاثیر معنی داري بر عملکرد دانه نشان داد%  1نیتروژن در سطح 

عملکرد دانه را در  کیلوگرم در هکتار باالترین 801 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 120نشان داد کاربرد 

 کیلوگرم دانه در هکتار 9/761 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 90بین سطوح نیتروژن دارا بودو با مصرف

 تفاوت معنی داري با سایر 3بنابراین بر اساس جدول . تولید کرده و در گروه آماري مشابهی قرار گرفت

 7/599 و 8/663ر هکتار نیز به ترتیب با  کیلوگرم نیتروژن د60 و 30مصرف . سطوح این تیمار نداشتند
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این نتایج با . کیلوگرم دانه در هکتار از عملکرد کمتري برخوردار بودند و در گروه دوم قرار گرفتند

 70 و 69به ترتیب مصرف )1986(مالفیالبی و سفا . مطابقت دارد) 1984(و همکاران گزارش دووال

اما جواهري . ن کود نیتروژن جهت گیاه زیره سبز معرفی کردندکیلوگرم نیتروژن در هکتار را بهترین میزا

.  کیلوگرم نیتروژن در هکتار را براي گیاه زیره سبز توصیه نمودند50  مصرف)1368(کریمی و ) 1378(

         کیلوگرم دانه در هکتار باالترین عملکرد را تولید کرد که با 7/765توده محلی اسفراین با تولید 

کمترین . از لحاظ آماري تفاوت معنی داري نداشت)  کیلوگرم در هکتار1/724با (جنورد توده محلی ب

توده محلی اسفراین با .  کیلوگرم دانه در هکتار بود1/630عملکرد دانه مربوط به توده محلی سبزوار با 

  ). 3جدول( کیلوگرم نیتروژن در هکتار باالترین عملکرد دانه را تولید کرد 120مصرف 

با توجه به خصوصیات ذاتی گیاه مبنی بر اختصاص . ژن اثر معنی داري بر شاخص برداشت نداشتنیترو

). 11(بیش از نیمی از کل وزن اندام هوایی به دانه ها، زمینه افزایش شاخص برداشت محدود می باشد

 توده بومی اسفراین با شاخص برداشت. بذور مناطق مختلف از لحاظ شاخص برداشت متفاوت بودند

 درصد باالترین شاخص برداشت را نشان دادند و در یک گروه آماري 56/44 درصد و سبزوار با 25/45

بذور .  درصد بود44/40کمترین درصد شاخص برداشت مربوط به توده بومی بجنورد با . قرار گرفتند

میزان محلی زیره سبز موجود در ایران از لحاظ تولید محصول اقتصادي و عملکرد دانه و همچنین 

. معنی دار بود% 5اثر متقابل نیتروژن و بذور مناطق در سطح ). 5(بیولوژیک با هم تفاوت هایی دارند 

 درصد باالترین شاخص برداشت را در میان سایر 25/49مقایسه میانگین ها نشان داد توده بومی سبزوار با 

  .  ترکیبات تیماري دارا بود

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 60مصرف . بر درصد اسانس داشت درصد اثر معنی دار 1نیتروژن در سطح 

 30پس از آن مصرف.  درصد، اسانس باالتري نسبت به سایر سطوح مصرف نیتروژن داشت54/2تولید 

 کیلوگرم نیتروژن 90کاربرد.  درصد اسانس در رتبه بعدي قرار گرفت428/2کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 

 درصد 08/2  کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 120اسانس در رتبه سوم و مصرف  درصد 20/2در هکتار با 

نکته قابل توجه عکس العمل گیاه زیره سبز در برابر . کمترین میزان اسانس را در این تیمارها داشت

 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش میزان اسانس 60افزایش میزان مصرف نیتروژن تا . سطوح نیتروژن است

کاربرد مقادیر بیشتر نیتروژن نه تنها بر در صد اسانس اثر افزایشی نداشت، بلکه باعث کاهش . ا شدمیوه ه

نتایج تحقیقات در مورد برخی گیاهان دارویی معطر نیز نشان داده است که لزوما بین . آن نیزگردید

نیتروژن تاثیري عملکرد کمی و میزان اسانس همبستگی مثبت و معنی داري وجود نداشته و کاربرد کود 

این نتایج با یافته هاي اکبري نیا و همکاران . بر بازده اسانس ندارد و یا تا حدودي آن را افزایش می دهد

بذور جمع آوري شده از مناطق از بازده اسانس . مطابقت دارد) 2000(و بیست و همکاران ) 1382(

توده محلی . االترین میزان اسانس داشت درصد ب52/2توده محلی اسفراین با . متفاوتی برخوردار بودند
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 درصد از لحاظ محتواي اسانس در گروه دوم از لحاظ 19/2 و  توده محلی سبزوار با 22/2بجنورد با 

عملکرد اسانس تحت تأثیر درصد ). 3جدول(آماري قرار گرفت و تفاوت معنی داري با یکدیگر نداشتند 

 کیلوگرم 90مصرف. معنی داري بر عملکرد اسانس داشتنیتروژن اثر .  اسانس و عملکرد دانه می باشد

علی رغم .  کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد اسانس را به وجود آورد99/16نیتروژن در هکتار با 

 کیلوگرم 30مصرف .  کیلوگرم نیتروژن در عملکرد اسانس  در گروه مشابهی قرار گرفت120 و60مصرف 

