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 ۱۷۳  ...اثر متقابل تنش خشکي و کود دامي بر اجزاء عملکرد، ميزان اسانس : احمديان و همکاران  

  
    ايرانياهان زراعيگعلوم مجله 

  )۱۷۳‐۱۸۰(  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰وره د

  

  
  زان اسانس ي بر اجزاء عملکرد، مي و کود دامياثر متقابل تنش خشک

  (.Cuminum cyminum L)سبزرهي آن در زييايميبات شيو ترک
  

  ۳ و محمد گلوي۲، احمد قنبري*۱احمد احمديان
   دانشگاه زابل، هيأت علميياعض ا وي اکولوژشجوي دكتريندا، ۳، ۲، ۱

  )۲۳/۸/۸۶:  تاريخ تصويب‐۲۳/۸/۸۴: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

ش ي آب در خاک باعث افزايت نگهداريش ظرفياه با افزاياز گي ضمن تأمين عناصر مورد نيکود دام

 و يخشکر تنش ي تأثيبه منظور بررس. شودي ميياهان دارويزان اسانس در گيت و ميفيرشد، عملکرد، ک

ره ي زيياه داروي اسانس گييايمي شيزان اسانس و شاخصهاي بر عملکرد و اجزاء آن، ميدام مصرف کود

 در ٨٢‐٨٣ ي در سال زراعي کامل تصادفيهال در قالب طرح بلوکي به صورت فاکتوريشيسبز، آزما

مايش شامل تيمارهاي آز.  زابل در چهار تکرار انجام شد‐ زهکيقات کشاورزيستگاه تحقيمزرعه ا

 ٢٠مصرف و عدم مصرف (و كود دامي در دو سطح ) بار آبياري ٤ و ٣، ٢(دفعات آبياري در سه سطح 

ها نشان داد صفات تعداد چتر در بوته، تعداد ن دادهيانگيسه ميمقا .بود) تن در هكتار كود گاوي پوسيده

 يمارهاير تي تحت تأثيدارير معنک، کاه و دانه به طويولوژي بياه، وزن هزار دانه، عملکردهايبذر در گ

 درصد ١٥عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه در اثر استفاده از كود دامي حدود .  واقع شدندياريآب

. بدست آمد ي با مصرف کود دامياريمار سه بار آبيک در تيولوژين عملکرد دانه و بيشتريب. افتيافزايش 

توان از دفعات آبياري كاست و عملكرد مناسب را ميج نشان داد در صورت استفاده از كود دامي ينتا

.  آن شدييايمي شيزان شاخصهايش درصد اسانس و مي باعث افزاي و تنش خشکيکوددام .بدست آورد

بار مار سهينن در تينن و آلفاپينن، گاماترپيزان بتاپين ميمن و کمتريد و پاراسيآلدهنيزان کومين ميشتريب

 يبات اصلين غلظت ترکي از وجود رابطه بيش، حاکيج آزماينتا. بدست آمد يمصرف کود دام  باياريآب

 .باشدي خاک مييط تنش رطوبت و عناصر غذايره سبز تحت شراياسانس ز
  

  .، زيره سبزي اسانس، کود دامييايمي شيها آبياري، شاخص:يدي کليواژه ها

  
  مقدمه

ت از يفيک) ياهان زراعينسبت به گ( يياهان دارويگ در
اهان عوامل ي رشد گيبرا.  برخوردار استيشتريت بياهم
 از آنها تحت کنترل ي دارند که برخيير بسزاي تأثيطيمح

 و استفاده از کود ياري آبن عواملي ااز جمله. باشنديبشر م
ت يفيش عملکرد و بهبود کي افزابه منظور که  استيدام
كمبود آب مهمترين عامل . بسيار موثرنداهان يگ

 رودشمار مي توليد محصوالت كشاورزي بهمحدودكننده 

(Amirnpoor & Moosavi, 1995) .تواند ي ميتنش خشک
ر بر قدرت جذب آب و يل و تأثير اختالف پتانسييبا تغ

زان جذب عناصر ير مييها باعث تغشهيامالح توسط ر
 کنترل از اين رو؛ (Tavoosi, 2000) اه گردديتوسط گ

ش يتواند به افزاي مهاشهيزان آب موجود در سطح ريم
  .(Omidbaigi, 2007) کمک کنديياهان دارويت در گيفيک

 حائز ييايمي شي نسبت به کودهاي آليمصرف کودها
ا چند يک ي  صرفاًييايمي شيکودها.  استيشتريت بياهم

 E-mail: myarash59@gmail.com  ۰۹۱۵‐۵۳۲۲۲۵۶: تلفن  احمد احمديان:  نويسنده مسئول*
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۷۴

 ،کنندياه را فراهم مي رشد گياز برايعنصر مورد ن
 از ياري ضمن در دسترس قرار دادن بسيکه کود آليدرحال

 خواص باعث بهبود مصرف و پرمصرف،عناصر کم
 رشد يط مناسب برايجاد محي خاک و اييايميکوشيزيف

 ,Farzaneh) شودياهان ميت باالتر گيفيبهتر و عملکرد و ک

 يياهان داروينکه ماده مؤثره در گيبا توجه به ا. (1990
 يز مغذي عناصر ريم برخير مستقيممکن است تحت تأث

 اکثر عناصر ي که حاوي آليز کودهاتوان ايباشد م
 استفاده يياهان دارويزه گي هستند در کشت مکانيزمغذير

  . ز دارندي ني کمتريطيست محيکرد که مشکالت ز
کساله از ي ياهيگ (Cuminum cyminum)ره سبز يز

