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  چکیده
نس شوید، پژوهشی به منظور بررسی اثر تیمارهاي آبیاري و کود نیتروژنی بر خصوصیات مورفولوژیک و اسا        

رت اسپلیت پالت بر پایه آزمایش به صو.  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز انجام شد1389در سال 
- میلی130و 100، 70(فاکتور اصلی شامل سطوح آبی در سه سطح . هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدطرح بلوك

 کیلوگرم 120 و 80، 40، 0(فاکتور فرعی شامل چهار سطح کود نیتروژنی و ) Aمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس 
که تأثیر تیمارهاي آبیاري روي تعداد شاخه ثانویه، وزن ساقه و داد  نتایج نشان. انتخاب شد) در هکتارنیتروژن خالص 

 شاخه ثانویه و وزن بیشترین تعداد. دار بودمعنی وژنی روي صفات قطر ساقه و وزن گلهمچنین اثر مقدار کود نیتر
 120ترتیب با مصرف ه بیشترین قطر ساقه ب.بود متر تبخیر از تشتک و شاهد میلی130ساقه بترتیب مربوط به تیمارهاي 

کیلوگرم در  80متر تبخیر از تشتک و کود  میلی130پس از تیمار آبیاري  . کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شد80و 
 بیشترین ،تیمار شاهد آبیاري. نشان دادشترین و کمترین وزن گل را ترتیب بی و کود شاهد بهآبیاري شاهدهکتار و تیمار 

 با کاربرد  حداکثر درصد اسانسدستیابی به کیلوگرم در هکتار نیتروژن براي 40کاربرد . را داشتدرصد اسانس 
متر تبخیر از  میلی130 به 70از  با عنایت به اینکه کاهش مصرف آب ضمنا . مؤثر استکمترین میزان کود شیمیایی

توان به تولید اسانس کافی از این گیاه با کاهش مصرف آب می، لذا ، تأثیري روي عملکرد اسانس نداشته استتشتک
  .آبیاري امیدوار بود

  
   نیتروژن ،اسانسعملکرد ، یشوید، صفات مورفولوژیکآبیاري،  :کلیديهاي واژه
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Abstact 

        In order to investigate the effect of irrigation and nitrogen fertilizer on morphological 

characteristics and essential oil percentage and yield of dill, this research was performed in 1389 in 

Agricultural Research Farm of the University of Tabriz. The experiment was carried out as split plot 

based on randomized complete block design with three replications. Irrigation treatments (irrigation 

after 70, 100, 130 mm evaporation from class A pan) and nitrogen levels (0, 40, 80, 120 kg/ha) 

were allocated to main and sub-plots, respectively. The results showed that the irrigation treatments 

had significant effect on secondary branches number, stem weight. Although stem diameter and 

flower weight was affected significantly by nitrogen fertilizer amounts. Maximum number of 

secondary branches and stem weight were observed in irrigation after 130 mm evaporation from 

class A pan) and control treatments respectively . Largest stem diameter were obtained by 120 and 

80 kgN/ha respectively. Irrigation after 130 mm evaporation and 80kgN/ha and irrigation after 70 

mm evaporation and 0kgN/ha produced the highest and lowest flower weight, respectively. The 

highest essential oil percentage obtained from irrigation after 70 mm evaporation. As there was a 

positive relationship between flower yield and essential oil percentage, for producing the highest 

essential oil percentage, application of 40 kg/ha nitrogen is suitable. So reducing water supply from 

70 to 130 mm evaporation had no significant effect on essential oil yield, it seems that produce the 

higher essential oil content from dill, is possible with remarkable decreasing of water consumption. 
 

