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 چكيده
 لحاظ از ).Foeniculum vulgare Mill (رازيانه هاي توده بر نيتروژن مختلف سطوح تأثير مطالعه تحقيق، اين انجام از هدف
 پايه طرح قالب در پالت اسپليت ايشآزم صورت به 1387 سال بهار در تحقيق اين .بود اسانس مقدار و عملكرد اجزاء ،عملكرد
 انجام آباد نجف در واقع )لورك( اصفهان صنعتي دانشگاه تحقيقات ايستگاه در تكرار 3 و تيمار 20 با تصادفي كامل هاي بلوك
 توده چهار بر )هكتار در خالص تروژنين يلوگرمك 160 و 120 ،80 ،40 ،0( نيتروژن كود سطح پنج تأثير آزمايش اين در .شد

 هكتار، در دانه عملكرد شامل شده گيري اندازه صفات .گرفت قرار مطالعه مورد )11486 اروپايي و يزد تهران، اصفهان،( رازيانه
 كه داد نشان نتايج .بودند گياه ارتفاع و دانه طول بوته، در چتر تعداد چترك، در دانه تعداد هزاردانه، وزن دانه، اسانس درصد
 بوته، در چتر عدادت بذر، طول چترك، در دانه تعداد هزاردانه، وزن هكتار، در دانه عملكرد صفات نظر از بررسي مورد هاي توده

 دانه تعداد ،هزاردانه وزن هكتار، در دانه عملكرد به نسبت تروژنين كود مختلف سطوح همچنين و انهد اسانس درصد بوته، ارتفاع
 در نيز تروژنين كود و توده متقابل اثر .داشتند يدار يمعن تفاوت دانه نساسا درصد و بذر طول ،بوته در چتر تعداد چترك، در

 دانه عملكرد بيشترين .بود دار معني بوته ارتفاع و بذر طول بوته، در چتر تعداد چترك، در دانه تعداد هزاردانه، وزن صفات مورد
 بيشترين  وخالص تروژنين هكتار در كيلوگرم 160 طحس به ،تروژنين كود سطوح بين در و اصفهان دهتو به ها، توده بين هكتار در

 تروژنين هكتار در كيلوگرم 40 سطح به كودي، سطوح بين در و 11486 اروپايي توده به ها، توده بين دانه اسانس درصد ميزان
 .داشت تعلق خالص
 
 .توده نيتروژن، اسانس، عملكرد، ،).Foeniculum vulgare Mill (رازيانه :كليدي هاي واژه

 
 مقدمه

 در دارويـي  گياهـان  از اسـتفاده  بـه  روزافزون رويكرد
 شـتر بي را گياهـان  اين توليد و كشت اهميت جهاني، سطح
 بيشـتري  سازگاري دارويي گياهان اينكه دليل به .است كرده

 گيـاه  امـر  بـه  خاصـي  عنايـت  و توجـه و   دارند طبيعت با
 روي بـا  كـه  دارويي گياهان كاربرد و گشته مبذول درماني

 بـه  مجـدداً  بـود  شـده  محدود شيميايي داروهاي آمدن كار
ــل ــددي دالي ــق متع ــه رون ــداول و يافت ــده مت ــت ش  اس
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 همكـاران،  و باقري ؛1387 حسيني،  مجنون و امامي دوازده(
 شناسايي  زمينه در زيادي تحقيقات حاضر حال در ).1387
 گياهـان  كـردن  اهلي و كشت درماني، خواص مؤثره، مواد

 گياهـان  ازجملـه  رازيانـه  .اسـت  انجـام  دسـت  در دارويي
 غـذايي،  صـنايع  در متعـددي  كاربردهاي كه است دارويي
 طـب  در مانهـاي گذشـته   ز از و داشـته  بهداشتي و دارويي
 ,.Namavar Jahromi et al( است شده  استفاده ايران سنتي

 اقـالم  از گياه اين امروزه .)El Bardai et al., 2001 ؛2003
 دربـاره  پـژوهش  بنابراين .شود يم محسوب صادراتي مهم
 نيازهـاي  واسـطه  بـه  كشـور  مختلف مناطق در گياهان اين

 .است اهميت حائز اكولوژيكي متفاوت
 ).Foeniculum vulgare Mill( رازيانـه  ساله چند اهيگ

 خــانواده يــيدارو اهــانيگ نيتــر رمصــرفپ و نيرتــمهم از
ـ  منطقـه  و اروپـا  جنوب بومي كه باشد يم انيچتر  همديتران
 حالـت  به آفريقا شمال و پرتغال اسپانيا، فرانسه، در و بوده

 فرانسـه،  آلمان، روسيه، روماني، در و كند مي رشد خودرو
 كشــورهاي از بســياري و آمريكــا آرژانتــين، هنــد، ايتاليــا،

ــايي  ؛1381 دهكــردي، قاســمي( گــردد مــي كشــت آفريق
Biljana et al., 2005؛ El Bardai et al., 2001.( 

 در وسيعي پراكندگي ايران كشور در رازيانه اروييد گياه
 كرمـان،  كردستان، مازندران، گرگان، تهران، خراسان، مناطق
 دريـا  سـطح  از متـري  2100 ارتفاع تا و دارد تبريز و گيالن

 ).Darzi et al., 2005( كند مي رشد خودرو طور به
 منظـور  بـه  و داروسازي صنايع در رازيانه مؤثره ماده از
 و كودكـان  ي  هاضـمه  سـوء  نفـخ،  درد، دل سـرفه،  درمان

 شـود   مـي  ساخته دارو شيرده مادران در شير توليد تحريك
 ).1381 ســـيدهادي، حـــاج و درزي ؛1376 اميـــدبيگي،(

 و داروسـازي  صنايع در رازيانه اهميت به توجه با بنابراين
 انجــام بهداشــتي، و آرايشــي و غــذايي صــنايع همچنــين

 ضـرورت  آن روي بـر  جانبـه  همه هاي  بررسي و مطالعات
 .شود فراهم گياه اين توسعه و كشت براي زمينه تا داشته
 و رشـد  بـر  آشكاري تأثير محيطي عوامل كه آنجايي از
 دارنـد  دارويـي  گياهـان  مؤثره مواد كيفيت و عملكرد نمو،

ــدبيگي،(  ، )Omidbaigi & Hornoke, 1992 ؛1376 امي
 دارويـي  گياهـان  روي بـر  عوامـل  ايـن  اثر مطالعه بنابراين
 توصيه و ذيهغت عامل بين اين در و رسد  مي نظر به ضروري
 عوامل از يكي .باشد  مي برخوردار زيادي اهميت از كودي
 و خاك حاصلخيزي ،گياهان كيفي و يكم عملكرد بر مؤثر

 تـاكنون  كـه  باشـد  مـي  شيميايي كودهاي مصرف مديريت
 كودهـاي  مثبـت  اثـر  خصوص در مختلف تحقيقات نتايج

 .است شده تأييد زراعي گياهان يكم عملكرد بر شيميايي
 اهــانيگ يبــرا ياساســ و يضــرور يعنصــر تــروژنين