اهان ين گيترين و اقتصادي از مهمتريکيان و يخانواده چتر
مه خشک يشک و نتواند در مناطق خي است که مييدارو
 کم خاک، حائز يزيط کمبود آب و حاصلخيران در شرايا

  .(Kafi, 2002)  باشديت فراوانياهم
ها و رنگ و پوشش سطح شکل برگها، کوتاه بودن بوته

ط يره سبز به شراي زي نشان از سازگارياه همگي گياندامها
 ياه مذکور داراين گيهمچن. (Kafi, 2002)  دارديخشک

 خاک يزي و  نسبت به حاصلخيه شور بيمقاومت نسب
  .(Kafi, 2002; Tatari, 2004) باشديتوقع مکم

 زيره يتحقيقات انجام گرفته در مورد نياز آبي و کود
ست كه  اسبز براي حصول حداكثر محصول حاكي از آن

 اين گياه بسيار پايين بوده و نسبت ياصوالً نياز آبي و کود
  .(Kafi, 2002) شدبايم  کمترياهان زراعير گيبه سا

Tavoosi (2000)  هاي مختلف رژيم ضمن مطالعه اثر
 كه پتانسيل ه استآبياري بر عملكرد زيره سبز گزارش كرد
رسد اما  بار مي‐٣٠آب زيره سبز در اواخر دوره رشد به 

يعني . هيچگونه آثار پژمردگي در گياه گزارش نشده است
مورد نياز خود گياه در اين پتانسيل نيز قادر به جذب آب 

 بين عملكرد دانه، تعداد مطالعه فوقدر . باشداز خاك مي
چتر در بوته و تعداد دانه در چتر در تيمارهاي آبياري 

 ،تيمار آبياري كاملبا اعمال اختالفي مشاهده نشد، اما 
بيشترين مقدار بيوماس و كمترين وزن هزار دانه و شاخص 

  . بدست آمده استبرداشت 
Tatari (2004)ه است خود گزارش کردي در بررس 

، شدک يولوژيش عملکرد بي باعث افزاياريش دفعات آبيافزا
ن کاهش ي کاهش مختصر در عملکرد دانه و همچنيول

. را به دنبال خواهد داشتوزن هزار دانه و شاخص برداشت 
ن و پس از آن دو بار يري با آب شياري بار آب٢مار ين تيبهتر

 در ياريک بار آبين و يريبا آب شک بار يصورت ه  بياريآب
  . بوديک از سطوح شوريهر 

Farahza Kazemi et al. (2002)اثر تنش ي در بررس 
ره سبز با اعمال ي عملکرد بذر زيها بر مؤلفهيکم آب

FC ،FC حدود ي رطوبتيهاماريت
3
FC و 2

3
 مشاهده کرد 1

 عملکرد بذر، وزن هزار دانه، تعداد يهايژگير و دFCمار يت
ن را داشته يانگين مي باالترييچتر در بوته و وزن اندام هوا

ها تفاوت يژگيچکدام از ويمارها در هير تياست و سا
  . گر نداشتنديکدي با يداريمعن

Balandari (2004) ه در پژوهش خود گزارش کرد
 معتدل و يش و هواي باعث افزاي گرما و خشکاست كه

  .شوديره سبز ميمرطوب باعث کاهش درصد اسانس ز
Bagheri & Mazaheri Laghab (2004) گزارش 
 يي و منگنز به تنهايکردند کاربرد عناصر کم مصرف رو

 ييايميبات شي رشد و ترکي رويدارياثر مثبت معن
 يشترير بيسبز داشت و کاربرد مخلوط آنها تأثرهياسانس ز

ش ي، ضمن افزاي با رويپاشن محلولينهمچ. را نشان داد
د و کاهش يآلدهنيزان کوميش ميدرصد اسانس، باعث افزا

 ي ول،ش داديد را افزايک اسيمنگنز، بنزوئ. نن شديزان پيم
 يدر حال. د نداشتيآلدهنيزان کومي بر ميدارير معنيتأث

دهنده لي و منگنز اکثر مواد تشکي رويبيمار ترکيکه ت
  .ش داديره سبز را افزايه زاسانس بذر و بوت

 يهاتهي اسانس حاصل از وارياديکنون پژوهشگران زتا
بات آنرا تحت ي کرده و ترکتجزيهسبز را رهيمختلف ز

 Li & Jiang .اند قرار دادهين مختلف مورد بررسيعناو
د، يآلدهنيسبز را کومرهيبات اسانس زيترک (2004)
نن يمن و بتاپياراسنن، سفرانال، پيک الکل، گاماترپينيکوم

 Jirovets & Buchbouer کهيدرحال. ه استگزارش کرد
سبز را رهيبات اسانس زيشات خود ترکيدر آزما (2005)
ان ينن بيترپمن و گامايسنن، پارايپد، بتايآلدهنيکوم
 که مواد ندگزارش داد Iacobellis et al. (2005) .ندکرد
 ٤‐١ ره سبز شامليدهنده اسانس زلي تشکياصل

نن يپنن و بتايترپ د، گامايآلدهنيآل، کوم‐٧‐نيپارامنتاد
ب ي انجام شده، چند ترکيهايج بررسيبراساس نتا. است
د ماده يآلدهنيها وجود دارد و کومتهي در همه وارياصل
 ,Kafi) باشديسبز مرهيل دهنده اسانس زي تشکياصل

2002; Li & Jiang, 2004; Mazandarani et al., 2004; 
Yan et al., 2002) .  
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 ۱۷۵  ...اثر متقابل تنش خشکي و کود دامي بر اجزاء عملکرد، ميزان اسانس : احمديان و همکاران  