Key words: Anethum graveolens, Essential oil yield, Irrigation, Morphological characteristic, Nitrogen 

  
 

  مقدمه
گیاهی یکساله،  .Anethum graveolens L)(      شوید

  متعلق به تیره n =2 20  کروموزوم دیپلوئید با تعداد
Apiaceae این گیاه معطر و حاوي اسانس فرار . است

هاي مختلف و شرایط اندام است که مقدار اسانس در
تحقیقات نشان . مختلف اقلیمی محل رویش متفاوت است

ی به تدریج دهدهد که مقدار اسانس از شروع ساقهمی
افزایش یافته و در مرحله گلدهی به حداکثر رسیده و از 
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  این مرحله به بعد به تدریج از میزان اسانس کاسته 
 و 1992، هورنوك 2001بیلر و همکاران (شود می

بیشترین مقدار ). 2006زهتاب سلماسی و همکاران 
 درصد و پنجتا دو (اسانس در دانه هاي کامال رسیده 

سرشاخه هاي . گزارش شده است)  درصد5/7حداکثر 
)  درصد12/3( گلدار آن داراي درصد باالیی از اسانس

از شوید در اسانس ). 1996کروگر و هامر (است 
حاصل از بذور شوید در صنایع غذایی و داروسازي و 

 ).1999کرولیچ و جوویک (شود آرایشی استفاده می
رها و ، توسط فاکتومیزان اسانس گیاهی و ترکیبات آن

عوامل مختلف از جمله شرایط آب و هوایی، زمان 
تحت تأثیر قرار برداشت، تنش خشکی و استفاده از کود 

فراهم ) 2006 و استوت 2005مین و همکاران (گیرد می
 آب یکی از تعیین کننده ترین شرایطی است که بودن

هاي دار روي عملکرد و محتواي اسانس گونهتاثیر معنی
، 2000  همکاران وسینگ(  زراعی داردمختلف و گیاهان

تنش ). 2005 و دلفین2001زهتاب سلماسی و همکاران 
خشکی در گیاهان فرایندهاي متابولیکی زیادي را تحت 

دهد و شدت این اثرات بستگی به درجه قرار می تأثیر
ترین مقدار آبیاري براي تنش دارد، تعیین مناسب

ون آب تولیدات بخش هوایی و اسانس مهم است چ
را تشکیل گیاه  زیادي از بخش تر اندام هوایی قسمت

دهد و هر دو بخش وزن گیاه و کیفیت به آن بستگی می
توسط  هاي گیاهیواکنش). 1998جون و تاردین(دارد 

میزان رطوبت خاك بطور مستقیم و غیرمستقیم متأثر 
هاي  زمین درصد25تنش خشکی تولیدات . شودمی

  ).2005دلفین (کند جهان را محدود می
اثرات تیمارهاي ، )2009( الهل و همکارانا سعید      

و سطوح کود ) آب در دسترس% 40 و 60، 80(تنش آبی 
) آمونیوم سولفات گرم 2/1 و 9/0، 6/0صفر،(نیتروژن 

.  بررسی کردند1را روي وزن تر و اسانس پونه کوهی
 آب در دسترس خاك  درصد80  تیمارطبق نتایج حاصل

هاي در افزایش بخش گرم نیتروژن در گلدان 2/1و با 
افزایش کود . علفی و میزان عملکرد اسانس موثر بود

نیتروژنی موجب افزایش عملکرد رویشی و تولید 

                                                 
1 Origanum vulgare  

  درصد80(آبی مناسب اسانس پونه کوهی تحت شرایط 
 رطوبت درصد 60(سط آبی متو ،)رطوبت در دسترس

  رطوبت در درصد40(آبی  و کمبود) در دسترس
افزایش سطوح آبیاري، تولید پونه کوهی  .شد) دسترس

دهد و باالترین عملکرد اسانس و اندام را افزایش می
 .آید آب در دسترس به دست می درصد80هوایی در 

 و 2، روي آنیسون)2001(زهتاب سلماسی و همکاران 
بررسی کرده و 3، روي رزماري)2000 (سینگ و رامش

 اسانس در این گیاهان متوجه شدند کمبود آب عملکرد
عناصر غذایی از جمله نیتروژن با  .را کاهش داده است

تأثیري که بر رشد رویشی و زایشی گیاهان دارویی 
شوند و کمیت و دارند، باعث تغییراتی در عملکرد می

