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 چکیده

 صورتبه آزمایشی ،ایتغذیه مختلف هایرژیم در آبياری قطع به (.Carum copticum L) زنيان کيفی و یکمّ عملکرد بررسی برای      

 استان -سروستان کشاورزی جهاد سازمان تحقيقاتی مزرعه در تکرار چهار با تصادفی کامل یهابلوک طرح پایه بر شده خرد یهاکرت

 و گلدهی( مرحله در آبياری قطع و مطلوب )آبياری سطح دو در آبياری شامل اصلی عامل .شد اجرا 1397-98 زراعی سال در فارس

 يکوریزا،م +هکتار در دامی دکو تن 15 ،هکتار در دامی کود تن 15 يکوریزا،م ،)شاهد سطح شش در ایتغذیه سطوح شامل فرعی عامل

 ،65/30 کاهش سبب ترتيببه ميانگين طوربه آبياری قطع بود. (ميکوریزا هکتار+ در دامی ودک تن 30 و هکتار در دامی کود تن 30

 وزن چتر، در دانه تعداد بوته، در چتر تعداد بوته، ارتفاع درصدی 86/52 و 68/19 ،78/41 ،40/24 ،40/43 ،12/46 ،25/37

 قارچ و دامی کود از استفاده .شد مطلوب آبياری به نسبت اسانس عملکرد و اسانس درصد ،زیستی عملکرد ،دانه عملکرد هزاردانه،

 همه افزایش سبب آبياری قطع هم و مطلوب آبياری تيمار در هم که طوریبه .شد ارزیابی مثبت کاربردشان عدم حالت به نسبت ميکوریزا

 .ندشد دارمعنی اسانس عملکرد و اسانس درصد صفات در تنها ایتغذیه منابع و آبياری سطوح کنشبرهم اما گردید. شده ذکر صفات

 در (%60/1) ميزان کمترین و مطلوب آبياری و ميکوریزا +هکتار در دامی کود هکتار در تن 30 تيمار در (%80/2) اسانس ميزان بيشترین

 + هکتار در دامی کود تن 30 تيمار در هکتار( در کيلوگرم 02/15) اسانس عملکرد بيشترین .شد مشاهده مطلوب آبياری و شاهد تيمار

 .آمد بدست آبياری قطع و شاهد تيمار در نيز هکتار( در کيلوگرم 62/4) صفت این کمترین و مطلوب آبياری و ميکوریزا

 

 .ميکوریزا ،(.Carum copticum L) زنيان اسانس، عملکرد دانه، عملکرد :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 تيره از copticum Carum علمی نام با زنيان گياه
  نام با گياه این اسانس که است (Apiaceae) چتریان

Ajowan oil رنگبی ظاهری اسانس این شود.می شناخته 

 آن هایترکيب دارد. تيمول شبيه بویی و ایقهوه به مایل یا
 سيمن-پارا پينن،-بتا و پينن-آلفا کارواکرول، ترپينن، تيمول،

 (.Aktuge, & Karapikar 1987) است شده گزارش … و
 هایسامانه در توليد محدودکننده عوامل مهمترین از



 23   1، شماره 38تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد  فصلنامه

 آبی منابع کمبود ،خشکنيمه و خشک مناطق کشاورزی
 مصرف کارایی همچنين و منابع سایر تأمين محدوده که است
  .(al et Uçan,. 2007) دهدمی قرار تأثير تحت را آنها

Bazazi بر خشکی تنش تأثير (2013) همکاران و 
 دارویی گياه عملکرد اجزای و مورفولوژیک خصوصيات

 گلدهی، تا روز تعداد کاهش و کردند ارزیابی را شنبليله
 )تعداد عملکرد اجزای و بوته ارتفاع رسيدگی، تا روز تعداد
 در را (هزاردانه وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف

 ranaBrad و khtariMo .دندکر گزارش خشکی تنش اثر
 ارتفاع کاهش باعث خشکی تنش که کردند بيان نيز (2011)

 گياه فرعی هایشاخه دتعدا و گياه خشک و تر وزن بوته،
 بيشترین که طوریبه شد. hortensi Satureja مرزه دارویی

  هر منطقه معمول )آبياری تنش بدون تيمار به مربوط آنها
 تيمار به مربوط صفات ميانگين کمترین و بار(یک روز 5

 کاربردی ارزش و اهميت به باتوجه بود. روز 9 آبياری دور
 و کشور اخير هایخشکسالی علت به نيز و دارویی گياهان

 خشکسالی، خطر در کشور چهارمين ءجز ایران گرفتن قرار
 مواد افزایش و رویشی شرایط بتواند که روشی آوردن بدست
 از یکی ضروریست. بخشد بهبود را دارویی گياهان مؤثره

 ریشه کلونيزاسيون درصد و همزیستی بررسی ،هاروش این
 عنوانبه وریزاميک یهاقارچ .ستميکوریزا قارچ با گياهان

 اکخ از را غذایی عناصر و آب گياه، ایریشه سيستم ادامه
 باعث موضوع این و دهندمی قرار گياه اختيار در و جذب
 نيز و گياه معدنی تغذیه بهبود آب، مصرف کارایی بهبود

 در گياه دوام به و شودمی آب کمبود تنش هایاثر کاهش
 .(al et Rahimi,. 6201) کندمی کمک خشکی برابر

 و شده هاگي آبی طرواب در تغييراتی سبب دتوانمی يکوریزام
 جذب افزایش سبب ریشه مؤثر طول افزیش طریق از

 به مقاومت سبب نهایت در و رشد افزایش و غذایی عناصر
et Mohammadi ) ودش ميزبان هاگي در تحمل یا خشکی

2011 .,al.) Gholinezhad (2017) کرد گزارش کنجد در 
 گلوموس و آموسه )گلوموس ميکوریزا قارچ کاربرد که

 موجب ميکوریزا، قارچ مصرف عدم به نسبت اینترارادیسز(
 این علت شد. زیستی عملکرد و دانه عملکرد افزایش

 فسفر، تثبيت بر ميکوریزا قارچ تأثير با ارتباط در را افزایش
 افزایش و حفظ گياه، روی هابرگ بيشتر ماندگاری نيتروژن،

 طریق از فتوسنتز ميزان افزایش همچنين و برگ اندازه
 و ميکوریزا با تلقيح اثر بررسی .دانستند بيشتر کلروفيل

 دو اسانس و عملکرد اجزای عملکرد، بر آبياری هایحجم
 رازیانه و (L ammi Trachyspermum.) زنيان دارویی گونه

(.Mill vulgare Foeniculum)، با تلقيح فاکتور دو با 
 هایحجم و تلقيح( بدون و تلقيح )با سطح دو در ميکوریزا

 در مترمکعب 3000 و 2000 ،1000) سطح سه در آبياری
 عملکرد ميکوریزا با تلقيح شرایط در که نشان داد هکتار(

 بر گرم 3/4 و 03/5 ترتيببه زنيان و رازیانه بيولوژیکی
 بهبود موجب ميکوریزا قارچ با همزیستی بود. مترمربع
 %97 و %46 ميزانبه ترتيببه زنيان و رازیانه دانه عملکرد

 درصد ميکوریزا با تلقيح شرایط در شد. شاهد با مقایسه در
 بيشترین بود. %3 و %2/4 ترتيببه زنيان و رازیانه اسانس
 در (%4/3 و 0/4 با ترتيب)به زنيان و رازیانه اسانس ميزان
 حجم در آن ميزان کمترین و مترمکعب 1000 آبياری حجم

 و 2/3 با ترتيب)به هکتار در مترمکعب 3000 آبياری
 تحقيقی در (.al et Kouchaki,. 2015) شد مشاهده (9/2%
 و mosseae Glomus ميکوریزای یهاقارچ تأثير بررسی با

intraradices Glomus شرایط تحت ریحان گياه رشد بر 
 تأثير خشکی تنش که شد داده نشان خشکی تنش
 با که طوریبه ،داشت ارزیابی مورد صفات بر یدارمعنی