 ياريت شناخت مراحل حساس به آبيبا توجه به اهم
ه  بيطيد عوامل محير شدين تأثيره سبز، همچنياه زيدر گ
 خاک بر رشد، عملکرد و يزي و حاصلخيژه تنش خشکيو
 و ياريدفعات آبدر اين آزمايش اثر اه مذکور، يت گيفيک

ات بيزان اسانس و ترکي بر عملکرد، ميمصرف کوددام
  . قرار گرفت يبررسمورد  آن ييايميش

  
  هامواد و روش

 در مركز تحقيقات ١٣٨٢‐٨٣آزمايش در سال زراعي 
كشاورزي و منابع طبيعي زهك از توابع شهرستان زابل 

اقليم محل اجراي طرح گرم و خشك و داراي . انجام گرفت
 ٤٨٣ارتفاع از سطح دريا . باشدفصل خشك تابستانه مي

 ٥٠٠٠ تا ٤٥٠٠انه ير و تعرق ساليبخزان تيمتر و م
  بوده که و شوريشنيبافت خاک مزرعه لوم. متر استيليم

 كاهش يافت ms/cm۱۲/۴  آن تا ECپس از انجام آبياري 
 مزرعه .باشدي م١ آن مطابق جدول ييايميات شي خصوصو

  .در سال قبل تحت كشت گندم بود
  

  ز نتايج تجزيه شيميايي خاک مزرعه زيره سب‐١جدول
 واحد مقدار شاخص
pH ٨٢/٧ - 
EC ٢٨/٩ ms/cm 

Ca + Mg ٧٥/٤٣ meq/litr 
Na ٥٨/٥٦ meq/litr 

HCO3 ٤٢/٦ meq/litr 
Cl ٤٨/٨٠ meq/litr 

SO4 ٨٤/١٣ meq/litr 
 meq/litr ٧٤/١٠٠ ونهايآنمجموع
 meq/litr ٣٢/١٠٠ ونهايکاتمجموع

SAR ١٢/١٢ - 
ESP ٢٠/١٤ % 
 % ٠٠/١٩ آهک
 % ٨٤/٠ يکربن آل
 % ٤٣/١ يمواد آل
N ٠٧/٠ % 
P ٠٣/٣٠ ppm 
K ٧٨/١٨٥ ppm 

 % ١٣/٢٩ عصاره اشباع
  

ه هاي كامل تصادفي بآزمايش در قالب طرح بلوك
تيمارهاي . صورت فاكتوريل در چهار تكرار اجرا شد

: دو بار آبياري[آزمايشي شامل دفعات آبياري در سه سطح 
، سه بار )١I( ر كاملهمزمان با كاشت و پس از استقرا

همزمان با كاشت، پس از استقرار كامل و مرحله : آبياري
همزمان با كاشت، پس : ، چهار بار آبياري)٢I(آغاز گلدهي 

از استقرار كامل، مرحله آغاز گلدهي و شروع پر شدن دانه 

)٣I [( و كود دامي در دو سطح]عدم مصرف كود دامي 
)١F ( مي پوسيده دا  تن در هكتار كود٢٠و مصرف)٢F [(

  .بودند
 با ١٣٨٢ آذر ماه دومعمليات كاشت زيره سبز در 

 ٥/١ سانتيمتر و به عمق كاشت حدود ٢٠فاصله رديف 
متر و فاصله  ۲/۲در  ٤/٢ هايي به ابعادسانتيمتر، در كرت

دامي مورد استفاده  كود.  متر انجام شد٢/١بين هرکرت 
 سال ٢يش از كه به مدت ب(كود گاوي كامالً پوسيده بود 

 همزمان با و) در شرايط نور شديد آفتاب قرار گرفته بود
اضافه  با ايجاد شيار در خاك هاي مورد نظركاشت به پالت

 ٢٠ها طوري انجام شد كه حداقل تا عمق آبياري. گرديد
 ميزان آب .زراعي برسد تيسانتيمتري خاك به حد ظرف

  .ود متر مكعب در هكتار ب٥٠٠مصرفي به طور متوسط 
  جهت تعيين و محاسبه اجزاءيي نهابرداشتقبل از 

عملكرد شامل تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، 
 ١٠ارتفاع ساقه و وزن هزار دانه بطور تصادفي از هر پالت 

براي محاسبه عملكرد دانه و . بوته انتخاب و برداشت شد
 پس از حذف( عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت

 متر مربع از هر كرت برداشت شده و در ٢سطح ) هاحاشيه
 يهااز دانه. دي ساعت خشك گرد٧٢شرايط مزرعه به مدت

 ي بطور تصادفيفي صفات کيريگز جهت اندازهيحاصله ن
ها سه تكرار از براي كاهش هزينه. عمل آمده  بيريگنمونه

   .تكرارهاي آزمايش مورد تجزيه كيفي قرار گرفتند
زان يم. دستگاه کلونجر انجام شد کمک با يريگاسانس
ز با کمک دستگاه يدهنده اسانس نليبات تشکيترک

 (GC/mass)سنج جرمي متصل به طيفيگازيکروماتوگراف
  . خراسان بدست آمديواقع در پارک علم و فناور

 حاصل از عملکرد و اجزاء يهاج دادهيان نتايدر پا
ه ي حاصل از تجزيهاج دادهين نتايعملکرد و همچن

انس قرار يه واريزان آن، مورد تجزي اسانس و مييايميش
 دانکن در ياها توسط آزمون چند دامنهنيانگيگرفت و م