 ژن،ياكسـ  كـربن،  ريـ نظ يعناصـر  بـا  و گـردد  يم محسوب
 اريبســ مــواد و شــده بيــترك گــوگرد يحتــ و دروژنيــه

 دهايآلكالوئ دها،ياس كينوكلئ دها،ينواسيآم رينظ يارزشمند
 ليــكلروف وجــود .ديــنما يمــ ديــتول را ينيپــور يبازهــا و
 يبـرا  الزم مـواد  سـنتز  و نـور  جذب يبرا يمكان عنوان به

 .باشـد  يمـ  ياتيح عنصر، نيا به وابسته اهانيگ نمو و رشد
 اهيگ ازين حد از شتريب اي كمتر دسترس، در تروژنين چنانچه
 موجــب اهيــگ ياتيـ ح ينــدهايافر در را ياختالالتــ باشـد، 

 و رشد رينظ يمختلف يتهاصور به است ممكن كه شود يم
 يشـ يزا رشـد  توقـف  يحتـ  اي و قيتعو كاهش، اد،يز نمو
 ).Salisbury & Ross, 1992( دينما بروز

 مختلـف  ريمقاد يبررس با )1378( يآبادعاشور يفيشر
 آنهـا  همزمـان  يريبكارگ اي و ييايميش يكودها ،يدام كود
 يدامـ  كـود  كـاربرد   كـه  داشت اظهار انهيراز اهيگ مورد در
 و NPK( 69%( ييايميشـ  يكودهـا  و %78 شيافزا جبمو
 .دهـد  مـي  شيافـزا  %122 را ديـ تول آنها مخلوط يريكارگب
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 ي اســـتفاده )1381( همكـــاران و يعاشـــورآباد يفيشـــر
 كود تن 20 مقدار به يدام و ييايميش يكودها از يمخلوط

  و فسـفر  لـوگرم يك 64 پتـاس،  لـوگرم يك 80 همراه به يدام
 نيشتريب به دنيرس يبرا را هكتار در تروژنين لوگرميك 80

 يفيشـر  .كردنـد  شـنهاد يپ انـه يراز اهيـ گ در اسـانس  درصد
 بـر  يگـر يد قيـ تحق در )1383( همكـاران  و يعاشورآباد

 بر تروژنين محلول %2 كاربرد كه كردند اعالم انهيراز يرو
 بـه  نسـبت  اسـانس  بـازده  شيافـزا  باعث اهيگ ييهوا اندام
 .است هديگرد شاهد
 اهيـ گ در سـانس ا زانيم كه شده بيان ديگري تحقيق در

 يابـد  مـي  افـزايش  ييايميشـ  يكودهـا  تـأثير  تحت انهيراز
)Khan & Azam, 1999.( Abdallah كــود همكــاران و 
 و مركـب  چتـر  تعـداد  شيافـزا  جهـت  يعـامل  را هتروژنين

 انيـ ب نيهمچنـ  .اند نموده گزارش انهيراز در اسانس درصد
 شيافـزا  بـا  اسـانس  لكـرد عم و دانـه  عملكرد كه اند كرده

 ).Abdallah et al., 1978( اسـت  افتـه ي شيافـزا  تـروژن ين
Wagner )1993( شيافزا باعث را هتروژنين كود از استفاده 

 .است نموده اعالم انهيراز اهيگ اسانس و بذر عملكرد زانيم
Omidbaigi و Hornoke )1992( ــود ــين كـ  را هتروژنـ

 اسـانس  زانيم و نههزاردا وزن بذر، عملكرد شيافزا باعث
 باعـث  تروژنـه ين كود كه داشتند انيب و نموده اعالم انهيراز
 هـاي   تركيـب  يرو بر يول ه،ديگرد اسانس درصد شيافزا

 .است تأثير يب آن در موجود
 از انـه يراز محصـول  زانيـ م شيافـزا  منظور به مصر در
 مسئله نيا كه شده استفاده اديز مقدار به هتروژنين يكودها
 .)Kandil, 2002( اسـت  شـده  انهيراز تيفيك كاهش باعث

 كـردن  زيحاصـلخ  مختلـف  يروشها تأثير يبررس منظور به
 انـه يراز يرو بـر  يقيتحق ييدارو اهانيگ عملكرد بر خاك
 دوم و اول يهـا  سـال  از حاصـل  جينتا براساس .شد انجام

 هيــتغذ روش در بــذر عملكـرد  زانيــم نيبــاالتر ،شيآزمـا 
 N =160 و K، 128= P =160 مـار يت بـه  مربـوط  ييايميش
 هكتار در دانه لوگرميك 33/901 با برابر هكتار، در لوگرميك
، K =160 مـار يت بـه  مربـوط  كاه عملكرد زانيم نيباالتر و

128= P 160  و= N 2/4326 بـا  برابـر  ،هكتار در لوگرميك 
 بذر يعملكردها زانيم نيباالتر .بود هكتار در كاه لوگرميك
 25 مخلـوط  مـار يت به مربوط يقيتلف هيتغذ روش در كاه و
 N =60  و K  ،48= P =60تيمـار    همـراه  بـه  يدام كود تن
 3/6627 و 67/1182 برابـر  بيـ ترت به و هكتار در وگرميكل
 روش در كـاه  و بـذر  يعملكردها .بود هكتار در لوگرميك

 %44/56 و %98/77 بيـ ترت بـه  زيـ ن خالص ييايميش هيتغذ
 ،يعاشـورآباد  يفيشر( داد نشان شاهد به نسبت را شيافزا

1382.( 
Khan ــاران و ــالم )1992( همك ــتند اع ــهداش ــوع  ك  ن

 تـأثير  تحـت  انـه يراز گيـاه  اسـانس  در موجود هاي تركيب
 كودهـاي  از استفادهطوري كه     به .رددا قرار كوددهي روش

 رازيانه گياه رويشي پيكر عملكرد افزايش موجب نيتروژني
 همچنـين  ).Abou El-Magd, 1991 & Hussien( گرديـد 

 ،)Adams, 1996 ؛Mouro et al., 2005( هايي گزارش طبق
 .شد مليس گياه عطر دوام باعث نيتروژنه كود مصرف

 مختلـف  مقـادير  اثر بررسي تحقيق اين انجام از هدف
 و عملكـرد  اجـزاء  عملكـرد،  خصوصـيات  بر نيتروژن كود

 .بود رازيانه دارويي گياه مختلف هاي توده اسانس
 
 روشها و مواد

 تـوده  چهـار  واكـنش  ارزيـابي  منظـور  بـه  آزمايش اين
ــه ــه رازيان ــروژنين مختلــف ســطوح ب   زراعــي ســال در ت

ــه در 1386 -87 ــكده تحقيقــاتي مزرع  كشــاورزي دانش
  در آبـاد   نجـف  لـورك  در واقـع  اصـفهان  صـنعتي  دانشگاه
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 جغرافيـايي  عـرض  در اصفهان غربي جنوب كيلومتري 40
 درجـه  51 غرافياييج طول و شمالي دقيقه 22 و درجه 32
 حـدود  دريـا  سـطح  از مزرعه .شد اجرا شرقي دقيقه 32 و