 دده میها را نیز تحت تأثیر قرارکیفیت مواد موثره آن
، تاًثیر )1991( راندهاوا و سینگ ).1996گرندوالد و باتل (

 کیلوگرم نیتروژن بر 120 و 90، 60، 30پنج سطح صفر، 
و نتیجه را مورد بررسی قرار دادند عملکرد شوید 

 90گرفتند که با افزایش نیتروژن مصرفی از صفر تا 
رسد، ولی ادامه کیلوگرم عملکرد دانه به حداکثر می

. دهدمصرف باالتر از این حد عملکرد را کاهش می
، دریافت با افزایش نیتروژن مصرفی از )1982(گوپتا 

. یابد کیلوگرم عملکرد دانه شوید افزایش می60صفر تا 
، گزارش نمود افزودن نیتروژن )1980(هونورك 

 کیلوگرم افزایش عملکرد دانه 40مصرفی از صفر تا 
 120و   80(شوید را به دنبال داشته ولی مصرف بیشتر 

  .هدکااز عملکرد دانه می) کیلوگرم
، طــی آزمایــشاتی )1993(لتچــامو و مــارکوارد 

نشان داد که افزایش کاربرد میزان کود نیتروژنی باعـث          
افــزایش میــزان اســانس و ترکیبــات مــوثره اســانس در 

 دیگر از جمله میـواد و     محققان می شود که نتایج      4بابونه
وان . ، نیز با این مطالعات مطابقـت دارد       )1984(همکاران  

ــ) 1959(رون  ــروژن  )1990(وت و فل ــان داشــتند نیت ، بی
   به   را5 سیاه عملکرد بذر زیره  بسیار کم  بسیار زیاد یا

                                                 
2 Pimpinella anisum 
3Rosmarinus officinalis  
4Matricaria chamomilla   

 Carum Carvi 5  
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عالوه بر ایـن نیتـروژن      . داري کاهش می دهد   طور معنی 
  . بسیار زیاد مقدار اسانس آن را هم کاهش داد

ــستر        ــدر و بوم ــزایش  )1998(وان ــد اف ، نتیجــه گرفتن
اخص برداشـت بـذر     میزان نیتروژن تاثیر منفی روي شـ      

و از طــرف دیگــر اثــر مثبــت روي تولیــد داشــت شــوید 
  کیلـوگرم موجـب  60، افزایش کـود تـا   گذاشتبیوماس 

افــزایش عملکــرد دانــه شــده اســت عزیــزي و همکــاران  
 بیان کرد افزایش سطوح نیتـروژن       1درمنه، روي   )2009(

عملکرد ماده خـشک را در گیـاه بـاال بـرد امـا منجـر بـه          
ــاهش درصــد اســانس  ــدک ــاران  .  گردی ــون و همک اوزگ

ــد  )2008( ــه نتیجــه گرفتن ــق روي درمن ــا کــه ، در تحقی ب
افزایش سطوح کود نیتروژن محتوي اسانس افزایش می        

 کیلــوگرم 120 و 80یابــد و بــاالترین میــزان اســانس از 
هدف از    بنابراین .نیتروژن در هکتار به دست آمده است      

، یژیکهاي مورفولو این پژوهش بررسی برخی از ویژگی     
درصد و عملکرد اسانس تحت تـأثیر تیمارهـاي مختلـف           

  .باشدآبیاري و کود نیتروژنی می
  

  مواد و روش ها
 به منظور بررسی اثر تیمارهاي آبیاري و کود           

هاي مورفولوژیکی، درصد و نیتروژنی بر برخی ویژگی
عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید آزمایشی به صورت 

هاي کامل تصادفی در  پایه طرح بلوكاسپلیت پالت بر
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي  سه تکرار در مزرعه

ارتفاع .  به اجرا در آمد89دانشگاه تبریز در سال زراعی 
 درجه 46 متر بوده و در 1360این منطقه از سطح دریا 