 برگ سطح و تعداد بوته، ارتفاع خاک، رطوبت ميزان کاهش
 آربوسکوالر یهاقارچ کاربرد اثر عالوهبه یافت. کاهش

 کوبیمایه گياهان بود. دارمعنی رشد پارامترهای بر ميکوریزا
 گياهان با مقایسه در ميکوریزا آربوسکوالر یهاقارچ با شده

 تنش شرایط در هم بيشتری عملکرد و رشد از نشده، تلقيح
 بودند برخوردار تنش بدون شرایط در هم و خشکی

(2011 .,al et Aslani.) هاینهاده انواع از استفاده همچنين 
 مؤثر شناختیبوم راهکارهای از یکی عنوانبه دتوانمی آلی
 توجه مورد دارویی گياهان کيفی و یکمّ خصوصيات بهبود بر

 با مقایسه در دامی کودهای ویژهبه آلی کودهای گيرد. قرار
 و هستند آلی مواد زیادی مقادیر دارای شيميایی کودهای
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 و فسفر نيتروژن، ویژههب غذایی عناصر از غنی منابع عنوانبه
 اختيار در مرور به را عناصر این که روندمی شماربه پتاسيم
 در (2006) همکاران و Leithy دهند.می قرار گياهان
 دامی کودهای کاربرد که دندکر گزارش خود پژوهش جریان
 قابليت افزایش طریق از محصول عملکرد بهبود بر عالوه

 و فتوسنتز ميزان افزایش غذایی، عناصر به گياه دسترسی
 خاک کيفيت بهبود باعث خشک، ماده توليد افزایش
 کشت بررسی برای وهشیژپ .شد نيز فيزیکی( های)ویژگی
 در شيميایی و دامی کودهای تأثير تحت زنيان و جو مخلوط
 کود اصلی عامل .شد اجرا زابل دانشگاه پژوهشی مزرعه
 و پتاسيم و فسفر نيتروژن، شيميایی کود و پوسيده دامی
  نتایج بود. کشت مختلف آرایش پنج شامل فرعی عامل
  ردیف فاصله با جو-زنيان مخلوط کشت که داد نشان

 بهبود برای دتوانمی دامی کود کاربرد با همراه مترسانتی 60
 شود توصيه زابل خشک و گرم منطقه در عملکرد

(2015 .,al et arjmMahdavi.) همچنين Eblagh و 
 کود فسفر، کود مختلف سطوح کاربرد اثر (2013) همکاران

 و ميزان عملکرد، بر فسفات کنندهحل باکتری و )گاوی( دامی
 نتایج .را بررسی کردند ،زنيان گياه اسانس اصلی هایترکيب
 و دامی کود سطوح افزایش با اسانس عملکرد که داد نشان

 Akbarinia یافت. افزایش فسفات کنندهحل باکتری حضور
 تلفيق و آلی شيميایی، کودهای تأثير Sefidkon (6200) و

 زنيان دارویی گياه دانه اسانس ميزان و عملکرد بر آنها
(copticum Carum) با که داد نشان نتایج .بررسی نمودند 

 60 و 90 تا ترتيببه فسفر و نيتروژن مقادیر افزایش
 کودهای یافت. افزایش زنيان دانه عملکرد هکتار در کيلوگرم
 روش در نداشت. دانه اسانس ميزان بر یتأثير شيميایی

 و دانه عملکرد دامی کود مقدار افزایش با ارگانيک تغذیه
 تيمار به مربوط آن بيشترین که یافت افزایش اسانس ميزان

 کودهای تلفيق تيمارهای بود. هکتار در دامی کود تن 30
 هر جداگانه بکارگيری با مقایسه در دامی کود و شيميایی

 اسانس عملکرد و اسانس درصد دانه، عملکرد آنها از یک
  داشت. بيشتری

 در آب کمبود با شدن مواجه و خشکسالی وقوع وجود با

 تحت را کشور از وسيعی پهنه که اخير هایسال در کشور
 کودهای از رویهبی استفاده همچنين و است داده قرار تأثير

 زیرزمينی، هایآب منابع آلودگی آن دنبالبه و شيميایی
 کيفيت و يتکمّ کاهش و محيطی زیست هایآلودگی

 افزایش برای عملی هایبرنامه اجرای کشاورزی، محصوالت
 کودهای زیانبار هایاثر کاهش و گياه در آب بازدهی

 اجرای از هدف .است پژوهشی مهم هایاولویت از شيميایی
 کود و ميکوریزا یهاقارچ مثبت تأثير بررسی ،پژوهش این

 خشکی هایتنش به زنيان گياه مقاومت بردن باال در دامی
 این کيفی و یکمّ عملکرد افزایش ضمن بتوان تا بوده

 .کرد تعدیل نيز را خشکی تنش پيامدهای ،محصول
 

 هاروش و مواد

 و آبياری مختلف سطوح اثر ارزیابی برای آزمایش این
 نميزا و عملکرد اجرای عملکردی، خصوصيات بر ایتغذیه

 جهاد سازمان تحقيقاتی مزرعه در زنيان دانه اسانس
  زراعی سال در فارس استان -سروستان کشاورزی

 شده خرد یهاکرت صورتبه آزمایش شد. اجرا 98-1397
 جراا تکرار چهار با تصادفی کامل یهابلوک طرح پایه بر

 )آبياری سطح دو در آبياری شامل اصلی عامل گردید.
 سطح از تبخير مترميلی 30 برابر معمول، )آبياری مطلوب
  گلدهی مرحله در آبياری قطع و ((تبخير تشتک

 نياز نصف بربرا -تبخير تشتک سطح از تبخير مترميلی 60)
 شش در ایتغذیه سطوح شامل فرعی عامل و (گياه آبی

 نت 15 هکتار، در دامی کود تن 15 ،ميکوریزا )شاهد، سطح
 تارهک در دامی کود تن 30 ،ميکوریزا + هکتار در دامی کود

  .بود (ميکوریزا + هکتار در دامی کود تن 30 و
 از قبل کودی نياز و خاک حاصلخيزی ميزان تعيين برای

 0-30 عمق از و مزرعه نقطه 10 از زراعی عمليات انجام
 و آب آزمایشگاه در و تهيه مرکب خاکی نمونه یمترسانتی
 که شد تجزیه یاسوج گلشن نازدشت شرکت گياه و خاک
مشخصات اقليمی  .است شده ارائه 1 جدول در آن نتایج

 نشان داده شده است. 2مکان آزمایش نيز در جدول 
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 آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی مشخصات -1 جدول
Table 1. Physical and chemical characteristics of experimental site soil 

Absorbable Zn 
)1-gkmg.) 

Absorbable K 
(1-gkmg.) 

Absorbable P 
(1-gkmg.) 

Total N 

)%( 
Organic 

matter 

)%( 
EC 

(1-ds.m( pH Texture 

0.46 250 8 0.21 1.7 0.5 7.50 Loamy clay 
 
 

 مشخصات اقلیمی مکان مورد آزمایش -2جدول 
Table 2. Climatic characteristics of experimental site 

Precipitation  

(mm( 
Relative humidity (%) )Co( Temperature Date 

Maximum Minimum  Medium Maximum Minimum  

2.0 79 22  11.3 14.3 8.3 March (2018) 

1.0 78 20  21.9 30.3 13.6 April (2018) 

0 46 8  29.5 40.6 13.6 May (2018) 

0 41 7  43.3 41.3 13.3 June (2018) 

0 55 12  32.6 41.9 20.3 July (2018) 

0 55 11  29.0 38.5 9.6 August (2018) 

0 55 10  24.0 34.0 14.0 September (2018) 

4.0 48 12  20.0 26.7 9.2 October (2018) 

9.8 93 46  12.9 17.9 7.9 November (2018) 

4.0 81 25  10.4 18.0 2.8 December (2018) 

1.5 80 20  12.3 20.6 3.9 January (2018) 

2.5 65 20  12.2 14.3 7.12 February (2018) 

 
 

 دامی کود مشخصات -3 جدول
Table 3. Manure specifications 

Organic matter 
(1-gkmg.) 

