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Bunium persicum(ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bioss.( تحت تأثیر
مصرف کود دامی و وزن غده

*4و عاطفه قلیزادگان احسان آباد3مینا هوشمند، 2، پرویز رضوانی مقدم1سرور خرم دل

گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسیو دانشجوي ارشد، دانشجوي کارشناسیبه ترتیب استادیار، استاد-4و 3، 2، 1
at.gholizadegan@stu.um.ac.irنویسنده مسئول:*

چکیده
به صورت ،زیره سیاهدانه و اسانسو عملکرد رشدغده بر کود دامی و وزنمختلف سطوح اثرهدف بررسی این آزمایش با

طیدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد هاي کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح پایه بلوكفاکتوریل 
40و 30، 20، 10(صفر، از نوع گاوي پنج سطح کود دامی امل شتیمارهااجرا شد. 1393-94و 1392-93، 1391-92سه سال زراعی 

عملکرد اثر سطوح کود دامی و وزن غده بر نتایج نشان داد که . بودندگرم) 4و بیشتر از 4تا 2، 2تن در هکتار) و سه وزن غده (کمتر از 
2/333تن کود دامی به ترتیب با 40باالترین عملکرد بذر و اسانس براي مصرف دار بود. بذر و اسانس و قطر تاج پوشش زیره سیاه معنی

درصد افزایش یافت. 57گرم، عملکرد اسانس 4گرم به بیش از 2وزن غده از کمتر از گرم بر متر مربع بدست آمد. با افزایش 79/29و 
تر موجب بهبود رشد و عملکرد زیره سیاه هاي درشتبه طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف کود دامی و کاشت غده

.گردید
کود آلی، گیاه دارویی، خصوصیات خاك، ذخیره غذاییکلیدي:کلمات
مقدمه

تقاضاي ). Griffe et al., 2003دهد (را کاهش میاسانس و کیفیت کمیت کشت ارگانیک گیاهان دارویی، احتمال اثرات منفی روي 
یکی از ). Carrubba et al., 2002هاي گیاهی شده است (روزافزون براي گیاهان دارویی موجب افزایش تمایل به تولید این فرآورده

Bunium persicum، زیره سیاه (بومی کشوری هاي مهم دارویگونه Bioss.باشد. ) می
;Omidbaigi, 2004باشد (آهسته مینسبتاً باشد که رشد اولیه آن چتریان میتیرهعلفی و چندساله از زیره سیاه گیاهی  Ghahraman,

یی بوده و از طریق صادرات آن، ساالنه مبلغ قابل داراي ارزش اقتصادي باال،اي). بذرهاي این گیاه به دلیل خواص دارویی و ادویه1993
افزاینده شیر واشتهاآور، مدر، مقوي معدهمصرف این گیاه همچنین به عنوان . )Khosravi, 1994(شودتوجهی ارز وارد کشور می

باشند دد این گیاه میهاي متعدر حال حاضر، تنها منبع تولید بذر زیره سیاه، رویشگاه).Azizi et al., 2009توصیه شده است (
)Khosravi, 1994 .(ترتیببدین) ی و کیفی گیاهان داروییبا توجه به تأثیر منفی انواع مواد شیمیایی بر خصوصیات کم ،Chaves et

al., 2002در تولید ارگانیکزیست محیطی، بکارگیري مدیریت-ترین راهکار براي بهبود وضعیت اقتصاديرسد که مناسب)، بنظر می
در نظرگرفتنبر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاهان دارویی و ايبا توجه به اهمیت عوامل تغذیه). Liebman, 2002باشد (این گیاهان می

با هدف بررسی کاربرد سطوح مختلف کود دامی و مطالعه، این به ویژه در منطقه خراسانارزشمندبومی و هاي تولید این گونهپتانسیل
اجرا شد. در شرایط آب و هوایی مشهد زیره سیاه چند ساله گیاه دارویی رشد و عملکرد بذر و اسانسر هاي غده بوزن
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هامواد و روش
1393-94و 1392-93، 1391-92سال زراعی سه سالدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در این آزمایش

سطح کود پنجهاي کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمایش شامل لوكبه صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ب
گرم) 4و بیشتر از 4تا 2، 2تن در هکتار) و سه وزن غده زیره سیاه (کمتر از 40و 30، 20، 10دامی از نوع کود گاوي پوسیده (صفر، 