 خشـك   نيمه اقليم داراي كوپن بندي  طبقه طبق و متر   1630
 و بارنـدگي  متوسـط  .بـود  خشـك  هاي تابستان با خنك و

 درجه 5/14 و متر ميلي 140 ترتيب به منطقه حرارت درجه
 اكخـ  پژمردگـي  و زراعـي  ظرفيـت  .باشـد   مي گراد  سانتي
ــه ــب ب ــي %10 و %22 ترتي ــي وزن ــد م ــدول در .باش  1 ج

 زمـين  .اسـت  شـده  آورده آزمايش محل خاك خصوصيات
 .بود ذرت كشت زير قبل سال در يش،آزما محل
 

 آزمايش محل خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات -1 جدول
  خصوصيات خاك

 0-30 )متر سانتي(عمق خاك 
 7/1 )مكعب زيمنس بر متر دسي(هدايت الكتريكي 

 pH( 8/7(اسيديته 
 05/0 درصد نيتروژن

 17 (ppm)فسفر قابل جذب 
 265 (ppm) پتاسيم قابل جذب

 لومي رسي بافت خاك
 4/1 متر مكعب وزن مخصوص ظاهري بر حسب گرم بر سانتي

 
 عمـود  ديسـك  دو و شخم يك شامل بستر تهيه عمليات

 منظـور  به .بود كاشت از قبل ها  كلوخه خردشدن جهت برهم
 تريپل فسفات سوپر كود گياه، نياز مورد پتاسيم و فسفر تأمين

ــه %)50 پتــاس( پتاســيم ســولفات و %)46 فســفر( ــزان ب   مي
 .شـد  اضـافه  خـاك  به كاشت از قبل هكتار در كيلوگرم 100
 طـرح  قالـب  در شـده  خرد هاي  كرت صورت هب آزمايش اين
 پـنج  .شـد  جـرا ا تكـرار  سه در تصادفي كامل هاي بلوك پايه

ــطح ــودي س ــوگرم 160 و 120 ،80 ،40 ،0 ك ــروژنين كيل  ت
 ،)شــد اســتفاده %46 اوره كــود منبــع از( هكتــار در خــالص

 يـزد،  اصفهان،( رازيانه توده چهار و اصلي هاي كرت عنوان به
 .بودنـد  فرعـي  هـاي  كرت عنوان هب )11486 اروپايي  و تهران
ـ  از قيـ تحق نيـ ا در يابيـ ارز مورد يها توده  مركـز  ژن كبان
 .شدند هيته اصفهان استان يعيطب منابع و يكشاورز قاتيتحق
 نيـ ا يكيتوژنتيسـ  و ييايميشـ  ،يزراع اتيخصوص مورد در

 اسـتان   و منـابع طبيعـي     يكشاورز قاتيتحق مركز در ها توده
 ،جينتـا  نيا براساس كه دارد وجود يجامع قاتيتحق اصفهان

 ).1382 ، و همكارانييصفا( ندشد انتخاب ها توده
 و متـر  5 و 12 ترتيب به اصلي كرت هر عرض و طول

 .بـود  متـر  3 و 5 ترتيـب  بـه  فرعي كرت هر عرض و طول
ــذر كاشــت ــه ب   در 1386 اســفند 19 در دســتي صــورت ب

ــف 5 ــه ردي ــول ب ــر 5 ط ــله و مت ــين فاص ــف ب ــا ردي   ه
 .بود متر سانتي 20 رديف روي بوته دو بين و متر سانتي 50

 صـورت  ايـن  به اصلي فاكتور عنوان هب اوره كود توزيع
 ي  مرحلـه  در پايـه  صورت  به كود ميزان %30 كه شد انجام
 زنـي  پنجه ي مرحله در اول سرك صورت  به %40 و كاشت

 به گلدهي شروع ي  مرحله در دوم سرك صورت  به %30 و
 سبزشـدن  مرحلـه  تـا  آبياري .شد داده نظر مورد هاي  كرت
 هـاي  آبيـاري  ،گيـاه  اسـتقرار  از پـس  و بار يك روز پنج هر

 .شـد  انجـام  بـار  يـك  روز نـه  تـا  هفت هر فاصله به بعدي
 دوم مرحله و برگي چهار مرحله در كردن تنك اول مرحله
 دارويـي  دليـل  بـه  .شـد  انجام كاشت از پس نيم و ماه يك
 ممكـن  هـا   كـش   علـف  كـه  لهئمس اين احتمال و گياه بودن
 نامناسـب  اثـر  رازيانـه  گياه دارويي هاي  تركيب روي است
 نشـد  استفاده كشي علف هيچ از طرح اين در باشند، داشته

 .شـد  انجـام  مرحلـه  چنـد  در و دسـتي  صورت  به وجين و
 در وجـين  دومـين  برگـي،  چهـار  مرحلـه  در وجين اولين
 و رفـتن  سـاقه  مرحلـه  در وجـين  سومين زني، پنجه مرحله
 ادامه برداشت از قبل ماه يك تا طرح حاشيه نواحي وجين
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 سـايه  در بعـد  و انجـام  دسـت  بـا  رهاچت برداشت .داشت
 .گرديد خشك
 از بوتـه  ده حاشيه، رعايت با كامل رسيدگي مرحله در

 قبيـل  از صـفاتي  و انتخـاب  كـرت  هـر  از ميـاني  خط سه
 چتـر،  در دانه تعداد هزاردانه، وزن هكتار، در دانه دعملكر
 اسانس درصد و گياه ارتفاع بذر، طول بوته، در چتر تعداد
 بـه  رازيانـه  هاي  گل كه  آنجايي از .شد گيري  هانداز دانه در

 چترهـا  و ها گل كه مرحله هر در بنابراين رسند،  مي تدريج
 تـر  وزن و بوتـه  در چتـر  تعداد و شدند برداشت رسيدند،

 برداري  نمونه سطح .گرديد يادداشت برداشت هر در ها  دانه
 تعيين براي .بود مترمربع 5/4 دانه عملكرد تعيين جهت شده
 درجـه  70 دماي در ساعت 48 مدت به ها،  دانه خشك وزن

 از پـس  بالفاصـله  و خشـك  دار تهويـه  آون در گـراد  سانتي
 ،گيـري  اسـانس  منظـور  بـه  .گرديدنـد  توزين آون از خروج

 مقطـر  آب تريل يليم 1000 با ماريت هر از بذر نمونه گرم100
ـ  آب بـا  تقطيـر  روش بـه  و شده مخلوط  دسـتگاه  لهيوسـ  هب
 آمـده،  بدسـت  اسانس .شد انجام ساعت 4 تمد به كلونجر
ــا آبگيــري از پــس ــا ســديم ســولفات ب   دقيــق تــرازوي ب