Absorbable K 
(1-gkmg.) 

Absorbable P 
(1-gkmg.) 

Total N 
(%) Characteristics 

57.24 4.64 0.9 2.81 Manure 
 

 تسطيح(، و دیسک )شخم، زمين سازیآماده عمليات
 کرت 4 از آزمایش اصلی کرت هر طرح، اجرایی نقشه طبق

 عرض و متر 3 طول به پشته 3 از فرعی کرت هر و فرعی

  کاشت خطوط )فاصله کاشت ردیف 2 با مترسانتی 50
 تنظيم مترسانتی 4 ردیف روی بذر فاصله و ی(مترسانتی 25
 بين ها،آبياری نشت احتمالی هایاثر از جلوگيری برای .شد
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 کرت دو بين و متر( 5/1) نکاشت پشته سه اصلی کرت دو
 بلوک دو بين فاصله و متر( 5/0) نکاشت پشته یک فرعی،

 ها،هيف حاوی آربوسکوالر يکوریزام قارچ .شد لحاظ متر 3
Glomus ) آموسه گلوموس هایآربوسکول و هاوزیکول

mosseae) ارگانيک، پزشکیگياه کلينيک از شده تهيه 
 (هکتار در کيلوگرم 08 ميزان به) همدان -اسدآباد شهرستان

  حدود حاوی يکوریزام قارچ کود نمونه گرم هر و
 نظر در و خاک آزمون طبق کوددهی بود. زنده اسپور 120

 عناصر بحرانی حدود به توجه )با شد انجام گياه نياز گرفتن
  ميزانبه ميکوریزا قارچ (.,Malakouti 2008) خاک( در
 هایکپه داخل و کاشت هنگام در بوته هر ازایبه گرم 20

 ،گردید استفاده نواری صورتبه بذر کشت برای شده حفر
 بومی توده از زنيان بذر .شد انجام کاشت عمليات سپس
 در و شد تهيه اصفهان بذر پاکان شرکت از که بوده نهاوند
 یمترسانتی 3 عمق در زنيان بذرهای 01/12/1397 تاریخ

 زمان در آبياری قطع تيمارهای شدند. کاشته خاک زیر
 رشد فصل طول در هرز هایعلف شد. اعمال زنيان گلدهی

 گردید. کنترل دستی وجين طریق از ضرورت به بنا
 اولين .شد انجام ایکپه صورتبه پشته هر طرفين در کاشت

 روز سه هر مزرعه گردید. انجام کاشت از بعد بالفاصله آبياری
 از پس روز 7 شد. آبياری هاگياهچه خروج زمان تا باریک

 12 هر تير 30 تا مزرعه ادامه در و شد کامل شدن سبز کاشت،
 حد در خاک رطوبت ميزان تعيين برای شد. آبياری باریک روز

 یهاکرت مختلف نقاط در تانسيومتر چند از زراعی، ظرفيت
 توجه با مختلف، تيمارهای در آبياری گردید. استفاده آزمایشی

 برابر که 35 و 30 )بين دستگاه روی از شده قرائت عدد به
 تيمار اعمال زمان .شد انجام (باشدمی اتمسفر -35/0 تا -3/0

 که بود 97 مرداد 1 تاریخ در و گلدهی مرحله در آبياری قطع
 یهاکرت در مدت این در و انجاميد طول به شهریور 15 تا

 60) باریک روز 15 هر شهریور، 30 تا مطلوب آبياری تيمار
 گياه( آبی نياز نصف برابر -تبخير تشتک سطح از تبخير مترميلی

 قطع تيمار از بيشتر دوره 4 مطلوب آبياری .شد انجام آبياری
 .کامل آبياری تيمار آبياری بار 4 برابر یعنی شد. آبياری آبياری،

 درنهایت .نشد انجام آبياری مذکور تيمار آزمایشی یهاکرت در

 آبياری قطع و کامل آبياری تيمارهای برای آبياری دفعات تعداد
  بود. آبياری نوبت 14 و 18 با برابر گلدهی مرحله در

 شدن ایقهوه و هابرگ شدن زرد با رشد فصل پایان در
  تاریخ در آبياری قطع تيمار برای برداشت بذرها،

 شد. انجام شهریورماه 30 مطلوب آبياری و شهریورماه 15
 کاشت خط دو حذف از پس کاشت خط 4 سطح از برداشت
 کرت، هر انتهای و ابتدا از مترسانتی 50 و کرت هر حاشيه

 مذکور سطوح در .شد انجام مترمربع 1 برابر سطحی از
 شدند. برداشت خاک یمترسانتی 1 سطح از هابوته تمامی

 چتر تعداد ،بوته ارتفاع تعداد قبيل از صفاتی تحقيق این در
 دانه، عملکرد ،هزاردانه وزن چتر، در دانه تعداد ،بوته در

 ،چترها( و هابرگ شدن زرد زمان در) زیستی عملکرد
 گرفتند. قرار سنجش مورد اسانس عملکرد و اسانس درصد

 و چتر در دانه تعداد ،بوته در چتر تعداد تعيين منظور این به
 )زمانی کامل رسيدگی مرحله در کاه عملکرد و هزاردانه وزن

 فرعی کرت هر از بوته 10 بود(، شده ایقهوه بذرها رنگ که
 چتر تعداد سپس شد. برداشت خاک سطح یمترسانتی 1 از
 و گردید گيریاندازه و شمارش چتر در دانه تعداد و بوته در

 از بعد همچنين شد. لحاظ کرت هر برای آنها ميانگين
 آزمایشی، فرعی کرت هر از دانه 1000 تعداد شمارش

 هر هزاردانه وزن عنوانبه و وزن دیجيتال ترازوی وسيلهبه
 عملکرد تعيين برای شد. گرفته نظر در آزمایشی کرت

 انتخاب کرت هر وسط از مترمربع 1 ،دانه عملکرد و زیستی
 همه ،خاک یمترسانتی 1 سطح از برداشت از بعد و گردید
 روش به چترها از هادانه تمامی و جدا هابوته از چترها
 از پس کرت هر از شده جدا بذرهای سپس شد. جدا دستی
 دانه عملکرد نهایت در و شدند وزن رطوبتشان دادن دست

 عملکرد گردید. محاسبه تيمار هر برای سطح واحد در
 دانه عملکرد و کاه عملکرد جمع طریق از نيز کل زیستی
 از بذری نمونه گرم 100 اسانس، استخراج برای آمد. بدست

 ليتر 1000 آن به شدن، آسياب از پس و وزن کرت هر
 سه مدت به هانمونه از یک هر سپس شد. اضافه مقطرآب

 آن اسانس تا شد جوشانده کلونجر دستگاه در ساعت
 اسانس، درصد تعيين و آوریجمع از پس شود. استخراج
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 درصد و دانه کردعمل ضربحاصل براساس اسانس عملکرد
 شد. محاسبه اسانس

 افزارنرم از استفاده با آماری هایداده وتحليلتجزیه
 در LSD آزمون با هاميانگين مقایسه و انجام SAS آماری
 که صفاتی برای .شد انجام %5 خطای احتمال سطح
 مقایسه و انجام دهیبرش گردید دارمعنی عامل دو کنشبرهم

 با نيز نمودارها .شد انجام L.S.Means رویه با ميانگين
 .شدند رسم Excel افزارنرم کمک

 

 نتایج
 بوته رتفاعا بر ایتغذیه مختلف هایرژیم در آبیاری قطع اثر

 و آبياری سطوح ثرا ،یانسوار تجزیه ولجد سساابر
 دارعنیم %1 احتمال سطح در بوته ارتفاع بر ایتغذیه منابع
 دارمعنی مذکور صفت بر فاکتور دو این کنشمبره اما شد
 هایاثر ميانگين مقایسه جدول براساس (.4 )جدول نشد

 38/80) بوته ارتفاع ميزان بيشترین (،5 )جدول اصلی
 تيمار با که آمد بدست مطلوب آبياری تيمار در (مترسانتی

 نشان را یدارمعنی اختالف (مترسانتی 59/61) آبياری قطع
 و یدام کود تلفيقی کاربرد ،ایتغذیه سطوح بين در داد.