هاي عملیات کاشت دستی غده.استفاده شد، از شخم و دیسک ل آزمایشدر سال اوسازي زمین و تهیه بستر کاشتمنظور آمادهه بود. ب
غده در متر مربع 20متر و با تراکم سانتی15متر) در عمق سانتی25چهار ردیف دو متري (با فاصله بین ردیف رويزیره سیاه 

)Khosravi, 1994 ( دهی و سه مرحله ظهور برگ واقعی، شاخههاي هرز در انجام شد. کنترل علف1391سال در نیمه دوم شهریور ماه
اولین آبیاري بالفاصله بعد از کاشت و دو نوبت آبیاري در مرحله شروع رشد رویشی در فروردین و انجام شد. هر سه سال تشکیل چتر 

وصیات رشدي و خص1394در خرداد ماه سال در پایان فصل رشد اردیبهشت ماه هر سال به صورت جداگانه و به شیوه نشتی انجام شد. 
با دستگاه کلونجر به روش تقطیر 1/0گرم بذر پس از آسیاب شدن با مش 100جهت تعیین اسانس، . ندگیري و ثبت شداندازهعملکرد

-نرمباهادادهزدایی با سولفات سدیم تعیین گردید. گیري شدند. مقدار اسانس حاصل پس از رطوبتبا آب به مدت سه ساعت اسانس

SASافزار  اي دانکن انجام شد. با آزمون چنددامنهو مقایسه میانگینشدندبصورت آنالیز مرکب تجزیه 9.1

نتایج و بحث
باالترین عملکرد بذر و بود. )≥01/0p(داراثر کاربرد کود دامی بر عملکرد بذر و اسانس و قطر تاج پوشش گیاه دارویی زیره سیاه معنی

گرم بر متر مربع) بدست آمد و کمترین میزان به شاهد (به 79/29و 2/333تن کود دامی (به ترتیب با 40اسانس زیره سیاه براي مصرف 
40الف). بیشترین و کمترین قطر تاج پوشش نیز در شرایط مصرف -1گرم بر متر مربع اختصاص داشت (شکل01/5و 58/80ترتیب با 

ب).-1متر مشاهده شد (شکل نتیسا93/58و 27/18و صفر تن کود دامی به ترتیب با 
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زیره سیاهپوشش بذر و اسانس و (ب) قطر تاجعملکرد (الف) کود دامی بر سطوح مقایسه میانگین اثر - 1شکل 
ها بهبود بخشیده با تأثیر مثبت بر خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاك، شرایط ریزوسفر را براي رشد بوتهاحتماالً کود دامی 
Leithy etلیتی و همکاران (بهبود عملکرد بذر و اسانس شد. منجر به پوشش ، عالوه بر افزایش قطر تاجتحریک رشد گیاهبا که این امر 

al., 2006بر مبنايشود، تغییر مدیریت حاصلخیزي خاك ) گزارش نمودند از آنجا که ریشه مرکز ثقل گیاه در خاك محسوب می
نظام را تحت کود دامی با بهبود خصوصیات خاك، عالوه بر افزایش رشد و عملکرد محصول، پایداري بومهاي آلی نظیر مصرف نهاده

نسبتاً ،از نظر نیاز به عناصر غذاییگیاهان داروییاگرچه نتایج نشان داده که نماید.آن را در درازمدت تضمین میثباتتأثیر قرار داده و
تواند نقش مفیدي بر بهبود رشد و به تبع آن گلدهی ولی تأمین مقدار مناسب عناصر غذایی می،)Omidbaigi, 2004(د نباشتوقع میکم
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هایی ترپنوئیدي بوده که حضور عناصري نظیر نیتروژن و فسفر ها ترکیباز آنجا که اسانسهمچنین داشته باشد.به همراهآنهاو عملکرد 
&Ormeño(باشدضروري میآنبراي تشکیل  Fernandez, 2012(رسد که مصرف کود دامی از طریق فراهمی فسفر و ، به نظر می

گزارش نمودند که تیمارهاي کودي ) Gharib et al., 2008قریب و همکاران (شده است. لکرد اسانسعمنیتروژن موجب افزایش 
تحت تأثیر قرار داد. به ویژه نیتروژن و فسفر افزایش جذب عناصر غذایی از طریق عملکرد اسانس مرزنجوش را 

با افزایش وزن غده از . )≥01/0p(ا تحت تأثیر قرار داد پوشش زیره سیاه رداري عملکرد بذر و اسانس و قطر تاجوزن غده به طور معنی
. )2(شکل درصد افزایش یافت26و 57، 45پوشش به ترتیب گرم، عملکرد بذر و اسانس و قطر تاج4گرم به بیش از 2کمتر از 
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سیاهزیره پوشش بذر و اسانس و (ب) قطر تاجعملکرد (الف) بر وزن غدهمقایسه میانگین اثر - 2شکل 