ي  دقیقه3 درجه و 38ي طول شرقی و  دقیقه17و 
انگین دما،  می1جدول . عرض شمالی واقع شده است

رطوبت نسبی و بارندگی را در شش ماه اول سال 
 نتایج .دهد در اراضی کرکج نشان می1389زراعی 

  . ارائه شده است2حاصل از تجزیه خاك در جدول 
آبیاري بعد از (      در این بررسی اثر سه رژیم آبیاري 

 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس 130 و 100، 70
A (یتروژن خالص و چهار سطح ن)120 و 80، 40، 0 

 درصد 46(با استفاده از کود اوره ) کیلوگرم در هکتار

                                                 
1 Artemisia annua 

   در آزمایش اسپلیت پالت بر پایه طرح ) نیتروژن
هاي کامل تصادفی در سه تکرار روي گیاه شوید بلوك

 10در هر واحد آزمایشی . مورد بررسی قرار گرفت
نتی  سا30ردیف کاشت به طول سه متر و به فاصله 

بذور شوید که از . متر از همدیگر در نظر گرفته شد
شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردیده بود با دست در 

. متري به شکل خطی کشت شدند سانتیدو الی 5/1عمق 
 5/1 متر و فاصله بین بلوك ها 5/0فاصله بین کرت ها 

ابتداي (کود به صورت سرك در دو مرحله . متر بود
کود . اعمال گردید) شروع گلدهیجوانه زنی بذر و 

ها همزمان با آبیاري و به صورت پاششی داخل کرت
 به منظور جلوگیري از آبشویی و انتقال به .استفاده شد

هاي بعدي براي هر بلوك یک نهر ورودي و یک بلوك
طور نظر گرفته شد و هر بلوك بهنهر خروجی مجزا در
 الزم طی فصل رشد به دفعات. مجزا آبیاري گردید

هاي اولیه تا سبز شدن آبیاري. وجین دستی انجام شد
بار و پس از آن هر ها هر چهار روز یکواستقرار بوته
بار بسته به شرایط آب و هوایی و تشتک هفت روز یک

 3-4گیاهان سبز شده در مرحله . تبخیر انجام گرفت
. متر رسید سانتی8-10ها به برگی تنک شده فاصله بوته

برداي نمونه در مرحله گلدهی کاملشوید ته  بو10از 
ها گل آذین  نمونه ها به آزمایشگاه منتقلو سپس شد 

ها به روش تقطیر با  و به حالت تر اسانس آن.جدا شد
در مرحله . آب و با دستگاه کلونجر استخراج گردید

 بوته با رعایت حاشیه انتخاب 10رسیدگی بذور تعداد 
ارتفاع، : عبارت بودند ازگیري شده صفات اندازه.شد

، قطر ثانوي، تعداد شاخه اولیهتعداد گره، تعداد شاخه 
ساقه، وزن برگ در بوته، وزن ساقه در بوته، وزن گل 

  .در بوته، وزن بذر در بوته، عملکرد بذر در واحد سطح
 و SPSS نرم افزار با استفاده از نتایج حاصله         

MSTATCمقایسه  تجزیه واریانس شده و براي 
  .اي دانکن استفاده شددامنهمیانگین از آزمون چند
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  1389 تغییرات آب و هوایی در طول فصل رشدي شوید در سال -1جدول

  %رطوبت نسبی  )گراددرجه سانتی(دما 
  ماه

  حداکثر  حداقل  حداکثر  حداقل
میانگین میزان 

  )مترمیلی(بارندگی
  83/0  78  3/32  48/15  96/1  فروردین
  72/3  7/85  11/45  1/19  3/7  اردیبهشت
  18/1  1/66  5/23  0/29  9/11  خرداد
  04/0  9/58  9/20  3/33  8/15  تیر
  -  7/61  20  0/33  4/15  مرداد
  64/0  5/65  8/26  2/30  0/13  شهریور

  

  ي خاك قطعه زمین مورد نظر نتایج تجزیه-2جدول
   خاكدرصد ذرات  (mg/kg)عناصر قابل          جذب