 و شاهد به نسبت صفت این ميزان افزایش باعث ميکوریزا
 تلفيقی ایتيماره بين در و شد ایتغذیه منابع جداگانه کاربرد

 این ميزان دامی کود سطوح افزایش با ميکوریزا، و دامی کود
 تهبو ارتفاع ميزان بيشترین که یروطبه ؛یافت افزایش صفت

 در یدام کود تن 30 تلفيقی تيمار در (مترسانتی 30/82)
 هکتار در تن 15 تيمار با که آمد بدست هکتار+ميکوریزا

 و گرفت قرار آماری گروه یک در ميکوریزا دامی+ کود
 بود. دارمعنی تيمارها بقيه با اختالفش

 تيمار در نيز متر(سانتی 75/55) بوته ارتفاع مقدار کمترین
 گروه یک در تيمارها از یکهيچ با که شد مشاهده شاهد

 کنشبرهم هایميانگين مقایسه براساس نگرفت. قرار آماری
 تيمار از بوته ارتفاع يشترینب ای،تغذیه منابع و آبياری قطع

 و زاهکتار+ميکوری در دامی کود تن 30 با توأم مطلوب آبياری
 (.6 )جدول شد حاصل شاهد و آبياری قطع تيمار از آن کمترین

ای بر اجزای های مختلف تغذیهاثر قطع آبیاری در رژیم
دانه در چتر و وزن  عملکرد )تعداد چتر در بوته، تعداد

 هزاردانه( زنیان
دهد که نشان می 4ها در جدول دادهیانس وارتجزیه نتایج 

داری بر اجزای عملکرد ای تأثير معنیآبياری و منابع تغذیه
داری کنش این دو فاکتور تأثير معنیزنيان داشته است اما برهم

ه ارتفاع ها نشان داد که مشابرا نشان نداد. مقایسه ميانگين داده
داری در کاهش تعداد چتر بوته اعمال قطع آبياری تأثير معنی

طوری که نسبت به آبياری مطلوب در بوته زنيان داشت، به
(. در 5درصدی این صفت شد )جدول  25/37سبب کاهش 

( در 73/33ای بيشترین تعداد چتر در بوته )بين سطوح تغذیه
کوریزا مشاهده شد تن در هکتار کود دامی+مي 30تيمار تلفيقی 

تن در هکتار کود دامی+ ميکوریزا  15که اختالفش با تيمار 
دار نبود، در بين سایر تيمارها، تيمارهای کاربرد جداگانه معنی

تن کود دامی  30تن کود دامی و  15ای )ميکوریزا، منابع تغذیه
داری را با هم نشان ندادند اما در هکتار( اختالف معنی

تأخير در  دار شد.( معنی89/17مار شاهد )اختالفشان با تي
 دار تعداد دانه در چتر زنيان شد،زمان آبياری سبب کاهش معنی

طوری که مقایسه ميانگين سطوح آبياری نشان داد که به
( در تيمار آبياری 30/125بيشترین ميزان تعداد دانه در چتر )

 ( اختالف75/85مطلوب بدست آمد که با تيمار قطع آبياری )
درصدی نسبت  12/46داری را نشان داد و باعث افزایش معنی

، کود 5به قطع آبياری در مرحله گلدهی شد. طبق نتایج جدول 
داری را بر این صفت دامی و ميکوریزا توانستند تأثير معنی

نسبت به عدم کاربرد منابع کودی داشته باشند. در بين سطوح 
کوریزا باعث افزایش ای، کاربرد تلفيقی کود دامی و ميتغذیه

ای و تيمار ميزان این صفت نسبت به کاربرد جداگانه منابع تغذیه
شاهد شد و در بين تيمارهای تلفيقی کود دامی و ميکوریزا با 
افزایش سطوح کود دامی ميزان این صفت افزایش یافت؛ به 

( در تيمار 25/124ای که بيشترین تعداد دانه در چتر )گونه
د دامی در هکتار+ ميکوریزا بدست آمد که با تن کو 30تلفيقی 
تن در هکتار کود دامی+ ميکوریزا در یک گروه  15تيمار 

 دار بود.آماری قرار گرفت و اختالفش با بقيه تيمارها معنی



 

 ایتغذیه منابع کاربرد و آبیاری مختلف سطوح در( .Carum copticum L) زنیان عملکرد اجزای و عملکرد واریانس تجزیه -4 جدول
Table 4. Analysis of variance of yield and yield components of ajwain (Carum copticum L.) at different levels of irrigation and application of nutritional sources 

Source of variation d.f. Plant height 
Number of umbels 

per plant 
Number of seeds per 

umbel 
1000-seed 

weight 
Seed yield Biological yield 

Percentage of 

essential oils 
Essential oil 

yield 

Repetition (R) 3 6.6770ns 22.122ns 326.288* 0.008ns 4561.547ns 60453.40ns 0.006ns 4.945* 

Irrigation (I) 1 4269.15** 825.518** 18768.453** 2.471** 99710.81** 19323189.92** 1.647** 163.652** 

Error a 3 24.5537 36.780 176.215 0.162 8724.58 178816.57 0.125 7.065 

Nutrition (N) 5 713.966** 252.749** 1609.558** 0.156** 55857.29** 1884029.41** 0.428** 52.751** 

I × N 5 19.8544ns 10.121ns 53.683ns 0.006ns 10.121ns 100686.11ns 0.284** 6.270* 

Error b 30 23.2800 16.723 84.029 0.023 16.723 141761.03 0.045 1.438 

C.V. (%) - 6.80 15.47 8.69 11.85 15.47 10.25 10.27 13.56 
ns, *, and **: non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

 (.Carum copticum L) زنیانعملکرد بذر  اجزایو  عملکرد، مورفولوژیک صفات بر ایتغذیه منابع کاربرد و آبیاری سطوحاصلی  اثر میانگین مقایسه -5 جدول
Table 5. Means comparison of the main effect of irrigation levels and application of nutritional sources on morphological traits, yield, and yield components of ajwain 

(Carum copticum L.) seed 

Treatment Plant height (cm) 
Number of umbels  

per plant 
Number of seeds  

per umbel 
1000-seed weight 

(gr) 
Seed yield 

(kg.ha-1) 
Biological yield 

(kg.ha-1) 

Irrigation       

Optimal irrigation 80.38a* 30.58a 125.30a 1.52a 464.78a 4306.2a 

Irrigation cut-off 61.52b 22.28b 85.75b 1.06b 373.63b 3037.3b 

Nutritional sources       

Control 55.75e 17.89d 82.80d 1.10d 295.23d 2912.0d 

Mycorrhiza 74.18bc 26.95bc 106.70b 1.30bc 450.41b 3758.9b 

15 ton.ha-1 manure 69.78cd 26.31c 94.91cd 1.19cd 396.10c 3306.1c 

15 ton.ha-1 manure + mycorrhiza 77.90ab 30.80ab 117.70a 1.38ab 490.08ab 3931.3ab 

30 ton.ha-1 manure 65.85d 22.91c 103.77bc 1.26bcd 397.56c 3850.6b 

30 ton.ha-1 manure + mycorrhiza 82.30a 33.73a 124.28a 1.50a 518.84a 4271.5a 
*In each column, the means with at least one common letter are not significantly different (LSD test) at 5% probability level. 
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 شاهد تيمار در (80/82) چتر در دانه تعداد کمترین
 یک در دامی کود هکتار در تن 15 تيمار با که شد مشاهده

 در آبياری قطع اعمال (.5 )جدول گرفت قرار آماری گروه
 هزاردانه وزن درصدی 40/43کاهش باعث گلدهی مرحله
 از حاصل نتایج براساس شد. مطلوب آبياری به نسبت

 وزن ميزان بيشترین ،ایتغذیه سطوح ميانگين مقایسه
 کود هکتار در تن 30تلفيقی تيمار در گرم( 50/1) هزاردانه
 در تن 15 تيمار با جز که شد حاصل ميکوریزا دامی+
 گروه یک در تيمارها بقيه با ميکوریزا، دامی+ کود هکتار
 تيمار در صفت این ميزان کمترین و نگرفت قرار آماری
 و دامی کود تن 15 کاربرد تيمارهای با که شد مشاهده شاهد

 نشان را یدارمعنی اختالف هکتار در دامی کود تن 30
 تعداد بر ایتغذیه منابع و آبياری قطع کنشبرهم تأثير ندادند.