 .گرديد توزين گرم ميلي 01/0
 مـورد  صـفات  آمـاري  تحليـل  و واريانس تجزيه براي
 براي و MSTATC و SAS آماري افزارهاي  نرم از ارزيابي
 احتمـال  سـطح  در دانكن آزمون از صفات ميانگين مقايسه

 .شد دهاستفا 5%
 
 نتايج

 هكتار در دانه عملكرد
 در دانـه  عملكـرد  صـفت  واريانس تجزيه جدول نتايج
 سـطوح  و سـه يمقا مـورد  يها توده نيب  كه داد نشان هكتار

 در هكتـار  در دانـه  عملكـرد  نظر از ،تروژنين كود مختلف

 ).2 جدول( دارد وجود يدار معني تفاوت %5 احتمال سطح
 تـا  شـاهد  سطح از هكتار در هتروژنين كود ميزان افزايش با

 در دانـه  عملكـرد  خالص، تروژنين هكتار در كيلوگرم 120
 هكتـار  در كيلـوگرم  160 سطح در اما ،يافت كاهش هكتار

 كودي ديگر سطوح از بيشتر دانه عملكرد خالص، تروژنين
 در كيلـوگرم  160 و گرمكيلـو  40 شـاهد،  سطوح بين .شد

 مشـاهد  يتفاوت صفت اين لحاظ از خالص نيتروژن هكتار
 سـطح  در تروژنهين كود و توده متقابل اثر ).3 جدول( نشد

 دانه عملكرد نيشتريب ).2 جدول( بود دار يمعن %1 احتمال
 نيب البته بود، تهران و اصفهان يها توده به متعلق هكتار در

 وجـود  يدار يمعنـ  تفـاوت  زديـ  تـوده  و مذكور يها توده
 اصفهان توده در نهدا عملكرد نيشتريب ).3 جدول( نداشت

 هكتار در خالص نيتروژن كيلوگرم 160 و شاهد سطوح به
 دانه عملكرد نيشتريب 11486 يياروپا توده در .بود مربوط

 در خـالص  نيتـروژن  لوگرميك 160 و 40 شاهد، سطوح در
 كودي مختلف سطوح بين يزد توده در .شد مشاهده هكتار
 مشـاهده  تـار هك در دانه عملكرد نظر از داري معني تفاوت
 كيلــوگرم 160 ســطح در دانــه عملكــرد بيشــترين و شــد

 زيـ ن تهـران  توده در .آمد بدست هكتار در خالص نيتروژن
 بـين  همچنـين  و كـود  كيلـوگرم  40 و شـاهد  سـطوح  بين

 تفــاوت نيتــروژن كــود كيلــوگرم 160 و 120 ســطوح
 ).4 جدول( نداشت وجود دانه عملكرد نظر از داري معني
 
 هزاردانه وزن
 %1 احتمـال  سطح در هزاردانه وزن نظر از ها  توده اوتتف

 شـد  دار معنـي  %5 احتمـال  سـطح  در تروژنـه ين كـود  تأثير و
 وزن كمتـرين  يـزد   تـوده  و بيشـترين  تهران توده ).2 جدول(

 سطوح در هزاردانه وزن نيشتريب نيهمچن .داشتند را هزاردانه
 حسـط  در هزاردانه وزن نيكمتر و لوگرميك 120 و 40 يكود
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 شـد  مشـاهده  خـالص  تروژنين هكتار در لوگرميك 80 يكود
ـ ين كـود  و تـوده  متقابل اثر ).3 جدول(  سـطح  در نيـز  هتروژن

 وزن كمترين و بيشترين ).2 جدول( بود دار  معني %1 احتمال
 كود كيلوگرم 40 سطوح به ترتيب به اصفهان توده در هزاردانه

 ترتيب به 11486 اروپايي توده در شاهد، و هكتار در تروژنهين
 خـالص،  تروژنين هكتار در كيلوگرم 160 و شاهد سطوح به
ـ ين كود كيلوگرم 160 و 120 سطح به تهران توده در  و هتروژن
ـ ين كـود  كيلـوگرم  160 و 80 سطح به يزد توده در  در هتروژن

 ).4 جدول( داشت تعلق هكتار
 
 توده زيست

 تـأثير  و )بيومـاس ( تـوده  زيسـت  نظر از ها توده تفاوت
 سـطح  در تـوده  زيسـت  بـر  نيتروژنـه  كود مختلف وحسط

 كمتـرين  و بيشـترين  ).2 جـدول ( بود دار معني %1 احتمال
 اروپـايي  هـاي  تـوده  در ترتيـب  بـه  گيـاه  توده زيست مقدار

 هكتــار در كيلــوگرم 160 ســطوح در و يــزد و 11486
 متقابل اثر ).3 جدول( آمد بدست شاهد و خالص نيتروژن

 شـد  دار معنـي  %1 احتمـال  سـطح  رد نيتروژنه كود و توده
 در گيـاه  توده زيست مقدار كمترين و بيشترين ).2 جدول(

 خـالص  نيتروژن كيلوگرم 160 حوسط به مختلف هاي توده
  ).4 جدول( بود مربوط شاهد و هكتار در

 
 چترك در دانه تعداد

 در چتـرك  در دانـه  تعـداد  لحـاظ  از هـا   توده تفاوت
 در دانـه  تعـداد  بـر  وژنهترين كود اثر و %1 احتمال سطح
 ).2 جـدول ( بـود  دار  معنـي  %5 احتمال سطح در چترك

 بـه  مربـوط  چتـرك  در دانـه  تعـداد  كمتـرين  و بيشترين
 ).3 جــدول( بــود تهــران و 11486 اروپــايي هــاي تــوده

 بـه  ترتيـب  بـه  چتـرك  در دانه تعداد كمترين و بيشترين

 خـالص  تـروژن ين هكتـار  در كيلوگرم 160 و 40 سطوح
 تروژنـه ين كود و توده متقابل اثر ).3 جدول( شتدا تعلق
 كمتـرين  ).2 جـدول ( بود دار معني %1 احتمال سطح در

 سـطح  به يزد و تهران هاي توده در چترك در دانه تعداد
ــار در كيلــوگرم 160 ــروژنين هكت ــوده در و خــالص ت  ت

 بـه  11486 اروپـايي  تـوده  در و شـاهد  سطح به اصفهان
 مربـوط  هكتـار  در الصخـ  تروژنين كيلوگرم 120 سطح
 اصـفهان  هاي توده در چترك در دانه تعداد بيشترين .بود
  و كيلـوگرم  120 سـطح  بـه  ترتيـب  به 11486 اروپايي و

 تهـران  توده در و هكتار در خالص تروژنين كيلوگرم 80
 كيلـوگرم  40 سـطح  بـه  يـزد  تـوده  در و شاهد سطح به
 ).4 جدول( بود مربوط هكتار در خالص تروژنين

 
 بوته در چتر ادتعد

 تـأثير  و بوتـه  در چتـر  تعـداد  نظـر  از ها توده تفاوت
 در بوتـه  در چتـر  تعداد بر تروژنهين كود مختلف سطوح
 و بيشـترين  ).2 جـدول ( بـود  دار معني %1 احتمال سطح