دریافتند ) 1370(صادق و راشد محصل .  میزان اسانس را تولید کرد کیلوگرم کمترین63/14نیتروژن با 

افزایش کودهاي نیتروژنی باعث افزایش عملکرد اسانس زیره سبز گردید و این تأثیر بیشتر به علت 

 کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد اسانس 22/19توده محلی اسفراین با . افزایش عملکرد دانه بوده است

 کیلوگرم عملکرد اسانس 58/13 کیلوگرم و توده محلی سبزوار با 09/16توده محلی بجنورد با . را دارا بود

اثر % 1اثر متقابل نیتروژن و توده هاي بومی بذر در سطح . در هکتار در گروه هاي دوم و سوم قرار گرفتند

وژن باالترین میزان  کیلوگرم نیتر120توده محلی اسفراین با کاربرد . معنی داري بر عملکرد اسانس داشت

 90توده محلی سبزوار با مصرف .  کیلوگرم در هکتار تولید کرد86/20عملکرد اسانس را به میزان 

 کیلوگرم اسانس که کمترین عملکرد اسانس بود را تولید 57/12کیلوگرم نیتروژن در هکتار توانست تنها 

  ). 3جدول(کند 

ملکرد دانه زیره سبز در واحد سطح در شرایط آب به طورکلی مشخص گردید که جهت تولید بیشترین ع

در ) 1377( کیلوگرم کود نیتروژن نیاز است که این نتایج با یافته هاي مالفیالبی90و هوایی قزوین به

 60بیشترین بازده اسانس با مصرف . مطابقت دارد) 1996(استان خراسان جنوبی و جانگر وسینک 

 کیلوگرم نیتروژن نتواست 90کاهش درصد اسانس در تیمار . کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید

. باعث کاهش عملکرد اسانس در این تیمار گردد و باالترین عملکرد اسانس مربوط به همان تیمار بود

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بذر محلی اسفراین به علت تولید عملکرد میوه و عملکرد اسانس 

  .ه مناسبت بیشتري را داردبیشتر جهت کشت در منطق

  

  ضرایب همبستگی صفات: 4جدول 

عملکرد   

  دانه

درصد 

  اسانس 

عملکرد 

  اسانس

وزن هزار 

  دانه

ارتفاع 

  بوته

عملکرد 

  ژیکبیولو

تغییرات ضریب 

)٪(  

77/8  07/2  07/10  28/6  79/6  91/10  

  

   منابع

 بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز در  تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تاریخ کاشت.1381. ك  احترامیان،- 1

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز. منطقه کوشکک استان فارس
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 بررسی توده هاي محلی زیره سبز ایران از نظر خصوصیات مورفولوژیکی رشد و .1378 .س ، خاوريو. م،  اخوان- 2

گزیده از مجموعه مقاالت اولین همایش ملی زیره . مقاوم به بیماریهاي فوزاریومعملکرد و امکان دستیابی به توده هاي 

  38صفحه .سبز 

بررسی  تاثیر کود هاي . 1382 .  و شریفی عاشورآبادي، ا.ب .م، رضایی، .، سفیدکن، ف.، قالوند، ا. اکبري نیا، ا- 3

  .32- 42):4(16پژوهش و سازندگی، . زنیانشیمیایی، دامی و تلفیقی بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی 

 اثرات تعداد دفعات آبیاري بر مراحل نمو، عملکرد و اجزاء عملکرد زیره .1373. ف .س  موسوي، و.ر  امین پور،- 4

  .1- 7: 1. مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان. سبز

. بررسی خصوصیات بوتانیکی توده هاي محلی زیرخ سبز ایران گردآوري و .1373 . ورضوانی مقدم، و.  بالندري، ا- 5

- 84صفحه . زیره سبز فناوري تولید و فراوري.  پژوهشکده خراسان- هاي علمی و صنعتی ایران انتشارات سازمان پژوهش

92.

سبز در بررسی و مطالعه اثر تراکم و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روي رشد و عملکرد زیره . 1378.  جواهري، ع- 6

  .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت. منطقه جیرفت

 بررسی توده هاي محلی زیره سبز ایران از نظر خصوصیات مورفولوژیکی .1383. پ، و کریمی شهري .ا،  خاوري- 7

ت اولین همایش ملی زیره سبز مجموعه مقاال. رشد و عملکرد و امکان دستیابی به توده هاي مقاوم به بیماریهاي فوزاریوم

  .38صفحه .

زیره . سمینار دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد.  زراعت زیره سبز در استان خراسان.1367 . ز فیض آبادي،- 8

  .84- 83صفحه . سبز فناوري تولید و فراوري

انتشارات سازمان پژوهشهاي . ه سبز اثر مقادیر ازت و آبیاري در تولید زیر.1370 .ح. م  ،و راشد محصل.  صادقی، ب- 9

  .80- 77صفحه .  پژوهشکده خراسان- علمی و صنعتی ایران

انتشارات سازمان . بر عملکرد زیره سبز) NPK( اثر عناصر غذایی گیاه ازت، دفسفر و پتاسیم .1371 . فتوت، ا-10

.وريزیره سبز فناوري تولید و فرا.  پژوهشکده خراسان- پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران

 مطالعه اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی انتشارات سازمان .1372.  کافی، م- 11
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و  شمعاونت آموز( نشر آموزش کشاورزي چاپ و. رج ک-چکیده مقاالت پنجمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران
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