 داد نشان هزاردانه وزن و چتر در دانه تعداد و بوته در چتر
 در تن 30 تلفيقی تيمار از صفات این ميزان بيشترین که

 ميزان کمترین و آبياری قطع و ميکوریزا و دامی کود هکتار
 مشاهده آبياری قطع و )شاهد( کود مصرف عدم تيمار در هم
 (.6 )جدول شد

 
 دانه عملکرد بر ایتغذیه مختلف هایرژیم در آبیاری قطع اثر

 زنیان زیستی عملکرد و

 (،4 )جدول واریانس تجزیه جدول از حاصل اطالعات
 بر ایتغذیه منابع و آبياری سطوح اثر که بود آن نشانگر
 کنشبرهم اما شد دارمعنی زیستی عملکرد و دانه عملکرد

 جدول براساس .نشد دارمعنی صفات این بر فاکتور دو این
 ميزان بيشترین (،5 )جدول اصلی هایاثر ميانگين مقایسه

 آبياری تيمار در هکتار( در کيلوگرم 78/464) دانه عملکرد
  آبياری قطع تيمار با که آمد بدست مطلوب

 نشان را یدارمعنی اختالف هکتار( در کيلوگرم 63/373)
 آبياری قطع به نسبت درصدی 40/24 افزایش باعث و داد
 کاربرد ،ایتغذیه سطوح بين در شد. گلدهی مرحله در

 صفت این ميزان افزایش باعث ميکوریزا و دامی کود تلفيقی
 و شد شاهد تيمار و ایتغذیه منابع جداگانه کاربرد به نسبت

 افزایش با ميکوریزا و دامی کود تلفيقی تيمارهای بين در
 که یروطبه ؛یافت افزایش صفت این ميزان دامی کود سطوح

 در هکتار( در کيلوگرم 84/518) دانه عملکرد بيشترین
 بدست ميکوریزا هکتار+ در دامی کود تن 30تلفيقی تيمار
 ميکوریزا، + دامی کود هکتار در تن 15 تيمار با جز که آمد

 کمترین داد. نشان را یدارمعنی اختالف هاتيمار سایر با
 شاهد تيمار در هکتار( در کيلوگرم 23/295) دانه عملکرد
 و بود دارمعنی تيمارها بقيه با اختالفش که شد مشاهده

 هکتار در تن 30 و دامی کود هکتار در تن 15 تيمارهای
 ميانگين مقایسه داشتند. قرار آماری گروه یک در دامی کود
  افزایش سبب مطلوب آبياری که داد نشان هاداده
 در آبياری قطع به نسبت زیستی عملکرد درصدی 78/41

 نشان هم با را یدارمعنی اختالف که شد گلدهی مرحله
 عملکرد بيشترین ،ایتغذیه سطوح بين در (.5 )جدول دادند

 دامی+ کود هکتار در تن 30 تلفيقی تيمار از زیستی
 ،36/13 ،69/46 افزایش سبب که آمد بدست ميکوریزا

 شاهد، به نسبت ترتيببه درصدی 93/10 و 65/8 ،20/29
 در دامی کود تن 15 هکتار، در دامی کود تن 15 ميکوریزا،

 مقایسه .شد هکتار در دامی کود تن 30 و هکتار+ميکوریزا
 و دامی کود کاربرد با که داد نشان ایتغذیه سطوح ميانگين

 هم افزایش این و کرد پيدا افزایش زیستی عملکرد ميکوریزا
 تحت گياه عملکرد اجزای اینکه به توجه با بود. دارمعنی
 ،(5 )جدول دبو گرفته قرار ميکوریزا و دامی کود تأثير

 عملکرد بر مثبتی تأثير کود، کاربرد که داشت اظهار توانمی
 هایميانگين مقایسه براساس است. داشته زنيان زیستی

 عملکرد بيشترین ،ایتغذیه منابع و آبياری قطع کنشبرهم
 در دامی کود تن 30 با توأم مطلوب آبياری تيمار از زیستی

 شاهد و آبياری قطع تيمار از آن کمترین و ر+ميکوریزاهکتا
 (.6 )جدول شد حاصل

 

 و درصد بر ایتغذیه مختلف هایرژیم در آبیاری قطع اثر

 اسانس عملکرد

 دو این کنشبرهم و ایتغذیه سطوح و آبياری سطوح ثرا
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 در زنيان دارویی گياه اسانس عملکرد و درصد بر فاکتور
 هایداده براساس (.4 )جدول شد دارمعنی %1 احتمال سطح

 و آبياری سطوح اثر کنشبرهم ميانگين مقایسه از حاصل
 قطع سطوح در (،6 جدول) اسانس درصد بر ایتغذیه سطوح
 از هکتار( در کيلوگرم 05/2) اسانس درصد بيشترین آبياری

 جز که آمد بدست دامی+ميکریزا کود هکتار در تن 15 تيمار
 نشان را یدارمعنی اختالف تيمارها بقيه با ميکوریزا تيمار با

 مشاهد (1%/70) ميکوریزا تيمار در نيز ميزان کمترین و نداد
 و دامی کود کاربرد نيز مطلوب آبياری سطوح در شد.

 به نسبت اسانس درصد دارمعنی یشافزا سبب ميکوریزا
 از (2%/80) صفت این ميزان بيشترین که ریطوبه ،شد شاهد
 بدست ميکوریزا دامی+ کود هکتار در تن 30 تلفيقی تيمار
 قرار آماری گروه یک در تيمارها از یکهيچ با که آمد

 مشاهده شاهد تيمار در نيز (1%/60) ميزان کمترین و نگرفت
 در هم و مطلوب آبياری سطوح در هم .(6 جدول) شد

 سبب ميکوریزا و دامی کود کاربرد ،خشکی تنش سطوح
  شد شاهد به نسبت اسانس عملکرد دارمعنی یشافزا
 بيشترین مطلوب آبياری سطوح در که ریطوبه ،(6 جدول)

 تيمار از هکتار( در کيلوگرم 02/15) اسانس عملکرد ميزان

 که آمد دستب ميکوریزا دامی+ کود هکتار در تن 30 تلفيقی
 و گرفتن قرار آماری گروه یک در تيمارها از یکهيچ با

  ميزان کمترین .شد دارمعنی تيمارها سایر با اختالفش
 شد مشاهده شاهد تيمار در نيز هکتار( در کيلوگرم 23/5)
 کود هکتار در تن 30 نيز آبياری قطع مرحله در .(6 جدول)

 کيلوگرم 78/9) اسانس عملکرد بيشترین ميکوریزا دامی+
 در کيلوگرم 62/4) ميزان کمترین و داد نشان را هکتار( در

 تن 15 تيمار با تنها که آمد بدست شاهد تيمار در نيز هکتار(
 با و نداد نشان را یدارمعنی اختالف هکتار در دامی کود

 آبياری تيمار در هم بود. دارمعنی اختالفش تيمارها سایر
 تلفيقی کاربرد گلدهی، مرحله در آبياری قطع هم و کامل
 بر بيشتری تأثير آنها جداگانه کاربرد به نسبت ایتغذیه منابع

 افزایش با تلفيقی تيمارهای بين در و داشت دانه عملکرد
 قطع مرحله در یافت. افزایش صفت این ميزان دامی کود

 تأثير ،ایتغذیه منابع جداگانه کاربرد سطوح بين در آبياری
 کاربرد تأثير از بيشتر اسانس عملکرد افزایش بر ميکوریزا