عمق 
(cm

)
ش گل 

واکن
  

اشباع 
pH

هدایت  
الکتریکی 

EC
(ds/m

)
 

درص
د مواد 
خنثی شونده 

T.N
.V

درصد مواد 
  

آلی 
O

C
%

  

درصد
نیتروژن کل  

  

P  K Cu Mn Zn Fe 

س
ر

ت  
سیل

شن  
  

0-30  4/7  07/1  2  76/0  08/0  8  304  9/1  10  7/0  6/3  8  18  74  

  
  نتایج و بحث

 نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر تیمارهاي         
آبیاري روي تعداد شاخه ثانویه، وزن ساقه و درصد 

دار بود و روي بقیه  معنی درصد5اسانس گل در سطح 
). 3جدول(داري نشد صفات مورد بررسی معنی

بیشترین تعداد شاخه ثانویه مربوط به تیمار آبیاري 
 و کمترین 9/6متر تبخیر از تشتک با میانگین  میلی130

متر تبخیر از  میلی100اريتعداد مربوط به تیمار آبی
تیمار آبیاري شاهد با .  بود9/3تشتک با میانگین 

متر  میلی100 باالترین وزن ساقه و تیمار 7/2میانگین 
پایین ترین وزن ساقه را   1/2تبخیر از تشتک با میانگین 

 متر میلی130داشت که بین تیمارهاي آبی شاهد و 
تیمار . ه نشدمشاهد داريتبخیر از تشتک اختالف معنی

 درصد بیشترین درصد 472/2 میانگین با آبیاري شاهد
متر تبخیر از تشتک با میانگین  میلی130اسانس و تیمار 

 درصد کمترین درصد اسانس را تولید کردند 96/1
  ). 4جدول(

شود  مشاهده می3همان طوري که در جدول          
کود نیتروژنی روي صفات قطر ساقه و وزن گل تک 

دار داشته و تاثیر توأم تیمارهاي آبیاري ته تأثیر معنیبو
. بوددار معنیبوته بر وزن گل تکو کود نیترژنی 

 کیلوگرم در 120مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار 
متر و تیمار شاهد  میلی4/5هکتار نیتروژن با میانگین 

ترتیب بیشترین و بهمتر میلی 2/4نیتروژن با میانگین 
  ). 1شکل  (تولید کردندین قطر ساقه را کمتر

 افزایش شود باهمان طوري که مالحظه می         
سطوح کم آبی درصد اسانس و وزن ساقه کاهش پیدا 

از آن جایی که افزایش سطوح تنش خشکی . می کند
شود درنتیجه رشد و عملکرد، باعث کاهش فتوسنتز می

تحت شرایط . یابددرکل، بیوماس گیاهی کاهش می
افزایش تنش خشکی، فتوسنتز به خاطر محدودیت 

شده که این امر دسترسی به دي اکسید کربن محدود 
این نتایج با . دهدهدایت مزوفیلی روزنه را کاهش می

، روي بادرنجبویه )1386  (هاي اردکانی و همکارانیافته
که اذعان داشتند عملکرد ساقه و اندام هوایی با افزایش 
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اما با نظرات . سطوح کم آبی کاهش یافت مطابقت دارد
د اسانس ، روي شوید که بیان کرد درص)1388(عندلیبی 

آبی افزایش ي شوید با تشدید کمهاها و دانهها، گلبرگ
بیشترین عملکرد اسانس مربوط .  مغایرت دارد،یابدمی

به گیاهانی بود که در مرحله گلدهی تحت تنش مالیم 
. قرار گرفته بودند  

شود با افزایش سطوح  مشاهده می1شکل مطابق       
که با یافته . یابدقطر ساقه افزایش میکود نیتروژنی 
بونه مطابقت دارد که ، روي با)1388(دست برهان 

قطر ساقه  با افزایش سطوح کود نیتروژنی اذعان داشت
با توجه به اینکه نیتروژن نقش . یابدبابونه افزایش می