 Mstat-C يوتري درصد با برنامه کامپ٥سطح احتمال 
  .سه شدنديمقا

  
  نتايج و بحث

نشان داد كه اثر ) ۲جدول(نتايج تجزيه واريانس 
و  د چتر در بوتهتيمارهاي آبياري بر عملكرد اقتصادي، تعدا

عملكرد و بر وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد 
  درصد٥در سطح احتمال   تعداد دانه در بوته وبيولوژيك
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۷۶

تيمار آبياري بر روي ارتفاع ر يکه تأثيدر حال. دار شدمعني
عملکرد کاه و شاخص برداشت از ، گياه، تعداد دانه در چتر

  .دار نبودنظر آماري معني
 كه افزايش نشان داد) ٣جدول(ها ميانگين دادهمقايسه 

دار  بار باعث افزايش معني٣ بار به ٢آب مصرفي از 
(P<0.05)  ،ميانگين تعداد چتر در بوته، عملكرد اقتصادي

 داراه و كاهش معنييعملكرد بيولوژيك و تعداد بذر در گ
(P<0.05)ي در ميانگين وزن هزار دانه شده است در حال 

و کاه  عملکرد ،اهي ارتفاع گ، تعداد دانه در چتربر يريکه تأث
  .شاخص برداشت نداشت

 بين يداري كه تفاوت معننتايج نشان دادهمچنين 
 از نظر ميانگين عملكرد دانه، عملكرد ٣I و٢Iتيمارهاي 

   در چتر بيولوژيك، عملکرد کاه، تعداد دانه در چتر، تعداد 

خص برداشت وجود بوته، وزن هزار دانه، ارتفاع گياه و شا
، كه نشان مي دهد آبياري مرحله آخر رشدي گياه شتندا

تأثيري در افزايش عملكرد نداشته و ) مرحله پر شدن دانه(
نزديك بودن فاصله . تا حدي باعث كاهش آن نيز مي شود

زماني دو آبياري آخر و حساس شدن گياه در اين مرحله 
الل  و گرماي زياد منطقه و همچنين اختبه آبياري

تواند از  ميفيزيولوژيکي بين مرحله رويشي و زايشي گياه
تأثير بودن آبياري مرحله آخر و تا حدي كاهش علل بي

اثر كمبود آب در كاهش عملكرد دانه . جزئي عملكرد باشد
  تأثير بودن آبياري در مرحله پر شدنبي زيره سبز و

   وAminpoor & Moosavi (1995) دانه در نتايج
Tatari (2004)نيز گزارش گرديده است .  

  
   تحت تأثير آبياري و كود دامي ميانگين مربعات عملکرد و اجزاء عملکرد دانه زيره سبز‐٢جدول 

 منابع تغيير
  درجه
 آزادي

تعداد دانه 
 درچتر

وزن هزار 
 دانه

  ارتفاع
 گياه

تعداد چتر 
 در بوته

تعداد دانه 
 در بوته

  عملکرد
 دانه

عملکرد 
 بيولوژيک

  عملکرد
 هکا

شاخص 
 برداشت

 ns۲۴/۳ ns۲۲۲/۰ns۸/۲۹ **۷/۸۸ **۲۹۳۴۸ **۱۲۷۵۳ ns۱۵۱۳ ns۸۰۴۳ ns۱۴۵ ٣ تکرار
 ns۳۸۵/۰ **۹۸۶/۰ns۴۵/۱۵ **۸۲/۷۸ *۱۱۳۴۹ **۱۱۴۳۶ *۶۰۵۲۰ ns۱۹۵۴۶ ns۲/۱۲ ٢ دفعات آبياري

 ns۰۳۴/۰ ns۲۹۵/۰ns۰۲/۳۶ **۵۴/۱۸۳ **۲۷۵۴۴ **۲۶۶۴۰ **۱۱۸۸۶۳ ns۳۲۹۵۹ ns۳۲/۵ ١ کود دامي
 ns۴۴۹/۱ ns۰۳۵۵/۰ns۹۴/۱ ns۲۶/۶ ns۳۸۲ ns۸/۹۱۷ ns۹/۴۱۲ ns۴۰۲ ns۷/۴ ٢ اثر متقابل

 ۱/۲۹ ۸۲۵۱ ۱۱۴۱۳ ۱۴۰۷ ۴۴۵۶ ۷۳۲/۹ ۹۷/۹ ۱۰۸/۰ ۳۹۶/۱ ١٥ اشتباه آزمايشي
 ۱۰ ۱۴ ۱۳ ۹ ۵/۱۴ ۹ ۵/۱۱ ۱۲ ۵/۶ ‐ (%)ضريب تغييرات

   عدم معني دار nsو %   ٥ معني دار در سطح احتمال *%   ١ معني دار در سطح احتمال **
  

   مقايسه ميانگين اثر کود دامي و دفعات آبياري بر عملکرد و اجزاء عملكرد زيره سبز‐ ٣جدول 

 
تعداد چتر 
 در بوته

تعداد دانه 
 در چتر

وزن هزار 
 دانه

  ارتفاع
 گياه

تعداد دانه 
 در بوته

  عملکرد
 دانه

عملکرد 
 بيولوژيک

  عملکرد
 کاه

شاخص 
 برداشت

F1 b٨٩/٢١ a٣٩/١٣ a ٨٧/٢ a٠٩/٢٦ b ٢٩٦ b ٣٨٣ b ٧١٤ a ٣٣٢ a ٥٤ 
F2 a٤٣/٢٧ a٣٢/١٣ a ٦٥/٢ a٥٤/٢٨ a ٣٦٤ a ٤٤٩ a ٨٥٥ a ٤٠٣ a ٥٣ 