 هـاي  تـوده  در ترتيـب  بـه  بوتـه  در چتـر  تعـداد  كمترين
 40 و 160 ســـطوح در و اصـــفهان و 11486 اروپـــايي
 ).3 جدول( آمد بدست خالص تروژنين هكتار در كيلوگرم

 ،خالص تروژنين هكتار در كيلوگرم 80 تا شاهد سطح از
ــا ــزايش بـ ــزان افـ ــود ميـ ــين كـ ــداد هتروژنـ ــر تعـ   چتـ
  تـوده  متقابـل  اثـر  .يافـت  افـزايش  بعد و كاهش بوته در
 شــد دار معنــي %1 احتمــال ســطح در هتروژنــين كــود بــا
 اروپايي توده در بوته در چتر تعداد كمترين ).2 جدول(

 خـالص  تروژنين هكتار در كيلوگرم 40 سطح به 11486
 تـروژن ين هكتـار  در كيلوگرم 80 سطح به يزد توده در و

 شـاهد  سـطح  به تهران و اصفهان هاي توده در و خالص
 هـاي  تـوده  در بوتـه  در چتـر  تعداد بيشترين .بود مربوط
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 به يزد توده در و 160 سطح به تهران و 11486 اروپايي
 توده در و خالص تروژنين هكتار در كيلوگرم 120 سطح

 بـود  مربـوط  هتروژنين كود كيلوگرم 40 سطح به اصفهان
 ).4 جدول(

 
 بذر طول

 احتمـال  سـطح  در بذر طول لحاظ از ها توده تفاوت
 احتمـال  سـطح  در بذر طول بر هتروژنين كود تأثير و 1%
 طـول  كمتـرين  و بيشـترين  ).2 جدول( بود دار معني 5%
  سـطوح  بـه  ترتيـب  بـه  و يـزد  و تهـران  هاي توده به ذرب

 مربـوط  خـالص  تروژنين هكتار در كيلوگرم 120 و 160
 هكتار، در تروژنين كود ميزان افزايش با ).3 جدول( بود
 در كاهشـي  رونـد  يـك  كيلـوگرم  120 تا شاهد سطح از

 يكدفعـه  كيلوگرم 160 سطح در و شد مشاهده بذر طول
 در ازته كود با توده متقابل اثر .است شده زياد بذر طول
 بيشـترين  ).2 جـدول ( بـود  دار معنـي  %1 احتمـال  سطح
 سـطح  به تهران و 11486 اروپايي هاي توده در بذر طول
ــروژنين كيلــوگرم 160 ــار در خــالص ت ــوده در و هكت  ت

 شـاهد  سـطح  بـه  يـزد  تـوده  در و 120 سطح به اصفهان
 سـطح  هب اصفهان توده در بذر طول كمترين .بود مربوط
 بـه  تهـران  و يـزد  ،11486 اروپايي يها توده در و شاهد
 مربـوط  هكتـار  در خـالص  تروژنين كيلوگرم 120 سطح
 ).4 جدول( بود

 
 گياه ارتفاع

 احتمـال  سـطح  در گيـاه  ارتفاع لحاظ از ها توده تفاوت
ـ ين كـود  تأثير ولي بود دار معني 1%  گيـاه  ارتفـاع  بـر  هتروژن

 گيـاه  ارتفـاع  كمترين و ترينباال ).2 جدول( نبود دار معني

 و بـود  يـزد  و 11486 اروپايي يها توده به متعلق ترتيب به
 خـالص  تـروژن ين هكتار در كيلوگرم 120 و 40 سطوح در

ـ ين كود با توده متقابل اثر ).3 جدول( آمد بدست  در هتروژن
 ارتفـاع  باالترين ).2 جدول( بود دار معني %5 احتمال سطح
 در و 160 سـطح  بـه  تهـران  و اصـفهان  يهـا  توده در بوته
 در كيلـوگرم  40 سـطح  به 11486 اروپايي و يزد يها توده
 در بوتـه  ارتفاع كمترين .بود مربوط خالص تروژنين هكتار
 بـه  تهران توده در و 120 سطح به يزد و اصفهان يها  توده
 160 سـطح  بـه  11486 اروپـايي  تـوده  در و شـاهد  سطح

 ).4 جدول( بود وطمرب هكتار در خالص تروژنين كيلوگرم
ـ ين كـود  و تـوده  متقابـل  اثـر  بررسي  كـه  داد نشـان  هتروژن
 تيمـار  بـه  مختلف يها  توده در بوته ارتفاع مقدار بيشترين
 كمتـرين  و خالص تروژنين هكتار در كيلوگرم 160 كودي
  .است بوده مربوط شاهد تيمار به بوته ارتفاع
 
 دانه اسانس درصد

 تـأثير  و دانـه  انساسـ  درصد لحاظ از ها  توده تفاوت
 در دانـه  اسـانس  درصد بر هتروژنين كود مختلف سطوح
طـوري كـه      به ).2 جدول( بود دار معني %5 احتمال سطح

 يهـا  تـوده  بـه  دانـه  اسـانس  درصـد  نيكمتر و نيشتريب
 هـر  .داشـت  تعلـق  )%5/1( زدي و )%2( 11486 يياروپا
 از يدار معنـي  اخـتالف  تهـران  و زدي يها توده نيب چند
 )%9/1( نيشتريب نيهمچن .نداشت وجود صفت نيا نظر
 ،يكـود  سطوح در دانه اسانس درصد )%4/1( نيكمتر و
 هكتـار  در خـالص  تـروژن ين لوگرميك 80 و 40 سطح به

 نـه تروژين كود با توده متقابل اثر ).3 جدول( داشت تعلق
  ).2 جدول( بود دار معني %1 احتمال سطح در
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 رازيانه هاي مختلف  عملكرد، اجزاء عملكرد و اسانس تحت مقادير مختلف كود نيتروژنه در توده تجزيه واريانس صفات-2جدول 
 )MS(ميانگين مربعات 

 منابع تغييرات
 درجه

 دانه اسانس ارتفاع گياه بوته در تعداد چتر در چترك تعداد دانه توده زيست بذر طول هزاردانه وزن دانه عملكرد آزادي 
 58/0 79/491 78/183 57/553 52/1041147 37/0 28/0 95/174349 2 تكرار

 ns 75/285 * 41/0 42/506 ** 86/364 * 24/7252479 ** 42/0 * 19/0 * 68/592051 * 4 )نيتروژن(كود 
 14/0 52/364 05/43 41/95 29/1013687 10/0 11/0 45/170708 8 ) تكرار×نيتروژن (خطا 

 78/0 * 26/5246 ** 03/2087 ** 11/290 ** 24/3765771 ** 65/0 ** 53/1 ** 78/734196 * 3 توده
 18/0 ** 63/318 * 20/690 ** 74/383 ** 56/2661021 ** 38/0 ** 18/0 ** 09/386321 ** 12  نيتروژن×توده 