 یدارمعنی تفاوت کامل آبياری زمان در ولی بود دامی کود
 نشد. مشاهده تيمارها این بين

 

 زنیاندرصد اسانس و عملکرد اسانس بذر  صفات بر ایتغذیه منابع کاربرد و آبیاری سطوح کنشبرهم میانگین مقایسه -6 جدول

(Carum copticum L.) 
of  yieldessential oil on percentage and nutritional sources interaction  ×irrigation Means comparison of . Table 6

ajwain (Carum copticum L.) seed 

Treatment Essential oil (%) 
Essential oil yield 

(kg.ha-1) 

Optimal irrigation 

Control 1.60d* 5.23e 

Mycorrhiza 2.31bc 11.42bc 

15 ton.ha-1 manure 2.4b 10.47cd 

15 ton.ha-1 manure + mycorrhiza 2.37b 12.81b 

30 ton.ha-1 manure 2.00c 9.19d 

30 ton.ha-1 manure + mycorrhiza 2.80a 15.02a 

Irrigation cut-off 

Control 1.81ab 4.62c 

Mycorrhiza 1.70b 6.81b 

15 ton.ha-1 manure 1.94ab 5.72bc 

15 ton.ha-1 manure + mycorrhiza 2.05a 8.99a 

30 ton.ha-1 manure 1.85ab 6.37b 

30 ton.ha-1 manure + mycorrhiza 1.91ab 9.78a 
*In each column, the means with at least one common letter are not significantly different (LSD test) at 5% probability level. 
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 بحث
 مختلف هایرژیم در آبیاری قطع به زنیان بوته ارتفاع پاسخ
 ایتغذیه

 سبب آبياری قطع شد مشاهده نتایج قسمت در که همانطور
 مهمترین از آب فراهمی گردید. بوته ارتفاع دارمعنی کاهش
 گياهان ارتفاع افزایش نتيجه در و خشک ەماد توليد عوامل
 ضمن دتوانمی آب فراهمی کاهش که طوریبه است، دارویی

 عناصر جذب در تعادل زدن برهم با گياه، رشد بر مستقيم تأثير
 دهد کاهش غيرمستقيم طوربه را هگيا رشد خاک، از غذایی

(2012 .,al et Chiyaneh Rezaei.) کاهش تحقيق، این در 
 دتوانمی گلدهی مرحله در آبياری قطع با زنيان بوته ارتفاع
 شرایط به زنيان گياه رویشی رشد نسبی حساسيت هدهندنشان

 دارویی هگيا ارتفاع کاهش بر نتایج، این .باشد آبياریکم
et Bettaieb ) گلیمریم و (al et Karami,. 2011) گاوزبان

2009 .,al) است هشد تأیيد رطوبتی تنش افزایش نتيجه در نيز. 
 ارتفاع بر اربردشانک عدم به نسبت ميکوریزا و دامی کود کاربرد

 زیستی کودهای کاربرد مثبت تأثير شد. گزارش ثرمؤ زنيان بوته
 عناصر فراهمی از ناشی توانمی را زنيان بوته ارتفاع یشاافز در

 رویشی رشد تحریک طریق از که دانست نيتروژن ویژهبه غذایی
 بهبود .شد زنيان ارتفاع افزیش سبب هاميانگره طول افزایش و

 این در ميکوریزا کاربرد نتيجه در شده مشاهده رشدی صفات
 گياه در (al et Rapparini,. 2008) تحقيقات نتایج با تحقيق
 در (al et Sensoy,. 2007) و (annua Artemisia) درمنه
 مثبت تأثير البته، دارد. مطابقت (annuum Capsicum) فلفل

 دارویی گياه ارتفاع افزایش در دامی کود مانند آلی کودهای
 علت به دامی کودهای مصرف است. شده گزارش نيز زنيان

 خاک، فيزیکی ساختمان بخشيدن بهبود ای،تغذیه اثر داشتن
 و رواناب از جلوگيری و فرسایش کاهش ریشه، توسعه افزایش

 به منجر که است هاییروش از یکی خاک، در آب نگهداری
 و (al et Leamaster,. 1998) شودمی خاک در رطوبت حفظ

 Yadav .باشد مؤثر ارتفاع مانند صفاتی افزایش روی تواندمی
 اثر بر را اسفرزه گياه ارتفاع افزایش (2003) همکاران و

 .کردند گزارش دامی کودهای مصرف

 هایرژیم در آبیاری قطع به زنیان عملکرد اجزای پاسخ

 ایتغذیه مختلف

 بوته در چتر تعداد بر آبياری سطوح تأثير مورد در
 شده انجام متعددی هایبررسی ،عملکرد اجزای عنوانبه

 (al. et Heidari, 2012) انيسون در بوته در چتر تعداد است.
 افزایش با (al et Chiyaneh Rezaei,. 2012) رازیانه و

 با که یابدمی کاهش یدارمعنی طوربه آبياری دور فاصله
 ریزجانداران وجود ،واقع در دارد. مطابقت تحقيق این نتایج
 ميزان ریشه، محيط در زیستی کودهای کاربرد از ناشی

 و داد افزیش را زنيان گياه برای فسفر و نيتروژن فراهمی
 بيشتری فتوسنتزی مواد اختصاص و گياه رشد بهبود موجب

 تحقيقی در موجود، نتایج مشابه شد. بوته در چتر توليد به
 یشاافز به منجر شاهد، تيمار با مقایسه در مایکوریزا تلقيح
al et Shabahang,. ) شد زنيان بوته در چتر تعداددار معنی

 مهم اجزای از بوته در چتر تعداد کلی طوربه .(2013
 موجب حدی تا آن افزایش و آیدمی شماربه عملکرد
 تعداد افزایش هایاثر از یکی شد. خواهد عملکرد افزایش

 افزایش این که است بوته در دانه تعداد ازدیاد بوته، در چتر
 Bastami داشت. خواهد زیادی تأثير دانه عملکرد در توليد

 باعث ميکوریزا کاربرد که کردند گزارش (2015) همکاران و
 طبق شد. گشنيز دارویی گياه در بوته در چتر تعداد افزایش
 دارمعنی چتر در دانه تعداد بر ایتغذیه سطوح اثر 5 جدول

 یدارمعنی تأثير توانستند ميکوریزا و دامی کود کاربرد و شد
 داشته کودی منابع کاربرد عدم به نسبت صفت این بر را

 از آبياری، زمان در تأخير رسدمی نظر به بنابراین باشند.
 سبب فتوسنتزی هاینهاده شدن فراهم در نقصان طریق
 چتر در دانه تعداد ازجمله گياه عملکرد اجزای کاهش

 را مخزن ظرفيت حقيقت در چتر در دانه تعداد شود.می
 دارای گياه باشد، بيشتر دانه تعداد هرچه البته کند.می تعيين

 شده توليد فتوسنتزی مواد دریافت برای بزرگتری مخازن
 عملکرد افزایش به منجر صفت، این افزایش و بود خواهد
 چتر در دانه تعداددار معنی کاهش راستا، این در شد. خواهد
 افزایش نتایج در (al et Chiyaneh Rezaei,. 2012) رازیانه



 ... ی و کیفی گیاه داروییپاسخ عملکرد کمّ  32

 از ميکوریزا یهاقارچ .استه رسيد اثبات به رطوبتی تنش
 و جذب موجب ریشه از خارج هایریسه گسترش طریق
 به دامی دکو همچنين شوند،می هاریشه به غذایی مواد انتقال
 تأثير موجب نيتروژن ویژهبه غذایی عناصر بودن دارا دليل
 فرایند بهبود طریق از و شده کلروفيل بيشتر ساختار در مثبت

 با نتایج این دهد.می افزایش چتر در را دانه تعداد فتوسنتز،
 افزایش بر مبنی (2015) همکاران و Kalus Gholami نتایج
 زیستی کودهای مصرف با گلرنگ در طبق در دانه تعداد

 تأثير بررسی با (2015) همکاران و Raei دارد. مطابقت
 عملکرد اجزای و عملکرد روغن، درصد بر زیستی کودهای