LSD ٧/٤ ٧٩ ٩٣ ٧/٣٢ ٦/٤١ ٧٥/٢ ٢٨٦/٠ ٠٣/١ ٧٢/٢ 
I1 b١٨/٢١ a٥٦/١٣ a ١٦/٣ a ٨٣/٢٥ b ٢٨٧ b ٣٧٤ b ٦٨٦ a ٣١٢ a ٥٥ 
I2 a٢٨/٢٧ a١٣/١٣ b ٥١/٢ a ٥٨/٢٨ a ٣٥٧ a ٤٤٨ a ٨٥٠ a ٤٠٣ a ٥٣ 
I3 a٥٣/٢٥ a٣٨/١٣ b ٦١/٢ a ٥٥/٢٧ a ٣٤٧ a ٤٢٧ a ٨١٧ a ٣٩١ a ٥٣ 

LSD ٨/٥ ٨/٩٦ ٩/١١٣ ٤٠ ٥١ ٣٧/٣ ٣٥/٠ ٢٦/١ ٣٣/٣ 
I1F1 c٠٦/١٩ a٥٨/١٣ a ٢٩/٣ b ٢٥ c ٢٦١ c ٣٤٩ c ٦٢٤ b ٢٧٥ a ٥٦ 
I1F2 bc٣/٢٣ a٥٥/١٣ ab٠٤/٣ ab٦٥/٢٦ bc ٣١٣ bc٤٠٠ bc ٧٤٨ ab٣٤٩ a ٥٤ 
I2F1 bc٥/٢٣ a٦/١٣ bc٦٨/٢ ab ٨/٢٦ abc٣٢٠ bc٤٠٢ abc٧٧٥ ab٣٧٣ a ٥٣ 
I2F2 a٠٥/٣١ a٦٥/١٢ c ٣٤/٢ a ٣٥/٣٠ a ٣٩٤ a ٤٩٣ a٩٢٦ a ٤٣٣ a ٥٣ 
I3F1 bc١٣/٢٣a١٣ bc٦٥/٢ ab٤٨/٢٦ bc ٣٠٨ bc٣٩٧ bc٧٤٤ ab٣٤٧ a ٥٣ 
I3F2 ab٩٣/٢٧a٧٥/١٣ bc٥٧/٢ ab٦٣/٢٨ ab ٣٨٦ ab٤٥٦ ab ٨٩١ a ٤٣٥ a ٥٢ 
LSD ١/٨ ٧/١٣٦ ١٦١ ٦/٥٦ ١/٧٢ ٧٦/٤ ٤٩٥/٠ ٧٨/١ ٧/٤ 

   F1 :  عدم مصرف کود دامي وF2 :  تن در هکتار کود دامي٢٠مصرف   
   I1 :  ،دو بار آبياريI2 :  سه بار آبياري وI3 : چهار بار آبياري  
   درصد٥: دار سطح معني   
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 ۱۷۷  ...اثر متقابل تنش خشکي و کود دامي بر اجزاء عملکرد، ميزان اسانس : احمديان و همکاران  

دامي باعث دهد كه مصرف كود ينشان م ٣جدول 
ميانگين عملكرد دانه، عملكرد  (P<0.05) دارافزايش معني
د بذر در بوته و تعداد چتر در بوته شد اما بيولوژيك، تعدا

داري بر روي ميانگين تعداد دانه در چتر، وزن تأثير معني
 و شاخص برداشت عملکرد کاه ،هزار دانه، ارتفاع گياه

كود دامي ضمن بهبود ساختمان خاك و افزايش . نداشت
ظرفيت نگهداري رطوبت در خاك، با در دسترس قرار 

ي مورد نياز گياه، باعث رشد بهتر دادن كليه عناصر ضرور
و افزايش تعداد چتر در بوته و عملكرد بيولوژيك شده كه 
بدنبال آن باعث افزايش عملكرد دانه در گياه زيره سبز 

ش عملکرد يز افزاي نSaboor-Bilandi (2004) .شودمي
   . نشان داده استيره سبز را در صورت مصرف کود داميز

ك، عملکرد دانه و تعداد چتر ميانگين عملكرد بيولوژي
در تيمار سه بار آبياري با مصرف كود ) ٣جدول(در بوته 

دامي بيش از ساير تيمار ها بوده و پس از آن با اختالف 
چهار بار آبياري با  جزئي ميانگين صفات مذكور در تيمار

كود دامي . مصرف كود دامي بيشتر از ساير تيمارها است
ضمن افزايش توان ذخيره آب در خاك باعث تأمين عناصر 
غذايي مورد نياز و افزايش رشد سبزينگي و تعداد چتر در 

وجود مقدار آب كافي نيز افزايش رشد . شودبوته مي
 كاهش جزئي مسئله جالب توجه. سبزينگي را بدنبال دارد

عملكرد بيولوژيك، عملکرد دانه و تعداد چتر در بوته در 
 نسبت به تيمار ٢F٣I صورت افزايش آبياري در تيمار

٢F٢I توان به حساس بودن گياه به آبياري باشد؛ كه ميمي
ک در اين مرحله رشدي مرتبط يولوژيزيو اختالل در رشد ف

ين عملكرد بين ميانگ .(Kafi, 2002; Tatari, 2004)دانست
 بيولوژيك، عملکرد دانه و تعداد چتر در بوته در تيمارهاي

سه بار آبياري ، دو بار آبياري به همراه مصرف كود دامي
بدون مصرف كود دامي و چهار بار آبياري بدون مصرف 