 22/0 65/154 87/64 72/50 6/888034 11/0 07/0 01/218499 30 خطاي كل

 دار  عدم معنيns:، %1دار در سطح احتمال  معني: ** ،%5 سطح احتمال دار در  معني:*
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 هاي مختلف رازيانه بر روي صفات عملكرد، اجزاء عملكرد و اسانس  مقايسه ميانگين ساده سطوح مختلف كود نيتروژنه و توده-3جدول 

 عوامل آزمايشي
 عملكرد دانه

 )كيلوگرم در هكتار(
وزن هزاردانه 

 )گرم(
 ذرطول ب

 )متر ميلي(
 توده زيست

 )كيلوگرم در هكتار(
 تعداد دانه
 در چترك

 تعداد چتر
 در بوته

 ارتفاع گياه
 )متر سانتي(

 اسانس دانه
(%) 

 ab* 4/2754 a 98/3 ab 36/6 b 8/3338 ab 29/43 a* 53/66 a 28/188 ab 74/1 )شاهد (0
 ab 6/2546 a 01/4 bc20/6 b 8/3811 a 80/46 b 04/59 a 98/198 a 91/1  كيلوگرم40
 b 00/2421 ab 88/3 abc 27/6 a 2/4601 b 15/a44 b 30/59 a 82/188 b 41/1  كيلوگرم80
 b 60/2450 a 02/4 c 05/6 a 2/4784 bc 31/38 a 55/70 a 70/187 ab 60/1 كيلوگرم 120

 كود نيتروژنه
)h/kg( 

 a 00/2945 b 72/3 a 56/6 a 3/5274 c 89/32 a 85/71 a 22/194 ab 67/1 كيلوگرم 160
 a 70/2785 c 72/3 bc 20/6 b 9/4341 ab 68/40 c 72/48 b 26/187 b 62/1 اصفهان

 b 80/2316 b 97/3 ab 36/6 a 4/5048 a 22/46 a 39/75 a 18/217 a 00/2 11486اروپايي 
 ab 40/2606 c 64/3 c 06/6 b 9/3855 a 91/41 a 74/69 c 31/172 b 50/1 يزد

 توده

 a 20/2785 a 356/4 a 54/6 b 1/4202 b 17/59 b 66/189 b 54/1 b 54/1 تهران
 .دنباش  مي%5دار آماري براساس آزمون دانكن در سطح احتمال   اعداد هر گروه در هر ستون كه داراي يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معني:*
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 يزيانه و سطوح كود نيتروژنه بر روي صفات كمهاي مختلف را  مقايسه اثر متقابل توده-4جدول 

 توده
 کود نيتروژنه

 )کيلوگرم در هکتار(
 )گرم( وزن هزاردانه

 طول بذر

 )متر ميلي(

 تعداد دانه

 در چترک

 چتر تعداد 

 در بوته

 عملکرد دانه

 )کيلوگرم در هکتار(

 ارتفاع گياه

 )متر سانتي(

 e* ۵۰/۳ cd ۷۶/۵ de ۶۶/۳۰ ef* ۷۳/۴۶ a ۵۳/۳۲۶۵ defghi ۴۶/۱۹۲ شاهد
۴۰ bcde ۸۶/۳ bcd ۸۵/۵ bcde ۹۳/۴۱ bcde ۹۳/۶۷ abc ۱۴/۲۶۰۸ efghij ۲۶/۱۸۸ 
۸۰ bcde ۷۸/۳ bcd ۱۶/۶ cde ۹۰/۳۶ g ۶۰/۴۸ bcd ۴۸/۲۱۶۱ fghij ۶۰/۱۷۸ 
۱۲۰ bcde ۷۶/۳ ab ۶۵/۶ ab ۶۶/۵۷ ef ۶۰/۴۷ abc ۳۲/۲۶۳۳ ghij ۲۶/۱۷۵ 

 اصفهان

۱۶۰ cde ۷۰/۳ abc ۶۰/۶ cde ۲۷/۳۶ ef ۷۳/۴۸ a ۹۹/۳۲۵۹ bcdef ۷۰/۲۰۱ 
 abc ۳۷/۴ abc ۵۰/۶ bcde ۳۰/۴۲ bcd ۶۰/۷۳ abc ۶۹/۲۵۴۰ ab ۳۳/۲۲۰ شاهد
۴۰ abcd ۲۷/۴ abc ۵۳/۶ ab ۹۰/۵۷ def ۸۳/۵۳ abc ۴۷/۲۶۴۱ a ۵۰/۲۳۲ 
۸۰ bcde ۷۸/۳ bcd ۱۶/۶ a ۸۰/۶۳ ab ۱۳/۸۴ d ۸۸/۱۶۱۷ abc ۹۶/۲۱۶ 
۱۲۰ bcde ۷۷/۳ bcd ۰۳/۶ e ۸۶/۲۷ bcde ۲۶/۶۷ cd ۲۹/۱۹۸۲ abcd ۴۰/۲۱۳ 

 اروپايي

۱۱۴۸۶ 

۱۶۰ de ۶۷/۳ abc ۵۸/۶ cde ۲۶/۳۹ a ۱۳/۹۸ abc ۴۸/۲۷۴۱ bcde ۷۳/۲۰۲ 
 ab ۴۵/۴ ab ۶۹/۶ abc ۰۰/۵۲ fg ۸۶/۴۰ abcd ۷۷/۲۴۹۴ j ۵۳/۱۶۷ شاهد
۴۰ abcd ۲۸/۴ abc ۲۸/۶ de ۲۳/۳۳ def ۵۳/۵۴ abcd ۳۶/۲۴۷۳ bcdefg ۲۶/۱۹۷ 
۸۰ bcde ۱۱/۴ abc ۵۳/۶ cde ۸۳/۳۵ def ۸۶/۵۳ ab ۶۶/۲۹۸۶ defghij ۸۶/۱۸۹ 
۱۲۰ a ۸۵/۴ bcd ۱۵/۶ de ۱۰/۳۰ bcde ۶۰/۶۷ abc ۹۹/۲۵۷۹ cdefgh ۹۶/۱۹۵ 

 تهران

۱۶۰ bcde ۰۷/۴ a ۰۶/۷ e ۵۳/۲۶ abc ۰۰/۷۹ abc ۰۳/۲۴۹۷ bcdefg ۶۶/۱۹۷ 
 de ۶۰/۳ abc ۵۰/۶ abcd ۲۰/۴۸ cde ۸۰/۶۲ abc ۷۷/۲۷۱۶ hij ۸۰/۱۷۲ شاهد
۴۰ de ۶۲/۳ bcd ۱۵/۶ abc ۱۳/۵۴ bcd ۵۳/۷۳ abcd ۴۰/۲۴۶۳ fghij ۹۰/۱۷۷ 
۸۰ bcde ۸۶/۳ abcd ۲۵/۶ abc ۰۶/۴۰ ef ۶۰/۵۳ abc ۷۷/۲۸۵۷ ij ۸۶/۱۶۹ 
۱۲۰ cde ۶۹/۳ d ۴۰/۵ cde ۶۴/۳۷ abc ۹۶/۸۱ abc ۶۶/۲۶۰۶ j ۲۰/۱۶۶ 