ترین اساسی در ساختمان کلروفیل دارد و از طرفی مهم
ر باشد و افزایش آن دها میعنصر در سنتز پروتئین

شرایط مطلوب تا حد مشخصی موجب افزایش میزان 
توان نتیجه گرفت که با افزایش گردد، میپروتئین می

پروتئین ها، گیاه به توسعه سطح برگ، تعداد شاخه 
پردازد که افزایش این صفات می فرعی و قطر ساقه

رحمانی و (افزایش مواد فتوسنتزي را به دنبال دارد 
 طور ل به وزن گ3ول مطابق جد  ).1387همکاران 

 کود یمارهاي آبیاري وداري تحت تأثیر توأم تمعنی
متر  میلی130 قرار گرفت، تیمارهاي آبیاري نیتروژنی 

 کیلوگرم در هکتار با میانگین 80تبخیر از تشتک و کود 
 گرم و تیمارهاي آبیاري شاهد و کود شاهد 5/6

د نیتروژن بترتیب بیشترین و کمترین وزن گل را دارن
  ).2شکل (

آبی منجر به کاهش ارتفاع، تعداد افزایش سطوح کم     
شاخه فرعی، قطر ساقه، وزن برگ، وزن ساقه، وزن بذر 

-ها از نظر آماري معنیشود، اما این کاهشمیدر بوته 
تر و حتی در مواردي دار نیست، لذا با مصرف آب پایین

ین اي از ابه عملکرد بهینهتوان میبا عدم مصرف آب 
با توجه به اینکه اکثر صفات مورد . گیاه دست یافت

آبی قرار داري تحت تأثیر کمطور معنیبررسی به
توان اذعان داشت که شوید گیاهی متحمل ند میانگرفته
آبی شود و در مناطق مواجه با کمآبی محسوب میبه کم

اي از این گیاه تر نیز به عملکرد بهینهبا مصرف آب پایین
  .فتدست یا

متقابل دو تیمار مورد بررسی، با توجه به نتایج اثر 
چه کشت این گیاه در شرایط آبیاري مطلوب انجا چنان

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، و اگر 40گیرد مصرف 
 80کشت در شرایط آبیاري محدود انجام گیرد مصرف 

در و با . شودکیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می
دار سطوح نیتروژن بر ر معنیعدم تأثینظر گرفتن 

درصد و عملکرد اسانس با در نظر گرفتن مسائل زیست 
 کیلوگرم در هکتار 40محیطی و اقتصادي مصرف 

در ضمن با عنایت به . رسدنیتروژن مناسب به نظر می
متر تبخیر از  میلی130 به 70اینکه کاهش مصرف آب از 

تشتک علی رغم کاهش درصد اسانس، تأثیري روي 
لکرد اسانس نداشته است، لذا با انجام تحقیقات بیشتر عم

توان به تولید و درصورت تأیید نتایج این پژوهش می
ا کاهش قابل توجه مصرف اسانس کافی از این گیاه ب

  .امیدوار بود آب آبیاري
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  انس گیاه شوید تحت تیمارهاي آبیاريمقایسه میانگین برخی صفات مربوط به مورفولوژي و اس-4جدول
  درصد اسانس گل  وزن ساقه در بوته  تعداد شاخه ثانویه  

متر تبخیر از  میلی70
 Aتشتک کالس 

ab 683/5  a 728/2  a 472/2  

متر تبخیر  میلی100
 Aاز تشتک کالس 

b 972/3 b 058/2  ab  121/2  

متر تبخیر  میلی130
 Aاز تشتک کالس 

a 928/6  ab 509/2  b 964/1  

   درصد5دار در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی                            

  
  درصد  احتمال سطح در دارمعنی تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنی، حروف غیر مشابه بیانگر اختالف قطر ساقهتغییرات  -1شکل

  

  
   تیمارهاي آبیاري و کود نیتروژنی، سطوح مختلفتغییرات وزن گل تحت تأثیر  2شکل 

   درصد5 دار در سطح احتمالحروف غیر مشابه نشانگر اختالف معنی
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