 چنين. داري مشاهده نشدكود دامي اختالف معني
 شود كه عملكرد در تيمار دو بار آبياري بهاستنباط مي

همراه استفاده از كود دامي مشابه با زماني است كه سه يا 
. چهار بار آبياري صورت گرفته ولي كود دامي مصرف نشود

كمبود آب و مناسب نبودن خاك باعث كاهش عملكرد 
بيولوژيك و كاهش تعداد چتر در بوته شده و بدنبال آن 

 & Aminpoor) ابدييره سبز کاهش ميعملکرد دانه در ز

Moosavi, 1995; Kafi, 2002; Tatari, 2004).  
سه بار  تيمار دو بار آبياري بدون مصرف كود دامي و

ن ين و کمتريشتريب بيآبياري با مصرف كود دامي به ترت

، ١F٢Iدر تيمارهاي . ميانگين وزن هزار دانه را دارا بودند
١F٣I ٢ وF٣I تفاوت معني داري از نظر ميانگين وزن هزار 

 ٢F١I و١F١Iرسد در تيمارهايمي  به نظر.دانه وجود نداشت
گياه مواد فتوسنتزي محدود را صرف تعداد چتر كمتري 
. كرده و در نتيجه وزن هزار دانه در چتر افزايش يافته است

ولي در ساير تيمارها، گياه با مناسب تر بودن شرايط خاك 
و مصرف آب زيادتر و توليد مواد فتوسنتزي بيشتر توانسته 

زايش تعداد چتر سهم مواد فتوسنتزي اختصاص است با اف
يافته به هر چتر را كاهش داده كه موجب كاهش وزن هزار 

 ,Aminpoor & Moosavi, 1995; Kafi)شوددانه مي

2002; Tatari, 2004).  
 مختلف قرار يمارهاير تيتعداد دانه در چتر تحت تأث

اه در صورت مواجه شدن با يدهد گينگرفت که نشان م
 تعداد يدهد از تعداد چتر خود کاسته وليح ميرجتنش ت

  .دانه در هر چتر را ثابت نگه دارد
کسان بود و تفاوت ي تيمارها يشاخص برداشت در تمام

اين مطلب .  مختلف وجود نداشتيمارهاي در تيداريمعن
دهد آبياري و كود دامي تأثير چنداني بر شاخص نشان مي

هش عملكرد بيولوژيك، برداشت نداشته و با افزايش يا كا
با توجه به . يابدعملكرد دانه نيز افزايش يا كاهش مي

خصوصيات ذاتي گياه مبني بر اختصاص بيش از نيمي از 
كل وزن هوايي به دانه، زمينه افزايش شاخص برداشت 

ط يسبز در شرارهي؛ و ز(Kafi, 2002) باشدمحدود مي
 يمشخص و ثابت برداشت نسبتاً  شاخصيطيمختلف مح

  .دارد
بات يانس درصد اسانس و ترکيز واريج آنالي نتا٤جدول 

با توجه به جدول مذکور . دهديرا نشان م آنييايميش
 بر درصد ي و کوددامياريشود دفعات آبيمشاهده م

  . داشتيدارير معني آن تأثييايمي شيهااسانس و شاخص
ش دفعات يها نشان داد که افزان دادهيانگيسه ميمقا

.  درصد اسانس شد(P<0.05)دار يباعث کاهش معن ياريآب
ش درصد اسانس ي در افزاي از عوامل اصليکي يتنش خشک
 ياهيکه هر چه گي است؛ بطوريياهان دارويدر اکثر گ

رد، ي و کمبود آب قرارگيط استرس رطوبتيشتر در شرايب
 ,Omidbaigi) افتيش خواهد يز افزايزان اسانس آن نيم

ش ياثر تنش رطوبت را بر افزايز نن ير محققيسا. (2007
 ;Balandari, 2004) انداه گزارش دادهيزان اسانس گيم

Mazandarani et al., 2004).   
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۷۸

 (P<0.05) داريش معني باعث افزايمصرف کود دام
 ريز تأثين نيرمحققيسا. سبز شدرهي زيهادرصد اسانس دانه

ان نش ييدارواهانيگدرصد اسانس  را بريآليمصرف کودها
  . (Balandari, 2004; Mazandarani et al., 2004) اندداده

زان ي بر مي و کود دامياريسه اثر متقابل دفعات آبيمقا
 ٢F٢I و ٢F١I، ١F١I يمارهايدهد تياسانس نشان م

اند که ن درصد اسانس را به خود اختصاص دادهيشتريب
 بر اساس يمار مذکور از نظر آمارين سه تياختالف ب
زان ين ميکمتر. (P<0.05)دار نبود يانکن معنآزمون د

دار ي و بعد از آن با اختالف معن١F٣Iمار ياسانس در ت
(P<0.05)٢مار ي در تF٣Iبا يکود دام.   مشاهده شد 

 آبياري در کاهش ريزان اسانس باعث کاهش تأثيش ميافزا
  . شده است٢F٢Iدرصد اسانس در تيمار

 ٣ بار به ٢ از ياريش دفعات آبي که افزادادج نشان ينتا
د، يآلدهني کوم(P<0.05) داريش معنيبار باعث افزا

نن، ينن، آلفاپيدار بتاپيرسن و کاهش معنيمن و ميپاراس
ن در ي ا،شودي آل م‐٧ن ي پارامنتاد‐٤و١نن و يگاماترپ
 بار باعث ٤ بار به ٣ از ياريش دفعات آبي است که افزايحال
نن ينن، آلفا پينن، گاماترپي بتا پ(P<0.05)دار يش معنيافزا
د، ين آلدهي کوم(P<0.05)دار يرسن و کاهش معنيو م
  ).١شکل( شودي آل م‐٧ن ي پارامنتاد‐٤و١من و يپاراس