 يزد

۱۶۰ e ۴۳/۳ bcd ۰۰/۶ de ۵۱/۲۹ abc ۸۳/۷۹ a ۴۷/۳۲۸۱ ghij ۸۰/۱۷۴ 
 .دنباش  مي%5دار آماري براساس آزمون دانكن در سطح احتمال   اعداد هر گروه در هر ستون كه داراي يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معني:*
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 ي چتر رازيانه در مرحله گلده-2شكل           مزرعه در مرحله رويشي-1شكل 
 

       
 

  مزرعه رازيانه در مرحله گلدهي-3     شكل    چتر در مرحله رسيدگي-4ل شك
 

 بحث
كاربرد كود نيتروژنه يك عامل مهم و مؤثر براي دستيابي          

سـرمدنيا و  (به عملكـرد مطلـوب در گياهـان زراعـي اسـت       
با توجه به اينكه برخي خصوصيات گياهان ). 1377كوچكي،  

اهان زراعي است، بنـابراين     دارويي مانند رازيانه متفاوت با گي     
واكنش اين گياه نسبت بـه كـاربرد كـود نيتروژنـه در مـورد               
عملكرد و صفات مورفولوژيكي احتماالً مانند گياهان زراعي        

هاي مختلـف رازيانـه در كـارايي مصـرف            توده. نخواهد بود 
نيتروژن از نظـر صـفات مورفولـوژيكي و عملكـرد بـا هـم               

ها بايد بـا توجـه بـه اثـر            توده بنابراين انتخاب    ،متفاوت بوده 
 .هاي مختلف نظير كود نيتروژنه انجام شود متقابل آنها با نهاده

Wagner) 1993 ( و همچنــينOmidbaigi و Hornoke 
اسـتفاده از كـود نيتروژنـه را باعـث افـزايش ميــزان      ) 1992(

تـوده  . انـد   عملكرد بذر و اسانس گياه رازيانـه اعـالم نمـوده          
 عملكرد  11486 نسبت به توده اروپايي      اصفهان، تهران و يزد   

هاي  نشان از كودپذيري باالي توده  امر  بيشتري داشتند كه اين     
ها از لحاظ عملكـرد دانـه در         تمام توده . بومي در منطقه است   

داري نسـبت بـه كـاربرد سـطوح            تقريباً معني  واكنشهكتار،  
 سـاده   هاينتايج اثر . مختلف كود نيتروژن از خود نشان دادند      

ن داد كه با افزايش سطح كاربرد كود نيتروژنـه، عملكـرد            نشا
با توجه  . دانه در هكتار ابتدا كاهش و در نهايت افزايش يافت         

داري  شود كـه تفـاوت معنـي    آمده مشاهده مي  به نتايج بدست  
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 كيلـوگرم نيتـروژن خـالص در        160 و   40بين سطوح شاهد،    
ود بـا افـزايش كـ     . هكتار از نظر عملكرد دانـه وجـود نـدارد         
 كيلوگرم  120 تا   40نيتروژن، عملكرد دانه در هكتار از سطح        

نيتروژن خالص در هكتار كاهش يافت ولـي پـس از كـاربرد     
 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار، عملكرد دانه افزايش 160
 كيلـوگرم نيتـروژن     120 و   80داري نسبت بـه سـطوح         معني

بـه  توانـد    خالص در هكتار نشان داد كه علت ايـن امـر مـي            
قابل ذكر  . افزايش تعداد چتر در گياه و طول بذر مربوط باشد         

آيـد كـه     وجـود مـي    است كه زماني باالترين عملكرد دانه بـه       
 بـه  120 و 80در سـطوح  . برآيند اجزاء عملكرد متعادل باشد  

رسد اين تعادل بهم خورده و چـون در ايـن تحقيـق،          نظر مي 
است اين يك    گياه در سال اول رشد مورد بررسي قرار گرفته        

ي گيــاه توســعه كــافي   زيــرا ريشــه،باشــد امــر محتمــل مــي
 كيلوگرم نيتروژن در هكتـار     80 و   40در سطوح   . است نداشته

 120 تــا 40تعــداد چتــر در بوتــه كمتــر بــوده و در ســطوح 
ــدار    ــزايش مق ــا اف ــار ب ــروژن خــالص در هكت ــوگرم نيت كيل

اثـر  بررسـي   . است توده گياه، عملكرد دانه كاهش يافته      زيست
 گياه را در    واكنشتواند   ها به تنهايي نمي    ساده مقايسه ميانگين  

 روند تغييـرات    د بنابراين باي  ،مورد صفات مختلف توجيه كند    
توده فقط يكـي از      زيست. ها را مورد بررسي قرار داد       در توده 

هـاي مـورد بررسـي از نظـر           باشد كه توده   اجزاء عملكرد مي  
توانـد يـك     تند و اين مي   توده بسيار با هم متفاوت هس      زيست

 كيلـوگرم   160در سـطح    البتـه   . علت اساسي اختالفات باشد   
هت پـر كـردن     جنيتروژن خالص در هكتار، گياه انرژي كافي        

همچنين عدم تفاوت عملكرد دانـه در سـطح         . ها را دارد   دانه
 كيلـوگرم نيتـروژن خـالص در هكتـار          160شاهد بـا سـطح      

ن حالت تناسب بين انـدام  تواند به اين دليل باشد كه در اي      مي
شود ر كردن دانه برقرار ميرويشي و زايشي و پ . 

از بين اجزاء عملكرد، وزن هزاردانه خصوصيتي ژنتيكـي         
 عوامل زراعي و شرايط محيطي قرار       تأثيربوده و كمتر تحت     

با ). McNiel, 1991؛ 1377سرمدنيا و كوچكي، (است  گرفته
زن هزاردانه سير نزولـي     افزايش سطح كاربرد كود نيتروژنه، و     

توده و  اين حالت ممكن است به علت افزايش زيست. داشت
هرچه تعداد چتـر در بوتـه       بنابراين  . تعداد چتر در بوته باشد    
ي بيشتري صرف توليد شـده و وزن        ژزيادتر باشد به طبع انر    

 .يابد هزاردانه كاهش مي
Abdallah  كـود نيتروژنـه را عـاملي        )1978 ( و همكاران 

. اند فزايش تعداد چتر مركب در رازيانه گزارش نموده       جهت ا 
 11486است كه توده اروپـايي       نتايج اين تحقيق نيز بيان كرده     

با مصرف نيتروژن، توليد چترهاي خـود را در بوتـه افـزايش      
داده و بيشتر انرژي صرف توليد چتر در بوته و تعداد چترك            

ي تهران و ها است كه اين حالت در مورد توده در چتر گرديده
. باشد ولي در توده اصفهان صـادق نيسـت         يزد نيز صادق مي   