 که کردند گزارش آبياری مختلف سطوح در گلرنگ دانه
 افزایش نتيجه در و ميکوریزا توسط فسفر حالليت افزایش
 گياه در دانه تعداد افزایش در فسفر به ریشه دسترسی قابليت

 کاربرد داشت. مثبت تأثير گلرنگ عملکرد اجزای سایر نيز و
 طوربه را چتر در دانه تعداد شاهد به نسبت دامی کودهای

 دامی کود دکاربر که رسدمی نظر به ،داد افزایش یدارمعنی
 و بيومس توسعه طریق از توانست زیستی کود تلفيق کنار در
 مقایسه در را چتر در دانه تعداد دانه، در چتر تعداد نتيجه در
 کودهای احتماالً دهد. افزایش یدارمعنی طوربه شاهد با

 برای را زمينه گياه نمو و رشد زمينه کردن مهيا با دامی
 (5 )جدول عملکرد اجزای دیگر یا رویشی رشد افزایش

 در دانه تعداد افزایش باعث موضوع این که است کرده مهيا
دار معنی کاهش سبب آبياری زمان در تأخير است. شده چتر
 مرحله در آبياری شدن محدود با شد، زنيان هزاردانه وزن

 با گياه دانه، شدن پر دوره طول کاهش دليلبه زایشی
 منتقل هادانه به کمتری مواد و شده مواجه منبع محدودیت

 مراحل این طی در آبیکم تنش گونه هر بنابراین شود.می
 رو،ازاین بگذارد. منفی تأثير مخزن و منبع روابط بر دتوانمی

 محدود سبب دور، این طول در پرورده مواد تأمين کاهش
 شد خواهد دانه وزن کاهش و دانه هذخير گنجایش شدن

(2012 .,al et Chiyaneh Rezaei.) اسفرزه در ( Koocheki

2011 .,al et) تنش تحت هزاردانه وزن که شد گزارش 
 کاربرد باوجوداین، ابد.یمی کاهش یدارمعنی طوربه خشکی
 یا جداگانه صورتبه دامی کود و مایکوریزا زیستی کودهای

 داشت زنيان هزاردانه وزن افزایش در زیادی تأثير تلفيقی
 آبیکم شرایط در ویژهبه زیستی کودهای کاربرد (.3 )جدول

 فتوسنتزی مواد آسيميالسيون افزایش و ریشه رشد بهبود با
 در فتوسنتزی ظرفيت افزایش و برگ سطح افزایش علت به

 با گلدهی از پس مرحله در دتوانمی گلدهی، از قبل هدور
 وزن مخزن به منبع از فتوسنتزی مواد این دوباره انتقال

 هشد گزارش موجود، نتایج مشابه ببخشد. بهبود را هزاردانه
 در یدارمعنی تأثير نيتروکسين زیستی کود کاربرد که است

Najarei., & Hamze ) دارد انيسون هزاردانه وزن افزایش

2013.) 

 

 آبیاری قطع به زنیان زیستی عملکرد و دانه عملکرد پاسخ

 ایتغذیه مختلف هایرژیم در

 برای توسعه، حال در هایدانه با رشد حال در چترهای
 در که کنندمی رقابت شدتبه آب و فتوسنتزی مواد جذب
 و شده بيشتر رقابت این محيطی هایتنش افزایش زمان
 نهایت در و آنها ریزش طریق از چتر تعداد کاهش به منجر
 چتر در دانه تعداد افت شود.می دانه عملکرد کاهش باعث

 رفتن بين از و سقط دليلبه دتوانمی آبياری قطع شرایط در
 افزایش و سالم دانه تعداد کاهش همچنين و هادانه و هاگل

 مهم نقش به توجه با باشد. چترها در پوک هایدانه تعداد
 ساخته و فتوسنتز گياه، فيزیولوژیکی هایفعاليت در آب

 محلول، مواد قندها، انتقال همچنين و نياز مورد مواد شدن
 توانمی ،هادانه سمت به مواد دوباره انتقال و پرورده مواد
 بر رطوبتی تنش اعمال و آب ميزان کاهش که دکر بيان

 گذارتأثير هادانه سمت به مواد دوباره انتقال و شدن ساخته
 پوکی درصد افزایش و دانه شدن پر کاهش طریق از و بوده
 کاهش بنابراین شود.می هزاردانه وزن کاهش سبب ها،دانه

 و چتر در دانه تعداد بوته، در چتر )تعداد عملکرد اجزای
 کاهش موجب آبياری قطع شرایط تحت (هزاردانه وزن

 .شد زنيان در دانه عملکرد
Soltanian و Tadayyon (2015) در کردند گزارش 

 در دانه عملکرد کمترین و بيشترین بذرک دارویی گياه
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 %25) شدید تنش و گياه( آبی نياز )معدل تنش بدون شرایط
 همکاران و Fanaei نتایج آمد. بدست گياه( آبی نياز

 درصدی 27 کاهش گلرنگ در که داد نشان (2016)
 به رویشی مرحله در آبياری قطع شرایط در دانه عملکرد

 در آبياری قطع همچنين .بود بوته در طبق تعداد کاهش علت
 وزن و طبق در دانه تعداد کاهش دليلبه زایشی مرحله

 یافت. کاهش %45 هزاردانه
 در دتوانمی آبياری،کم شراط در زیستی کودهای کاربرد

 مفيد زنيان دانه عملکرد بر خشکی تنش سوء آثار کاهش
 گياه آبی روابط بر زیستی کودهای مثبت تأثير دليلبه باشد.

 افزیش و دادن قرار دسترس در و غذایی مواد چرخه ميزبان،
 سبب دتوانمی تلفيقی تغذیه تيمار در غذایی عناصر جذب

Nasirimahallati, & Jahan ) شود گياه عملکرد افزایش

 عملکرد مورفولوژی، که داد نشان تحقيق این نتایج (.2012
 تلفيقی تغذیه طی را بهتری نتيجه زنيان عملکرد اجزای و

 اند،شده استفاد تنهاییبه که زمانی به نسبت زیستی کودهای
 مؤثر هایمشخصه تمامی تلفيقی، تغذیه بنابراین کردند. ایجاد

 کود تأثير مورد در دهد.می قرار تأثير تحت را عملکرد بر
 که کرد بيان توانمی زنيان، دانه عملکرد روی بر دامی

 طریق از خاک، آلی مواد بهبود با دامی کود مقادیر افزایش
 و رطوبت مناسب فراهمی و نگهداری جذب، قدرت بر تأثير

 افزایش روی بر پتاسيم و فسفر نيتروژن، مانند غذایی عناصر
 اثر بيومس عملکرد و چتر تعداد مانند زنيان عملکرد اجزاء

 بر ایمطالعه نتيجه شد. دانه عملکرد بهبود موجب و گذاشته
 این در است. مطلب همين مبين نيز گشنيز دارویی گياه روی

 تحت و حيوانی کود مختلف مقادیر از استفاده با که مطالعه
 داده نشان ،شد انجام شنی خاک یک در ایمزرعه شرایط

 120 با همراه دامی کود تن 20 حدود مصرف که شد
 عملکرد نظر از محسوسی برتری هکتار در نيتروژن کيلوگرم

Awad, & Salem ) داشت تيمارها سایر به نسبت دانه

 غذایی عناصر و آب جذب آبياری، دفعات افزیش با (.2005
 را زنده هتود وزن کلی افزایش که شودمی بيشتر گياه در
 عناصر و آب جذب خشکی، تنش اما داشت، خواهد همراهبه

 گياه رشد هدور طول گياه، رشد سرعت برگ، سطح غذایی،

 عوامل این همه و دهدمی کاهش را گياه فتوسنتزی سطح و
 شودمی خشک هماد توليد کاهش به منجر نهایت در
(2012 .,al et Chiyaneh Rezaei.) سطوح ميانگين مقایسه 

 عملکرد ميکوریزا و دامی کود کاربرد با که داد نشان ایتغذیه
 با بود. دارمعنی هم افزایش این و کرد پيدا افزایش زیستی
 و دامی کود تأثير تحت گياه عملکرد اجزای اینکه به توجه

 که کرد بيان توانمی ،(5 )جدول نددبو گرفته قرار ميکوریزا
 داشته زنيان زیستی عملکرد بر مثبتی تأثير کود، کاربرد
 غذایی عناصر فراهمی شد، اشاره ترپيش که همانطور است.