دهد که آبياري در مرحله گلدهي  نشان مي١شکل 
که  حالي شود، درباعث افزايش ميزان کومين آلدهيد مي

دهيد را به آبياري در مرحله پرشدن دانه ميزان کومين آل
توان ي ممذکوربا دقت در شکل . دهدشدت کاهش مي

ش يد با افزايآلدهنيش کوميزان افزايافت که ميدر
نن، يزان آلفا پي با ميم داشته، وليمن ارتباط مستقيپاراس
 يد نوعينن رابطه عکس دارند که شاينن و گاما ترپيبتاپ

  که يياج را يز  .باشند داشته  گر يکدي رابطه در اسانس با 

 بار ٤(ابد ييمن کاهش ميد و پاراسيآلدهنيزان کوميم
ش ينن افزايترپنن و گامايپنن، بتايزان آلفاپي؛ م)ياريآب

 ‐٤ و ١ن ي بيرابطه مذکور تا حد. دهد و بالعکسينشان م
  .رسن هم وجود داردي آل و م‐٧ نيپارامنتاد
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دو بار آبياري   سه بار آبياري   چهار بار آبياري  

  
  

  زيره سبزترکيبات اسانس   تأثير دفعات آبياري بر ميزان‐١شکل
  

 مشخص شده، مصرف کود ٢ همانطور که در شکل
 درصد، ٥ بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال يدام

من و يد، پاراسيآلدهنيزان کوميدار ميش معنيباعث افزا
نن ينن، گاماترپينن، بتاپيزان آلفاپيرسن شده است؛ اما ميم

 کاهش يدام  آل با مصرف کود‐٧ن ي پارامنتاد‐٤و١و 
زان ي است که مين در حاليا. افته استي (P<0.05)داريمعن

ر مصرف ي اسانس تحت تأثي اصلييايميبات شيمجموع ترک
  بر وجوديديين مطلب تأيا.  قرار نگرفته استيکود دام
دهنده اسانسلي تشکيبات اصليترکغلظت ن يرابطه ب

  
   آبياري و كود دامي ميانگين مربعات ترکيبات و درصد اسانس زيره سبز تحت تأثير‐ ٤جدول 

 درصد اسانس کل اجزاء آل٧پارامنتادين ‐٤و١ ميرسنپارا سيمن کومين آلدهيد آلفا پيننگاما ترپينن بتا پيننآزادي درجه منابع تغيير
 ns٠٠٣/٠ ns٠٠٣/٠ ns٠٠٠١/٠ ns٠٠١/٠ ns٠٢/٠ ns٠٠٩/٠ ns٠٠٢/٠ ns٠٠١/٠ ns٠٠٤/٠ ٢ تکرار

 ٥٢٦/٠** ٠٨٧/٠** ١٧٥/٠** ١٧/٠** ٨٩/١٢** ٧٤/٢٢** ٢٩/٠** ٢/٤** ٨٢/٢٧** ٢ دفعات آبياري
 ١٠٧/٠** ns٠٠٢/٠ ٠٢٩/٠** ٠٠٨/٠* ٦٤/٠** ٦٧/١** ٠٨/٠** ٦٦/٠** ٧٨١/٠** ١ کود دامي
 ٠١٨/٠* ٠٦٩/٠** ns٠٠٢/٠ ns٠٠١/٠ ns٠٤/٠ ns٠٧/٠ ٠١/٠** ns٠١٦/٠ ٠٩١/٠** ٢ اثر متقابل

 ٠٠٤/٠ ٠٠٦/٠ ٠٠١/٠ ٠٠١/٠ ٠١١/٠ ٠٤/٠ ٠٠١/٠ ٠٠٩/٠ ٠١٠/٠ ١٠ اشتباه آزمايشي
 ٢٨/٢ ٠٨/٠ ٤٧/١ ٦٨/٢ ٤٩/٠ ٤٥/٠ ٦٢/٢ ٦١/٠ ٦٩/٠ ‐ (%)ضريب تغييرات 

   عدم معني دار nsو %  ٥ معني دار در سطح احتمال *%  ١ معني دار در سطح احتمال **
  .يك تكرار از چهار تكرار آزمايش مزرعه اي مورد تجزيه كيفي قرار نگرفت: توضيح
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 ۱۷۹  ...اثر متقابل تنش خشکي و کود دامي بر اجزاء عملکرد، ميزان اسانس : احمديان و همکاران  

ک رابطه يشتر احتمال وجود يقات بيتحق. باشدتواند يم
نن و رابطه يد و گاماترپيآلدهنيزان کومين ميس بوعکم

در اسانس رسن يمن و مينن، پاراسين گاماترپيم بيمستق
 ;Jirovets & Buchbouer, 2005)دهديرا نشان مسبز رهيز

Kafi, 2002; Li & Jiang, 2004; Mazandarani et al., 
2004).  
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عدم مصرف كود     مصرف  20تن در هكتار كود دامي    

  
  سبزبر ميزان ترکيبات اسانس زيرهتأثيرمصرف کوددامي ‐٢شکل
  
ر متقابل ي حاصل از تأثيهان دادهيانگيسه ميمقا

ره سبز يبات اسانس زي بر ترکي و کوددامياريدفعات آب
نن و يپزان بتاين مين و کمتريشتريدهد که بينشان م
 ١F٣I يمارهايب در تي به ترتيداريطور معنه نن بيگاماترپ