هـاي   همه اين مطالب گوياي آنست كه پتانسيل ژنتيكي تـوده  
ها و روند تغييرات در صفات       رازيانه نقش اساسي در واكنش    

 .مورد ارزيابي دارد
هـاي   نيتروژن در مرحله زايشي باعث افزايش تعداد گـل        

 & Omidbaigi(شود  ش اندازه دانه مييافته و باعث افزاي لقاح

Hornoke, 1992 ؛Arabaci & Bayram, 2004( . نتايج نشان
هاي رازيانه مورد  داد كه با مصرف نيتروژن، طول بذر در توده

 دهميشه در ارزيابي عملكـرد بايـ   البته  . بررسي، افزايش يافت  
 .به نقش جبراني صفات توجه بيشتري داشت

 در اثر كـاربرد كـود نيتروژنـه را      علت افزايش ارتفاع گياه   
توان به اثر تشـديدكنندگي نيتـروژن در رشـد رويشـي و              مي

هاي گياه به خصوص ساقه نسـبت        تقسيمات سلولي در اندام   
 مواد فتوسنتزي بيشتريكه رود  به دنبال اين امر انتظار مي. داد



 4، شماره 28، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
 

 

591

توسط گياه توليد شود كه اين مواد شرايط مناسب را براي 
پـس از حصـول حـداكثر       . كننـد   فراهم مي  طويل شدن ساقه  

هاي ديگر مثل     كاربرد بيشتر كود نيتروژنه بر اندام      تأثيرارتفاع،  
 & Omidbaigi(شـود   ها متجلي مي هاي فرعي و برگ شاخه

Hornoke, 1992 ؛Meawad et al., 1988 .( ــزايش ــا اف ب
مصرف كود نيتروژنه ارتفاع بوته در تـوده اصـفهان افـزايش            

 كيلوگرم كـود نيتروژنـه در       160تغيير در سطح    يافت كه اين    
 عدم 11486در توده اروپايي . تر بود هكتار مشهودتر و واضح   

 120مصرف كود نيتروژنه و همچنين مصرف كود تـا سـطح            
 يكسـاني بـر ارتفـاع       تأثيركيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص      

بوته داشته و مصرف باالتر نيتروژن باعث كاهش ارتفاع بوته          
 باشد كه بيشتر نيتـروژن صـرف        دليلتواند به اين     ه مي شده ك 

هاي فرعـي شـده و همچنـين ايـن موضـوع بـه               توليد شاخه 
باشد كه باعث شده اين گيـاه        پتانسيل ژنتيكي توده مربوط مي    

در . نتواند مصرف زياد نيتروژن را صرف افزايش ارتفاع نمايد
 160 توده تهران و يزد بيشترين ارتفاع بوته در سطح كـاربرد          

 .كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص حاصل شد
حكايت از آن دارد    ) 1993(و همكاران    Marottiگزارش  

كه مصرف كودهاي شيميايي بر روي ميزان فنكون موجود در 
تواند باعث افزايش ميزان     اسانس گياه رازيانه مؤثر بوده و مي      

 هاي رازيانه در اين تحقيق نشان داد كه         بررسي توده . آن شود 
ايـن  . اسـت   باالترين اسانس را دارا بوده     11486توده اروپايي   

مطلب گوياي آنست كه ژنتيك گياه نقش اساسي در پتانسيل          
كنـد كـه منبـع ذخيـره         است و همچنين بيان مي     اسانس داشته 

 به آن اشاره شود و به نظر دست كه باي ااسانس يكي از نكاتي
. داشـته باشـد   رسد اين توده منبع ذخيره اسانس بـاالتري          مي

 كيلـوگرم نيتـروژن توانسـته    40نتايج بيان كرده كـه مصـرف      
درصد اسانس بااليي را توليـد كنـد و مصـرف زيـادتر كـود               

 .است نيتروژنه، اسانس را كاهش داده

 گيري كلي نتيجه
هـاي    بيشترين عملكرد دانـه در هكتـار متعلـق بـه تـوده            

ين باشـد كـه در تـوده يـزد بيشـتر           اصفهان، تهران و يزد مـي     
 كيلـوگرم نيتـروژن خـالص در        160عملكرد دانه با مصـرف      

 ولي در توده اصفهان بين سطوح شـاهد و   ،هكتار بدست آمد  
داري   كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتـار تفـاوت معنـي    160

مشاهده نشد و بيشـترين عملكـرد دانـه در سـطوح مـذكور              
در توده تهران بيشترين عملكرد دانه بـا مصـرف          . بدست آمد 

اين حالت . لوگرم نيتروژن خالص در هكتار بدست آمد كي80
 متفـاوتي   واكـنش هـاي مختلـف       كه توده  دارد    از آن  تياحك

بيشترين . دهند نسبت به كاربرد كود نيتروژن از خود نشان مي        
 و در 11486ميزان درصد اسانس دانه مربوط به توده اروپايي 

ــطح  ــالص بدســت   40س ــروژن خ ــار نيت ــوگرم در هكت  كيل
هاي   توان با توجه به عملكرد باالي توده       در كل مي  . تاس آمده

هـا را بـراي منطقـه اصـفهان           اصفهان، تهران و يزد اين تـوده      
مهمترين عامل در ميـزان توليـد، برآينـد اجـزاي           . توصيه كرد 

در سطح شاهد به علت تعادل عناصر غـذايي         . عملكرد است 
و تعادل اجـزاي عملكـرد، مقـدار عملكـرد بـااليي حاصـل              

رسد مقدار كودي كه در سـال        همچنين به نظر مي   . است شده
 .است اول به خاك داده شده براي رشد گياه مناسب بوده
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Abstract 

This investigation was carried out to study the effect of different nitrogen rates on yield, 
yield components and essential oil of several fennel (Foeniculum vulgare Mill.) populations. 
The experiment design was split plot with three replications conducted during 2008 at Research 
Farm of Isfahan University of Technology. Nitrogen levels were 0, 40, 80, 120 and 160 N kg/ha 
as the main plot and four populations of fennel (Isfahan, Tehran, Yazd and 11486) located in 
subplot. Seed yield, essential oil percentage, 1000-seed weight, biomass, harvest index, number 
of seeds per umbel, number of umbels per plant, seed length, and plant height were measured. 
Results showed significant differences for seed yield, 1000-seed weight, harvest index, number 
of seed per umbel, number of umbels per plant, seed length, plant height and percentage of 
essential oil among fennel populations. Also, seed yield per ha, 1000-seed weight, number of 
seed per umbel, seed length, number of umbels per plant and percentage of essential oil 
significantly differed in different nitrogen levels. There was an interaction effect between N 
rates and populations for 1000-seed weight, harvest index, number of seed per umbel, seed 
length, number of umbels per plant and plant height. The highest seed yield per hectare among 
the populations belonged to Isfahan population, obtained on control and 40 and 160 kg/ha 
nitrogen fertilization. The highest essential oil percentage was obtained on population of 11486 
at 40 kg/ha nitrogen fertilization. 
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