ها، امکان تخصیص حجم بیشتري از براي رشد بوتهغذاییذخیرهترتأمین مقدار مناسبتر وهاي درشتذخایر غذایی بیشتر غده
هاي در غدهها و بهبود گلدهی، موجب افزایش عملکرد شد. تر برگمواد فتوسنتزي را فراهم کرده و این امر، به دلیل ظهور سریع

گیري زودتر از نور، باعث افتد که این امر به دلیل بهرههاي کوچکتر زودتر اتفاق میها نسبت به غدهبزرگتر، تقسیم سلولی و رشد برگ
د که کاشت دن) نشان داFaravani & Rahimian Mashhadi, 1998فراوانی و رحیمیان (افزایش تولید ماده فتوسنتزي و عملکرد شد. 

هاي بزرگتر زیره ) اظهار داشت که غدهBadiyala, 1991بادیاال (بیشتر زیره سیاه، موجب افزایش رشد و عملکرد شد.هاي با وزنغده
) به این نتیجه رسیدند که Singh & Kaith, 1991هاي کوچکتر تولید کردند. سینگ و کیت (سیاه عملکرد دانه بیشتري نسبت به غده
Bahadorبا اندازه غده داشت. بهادر و همکاران (عملکرد دانه زیره سیاه همبستگی مثبت et al., 2009 گزارش نمودند که اثر وزن غده (
درصد سبز شدن و سرعت ظهور باالتر نسبت دادند. البته بهبوددار بود. آنها دلیل افزایش رشد را به بر خصوصیات رشدي زیره سیاه معنی

ها به مرحله پیري کاهش رشد و عملکرد را موجب گردد.هرود غدهاي خیلی بزرگ نیز ممکن است به دلیل وکاشت غده

گیرينتیجه
. کود دامی تر موجب بهبود رشد و عملکرد گردیدهاي درشتغدهکاشتافزایش مصرف کود دامی و نتایج این آزمایش نشان داد که 

اك، موجب بهبود خصوصیات رویشی شد و در شیمیایی، محتوي رطوبتی و فراهمی عناصر غذایی در خوی با بهبود خصوصیات فیزیک
تر از طریق افزایش رشد، موجب بهبود هاي درشتکاشت غدهافزایش عملکرد دانه و اسانس را موجب گردید. عالوه بر این، ،نهایت

مدنظر قرار داد. هاي کشاورزينظاماي آلی در بومبه عنوان نهادهتوان مصرف کود دامی را بدین ترتیب، میعملکرد کمی و کیفی شد.
کمک نماید.سازي آناین گونه در راستاي اهلیتنوع ژنتیکی تواند به حفظ تر نیز عالوه بر بهبود عملکرد میهاي بزرگکاشت غده
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Evaluation of growth and qualitative and quantitative yield of black zira (Bunium persicum
Bioss.) as a perennial medicinal plants affected by animal manure levels and bulb weights

S.Khorramdel1*, P. Rezvani Moghaddam2, M. Hooshmand3 and A. Gholizadegan, E. Abad4*

1, 2, 3 and 4- Assistant Professor, Professor, MSc Student and MS student, Department of Agronomy and Plant
Breeding, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, respectively.
*Corresponding author : at.gholizadegan@stu.um.ac.ir

Abstract
In order to study the effects of different levels of cow manure and bulb weights on growth, seed and
essential oil yield of black zira, an experiment was conducted as factorial based on a randomized complete
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block design with three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of
Mashhad, during three growing seasons of 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015. Five animal manure
levels (0, 10, 20, 30 and 40 t.ha-1) and three bulb weights (<2, 2-4 and >4 g) were considered as
treatments. The results showed that the effect of animal manure levels and bulb weights were significant
on seed yield, essential oil yield and canopy diameter (p≤0.01). The highest seed and essential oil yield
were obtained in 40 ton manure per ha with 333.2 and 29.79 g.m-2, respectively. Essential oil yield was
improved up to 57% by increasing bulb weight from <2 g to >4 g. Generally, the results revealed that the
cow manure consumption and planting of higher bulbs improved growth and yield of black zira.

Key words: Canopy diameter, Cow manure, Essential oil, Medicinal plant, Seed yield
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