  ). ٣شکل(  بود٢F٢Iو 
 باعث شد که يدام  بدون مصرف کودياريچهار بار آب

ابد و ي يريش چشمگينن افزاينن و گاماترپيزان بتاپيم
. خود اختصاص دهده مارها را بين تيزان در بين ميشتريب

 ي در صورت مصرف کود داميارين مقدار آبيکه هميدر حال
نن يگاماترپ نن ويبات بتاپيدار ترکيباعث کاهش معن

بات مذکور يزان ترکي باعث شد که مياري بار آبسه. شوديم
ز مقدار آنها را ي نين مقدار باشد و مصرف کود داميکمتر

  ).٣شکل( شتر کاهش داديب
   و بعد از آن با اختالف١F٣Iمار ينن در تيپ  آلفا

همانطور که . زان بودين ميشتري ب٢F٣Iمار يدار در تيمعن
زان ين ميم بيک رابطه مستقيشود ي مشاهده م٣ در شکل
نن در اسانس يترپنن و گامايپنن، بتايپب آلفايسه ترک

 از احتمال يز حاکيقات نيج تحقينتا. سبز وجود داردرهيز

نن و ينن، بتاپيزان آلفاپين ميم بيمستق وجود رابطه
  باشديسبز مرهيبات اسانس زينن در ترکيگاماترپ

(Jirovets & Buchbouer, 2005; Li & Jiang, 2004; 
Mazandarani et al., 2004).  
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دوآبياري بدون كود   دوآبياري با كود   سه آبياري بدون كود   
سه آبياري با كود    چهارآبياري بدون كود   چهارآبياري با كود  

  
   اثر متقابل آبياري و کود دامي بر ميزان‐٣شکل 

  ترکيبات شيميايي اسانس زيره سبز
  

ل دهنده ي تشکين جزء اصليد که مهمتريآلدهنيکوم
 .(Kafi, 2002; Li & Jiang, 2004) ره سبز استياسانس ز

ن ي کمتر١F٣Iمار يزان و در تين ميشتري ب٢F٢Iمار يدر ت
  .)٣شکل( مقدار بود

 يب حاوي به ترت١F٣I و ٢F٢I يمارهايتهمچنين 
همانطور . باشنديمن ميزان پاراسين مين و کمتريشتريب

د با يآلدهنيزان کومي م، مشخص شده است٣که در شکل
زان يگر مياز طرف د. من متناسب استيمقدار پاراس

مار يو در تن ي کمتر٢F٢Iمار ينن در تينن و گاماترپيبتاپ

١F٣Iزان يبا م قا رابطه عکسين مقدار بود که دقيشتري ب
 يمارهايمن موجود در اسانس تيد و پاراسيآلدهنيکوم

  . مذکور دارد
زان ين ميشتريدهد که بين نشان مي همچن٣شکل

زان ين مي و کمتر١F٣I  و ٢F٣I يمارهايرسن در تيم
 يمارهاي بوده که ت١F٢I و ٢F١I، ١F١I يمارهايرسن در تيم

 بر اساس آزمون يداريگر اختالف معنيکديز با يمذکور ن
  .درصد ندارند ٥دانکن در سطح احتمال 

 ٢F١I و ١F١Iمار ي آل در ت‐٧ن ي پارامنتاد‐٤و١ب يترک
 با مصرف کود ياريمار چهار بار آبين مقدار و در تيشتريب

 و ٢F٢I يمارهاياختالف ت. زان بودين مي کمتر٢F٣I يدام
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۸۰

١F٣Iآل از لحاظ ‐٧ن ي پارامنتاد‐٤و١زان ي از نظر مزي ن 
  . دار نبودي معنيآمار

 مشاهده ٣ و ٢، ١يهاتر به شکلقي دقيبا نگاه
  رسن بايزان مين ميک رابطه عکس بيشود که يم
 است که ين در حالي آل وجود دارد؛ ا‐٧ن ي پارامنتاد‐٤و١
  ني پارامنتاد‐٤و١رسن و يب ميرات دو ترکييزان  تغيم
ره يزل دهنده اسانسي تشکيبات اصلير ترکي آل با سا‐٧

  . ندارنديسبز تناسب چندان
زان مجموع يه اسانس نشان داد که ميج تجزينتا
 و دفعات يدام ر کودي اسانس تحت تأثيبات اصليترک
 يره سبز سعياه زيکند و گي نميرات چندانيي تغياريآب
زان ي و مد کردهي توليبات اصلي از ترکيزان ثابتيکند ميم
  واقع  در . دارد کنترل   تحت   را   اسانس باتيترک ر يسا

سبز رهي اسانس زيبات اصلين ترکي موجود بيهاتفاوت
 يکه با کاهش برخي بطور.رات درصد آنهاستيي از تغيناش
اه يابند و بالعکس گييش ميبات افزاير ترکيبات، سايترک

اسانس بات را در ي ترکي، برخيطيط مختلف محيتحت شرا
تواند يدهد که ميگر را کاهش مي ديش داده و برخيافزا
  . ا معکوس  باشنديم ي رابطه مستقيدارا
 و ياريدهد که دفعات آبينشان مج ينتا  يطور کله ب

زان اسانس ي بر عملکرد، اجزاء عملکرد، ميمصرف کود دام
ر گذاشته و سه بار ي اسانس تاثييايميبات شيو غلظت ترک

 باعث حصول عملکرد يراه مصرف کود دام به همياريآب
 کشاورزان منطقه يشود که برايت باالتر ميفيشتر و کيب

  .باشديه ميقابل توص
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