 زیستی و آلی کودهای کاربرد تأثير تحت آب بيشتر جذب و
 زایشی یااجز بهبود و رویشی رشد تحریک با دتوانمی

 در نهایی عملکرد یشاافز سبب نهایت در دارویی، گياهان
 کودهای کاربرد زیاد تأثير راستا، این در شود. گياهان این

et Shabahang ) زنيان و رازیانه عملکرد یشاافز در زیستی

2013 .,la) آلمانی هبابون و (2009 .,al et Fallahi) نيز 
 تيمارهای برتری با رابطه در همچنين .است هشد همشاهد
 بيان توانمی ،شاهد به نسبت زیستی و دامی کودهای حاوی

 بهبود ضمن زیستی، و آلی کودهای تلفيقی کاربرد که دکر
 معدنی مانند خاک در مفيد ميکروبی هایفعاليت احتمالی

 گياه خشک وزن و رشد بهبود موجب غذایی، عناصر کردن
 تيمار با مقایسه در آن بيومس عملکرد بارز افزایش و زنيان
 شود. شاهد

 

 در آبیاری قطع به زنیان اسانس عملکرد و درصد پاسخ

  ایتغذیه مختلف هایرژیم

 بيشترین شد مشاهده نتایج قسمت در که طورهمان
 تلفيقی کاربرد و مطلوب آبياری شرایط در اسانس درصد

 تحقيقات از برخی ایجنت آمد. بدست ميکوریزا و دامی کود
 فراهمی و دامی و زیستی کودهای کاربرد که داد نشان

 که آنجا از شد. اسانس توليد افزایش موجب غذایی، عناصر
 هسازند واحدهای هستند، ترپنوئيدی هاییترکيب هااسانس

 آليل متيلدی و فسفات پيرو ایزوپنتنيل مانند آنها
 دارند مبرمی نياز NADPH و ATP به پيروفسفات،
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(2013 .,al et Moghaddam Rezvani) این به توجه با و 
 تشکيل برای فسفر و نيتروژن مانند عناصری که موضوع
 آلی ودهایک و ميکوریزا قارچ اند،ضروری خيرا هایترکيب

 و فسفر نيتروژن، ویژهبه غذایی عناصر فراهمی طریق از
 بهبود سبب مس( و روی منگنز، )آهن، مصرف کم عناصر

 گياه این اسانس مقدار افزایش آن تبعبه و فتوسنتز و رشد
 این نتایج با محققان از برخی مطالعات البته، .شدند دارویی
 Petropoulos ایمطالعه در نمونه، برای نبود. همسو تحقيق

 گياه بر خشکی تنش تأثير بررسی با (2008) همکاران و
 افزایش سبب خشکی تنش که دندکر گزارش ،جعفری
 خشک ماده عملکرد که حالی در ،شد جعفری گياه اسانس

 در اسانس تجمع و تشکيل افزایش آنان داد. کاهش را گياه
 نوعی به را خشکی تنش شرایط تحت آبیکم شرایط

 محيطی شرایط به بيوشيميایی سازگاری و دفاعی سازوکار
 گياه مطالعه با (1999) همکاران و Estrada دادند. نسبت
 ساخت تشدید موجب خشکی تنش که دندکر مشاهده فلفل

 ميزان که طوریبه شود.می گياه در ثانویه هایمتابوليت
 قرار متعددی عوامل تأثير تحت گياهان ەمؤثر مواد تشکيل

 گيرد.می
 نيتروژن و فسفر زیستی کودهای تأثير بررسی در محققان

 تنش تحت گاوزبان دارویی گياه کيفی و کمّی صفات بر
 اسانس عملکرد و درصد بيشترین که دریافتند ،آب کمبود

 زیستی و شيميایی کودهای %50 تلفيقی تيمار از گاوزبان
 بررسی در (2010) همکاران و Ahmadian .آیدمی بدست

 خصوصيات بر دامی کود مصرف و خشکی تنش متقابل اثر
 در تن 20 مصرف که دندکر اعالم سبززیره کيفی و یکمّ

 خشکی، تنش اثر کاهش ضمن تواندمی دامی کود هکتار
 کيفی خصوصيات بهبود و مؤثره ماده ميزان افزایش باعث

 مرحله در بيشتر آبياری جایگزین و گردیده سبززیره اسانس
 5 هایجدول به مربوط هایداده براساس .شود دانه شدن پر
 زمان در اسانس و دانه عملکرد بيشترین ترتيببه ،6 و

 اسانس عملکرد که آنجایی از آمد. بدست مطلوب آبياری
 بنابراین ،است دانه اسانس درصد و دانه عملکرد از برآیندی

 مطلوب، آبياری مرحله در اسانس و دانه دعملکر افزایش با

 به آلی مواد افزودن البته، یافت. افزایش هم اسانس عملکرد
 ماده توليد و هوایی اندام رشد افزایش موجبات خاک،

 کرده مهيا نيز را اسانس عملکرد بهبود نهایت در و خشک
 و دامی کودهای کنشبرهم هدربار دیگری تحقيقات در .است

 هایترکيب و عملکرد اسانس، بر خشکی تنش و شيميایی
 فمصر اسفرزه، موسيالژ و سبزهزیر گياهان شيميایی
 یکمّ عملکرد افزایش موجب تنش وضعيت در دامی کودهای

f,ePuryos ) شد مذکور گياهان کيفی عملکرد بهبود و

2007). 
 کاربرد مثبت تأثير از حکایت آزمایش این کلی نتایج
 بر آنها، تلفيقی کاربرد شرایط در ویژهبه زیستی کودهای
 .داشت زنيان در اسانس مقدار و عملکرد اجزای عملکرد،

 با دامی کود و آربوسکوالر ميکوریزا مأتو کاربرد که طوریبه
 یاجزا افزایش طریق از زنيان گياه برای رشدی شرایط بهبود

 وزن ،چتر در دانه تعداد بوته، در چتر )تعداد عملکرد
 در را اسانس عملکرد و دانه عملکرد افزایش ،(هزاردانه
 شد. باعث آبياری قطع شرایط
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Abstract 
     To investigate the response of quantitative and qualitative yield of ajwain (Carum copticum L.) 

to the irrigation cut-off in different nutritional regimes, an experiment was conducted as split-

plot in a randomized complete block design with four replications at the research farm of 

Sarvestan Agricultural Jihad Organization, Fars province in 2019. The factors consisted of 

irrigation as the main factor at two levels (optimal irrigation and irrigation cut-off at flowering 

stage) and nutritional regime as the sub-factor at six levels (control, mycorrhiza, 15 ton.ha-1 

manure, 15 ton.ha-1 manure + mycorrhiza, 30 ton.ha-1 manure, and 30 ton.ha-1 manure + 

mycorrhiza). The irrigation cut-off treatment reduced the plant height, number of umbrellas per 

plant, number of seeds per umbrella, 1000-seed weight, seed yield, biological yield, essential oil 

percentage, and essential oil yield by 30.65, 37.25, 46.12, 43.40, 24.40, 41.78, 19.68, and 

52.86%, respectively compared to the optimal irrigation. The use of manure and mycorrhiza 

significantly increased all the mentioned traits. Moreover, the interaction of irrigation and 

nutritional sources treatments significantly affected only the percentage and essential oil yield. 

The highest percentage (2.80%) and essential oil yield (15.02 kg.ha-1) was observed in the  

30 ton.ha-1 manure + mycorrhiza and optimum irrigation treatment. The lowest essential oil 

percentage (1.60%) was obtained in the control and optimum irrigation treatment and the lowest 

essential oil yield (4.62 kg.ha-1) resulted from the control and irrigation cut-off treatment. 
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