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  چکیده 

 در غذایی عناصر تامین اصلی منابع از یکی بیولوژیک کودهاي 
در سال زراعی  پژوهش حاضر .شوند می محسوب پایدار کشاورزي

در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی  1393-1392
 شده خرد هايکرت بصورت آزمایش دانشگاه شاهد تهران اجرا شد.

 4عامل اول نوع کود با  عامل: 2تصادفی با  کامل هايبلوك قالب در
گرم خالص در هکتار)، کیلو  =30Nو  =60Pسطح کود شیمیایی (
: (تلقیح هر کدام به میزان 2-و فسفربارور 1-کود بیولوژیک ازتوبارور

 50گرم در  هکتار )، تلفیق کود بیولوژیک و شیمیایی به میزان  100
درصد کود شیمیایی و تلقیح با باکتري و شاهد(بدون کود) بعنوان 

ره سبز با سه هاي زیتودهفاکتور اصلی در کرتهاي اصلی، و عامل دوم، 
بعنوان فاکتور فرعی در کرتهاي  سطح (توده کرمان، یزد و بوشهر)

. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که تکرار اجرا شد سه درفرعی 
و اثرات متقابل نسبت به صفات طول ریشه،  اثرسطوح کودي، توده

طول ساقه، قطر ساقه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و تعداد 
درصد داراي اثر معنی داري بود.  5فرعی گیاه در سطح احتمال  ساقه

 افزایش بیشترین تلفیقی داراي تیمار مطالعه مورد تیمارهاي بین در
و پس از آن تیمار شیمیایی و بیولوژیک بیشترین  صفات اکثر در را

بیشترین و کمترین اختالف را با تیمار شاهد از خود نشان دادند. 
(بیولوژیک+شیمیایی)       تلفیقیبا کود  طول ریشه در تیمار

متر بدست آمد. بین سانتی 20/11و  تیمار شاهدمتر سانتی81/12
افزایش ارتفاع ساقه و قطر رابطه معکوس حاکم بود که بیشترین طول 

 27/1متر وسانتی53/18و کمترین قطر ساقه در توده بومی بوشهر با 
اي خطی بین تعداد ساقه هها نیز رابطمتر بود، در بین تودهمیلی

فرعی، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر وجود داشت که 
) و 08/21بیشترین و کمترین تعداد چتر در توده کرمان(

 داد نشان بررسی این از حاصله نتایج مجموع در)بود. 96/15بوشهر(
 صفات بهبود در توجهی قابل نقش داراي کودهاي تلفیقی کاربرد

   سبز بود. زیره کمورفولوژی
  ، مورفولوژیکی 2-زیره سبز، فسفربارور ،1-: ازتوبارورکلمات کلیدي

  
  مقدمه

ورده هاي حاصله آرویکرد روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی و فر
از آن نقش این گیاهان را در چرخه اقتصادي جهانی پررنگ تر کرده، 

ورهاي در حال توسعه به طوري که مصرف رو به تزاید آنها تنها به کش
محدود نبوده بلکه در کشورهاي پیشرفته نیز توسعه فراوانی یافته 

 2چتریان با نام قبلی1جعفري تیره به داروئی گیاهان مدهع ].18[اند
 سبز زیره خانواده این ارزشمندتعلق دارند. یکی از گیاهان  

 با و چتریان خانواده از معطر و یکساله گیاهی  3سبز زیره .]11[است
 مهمترین از و بوده غذا در دهنده طعم عنوان به به ویژه زیاد کاربرد
 می و تجارت کشت زیر سطح لحاظ از کشور دارویی گیاهان

 کشت بومی هايتوده به صورت ایران در زیره سبز ].7،12،16[باشد
 از ایران سبز زیره محلی هاي توده بررسی در محققینمیشود، که 

 به دستیابی امکان و عملکرد و رشد کیمورفولوژی خصوصیات نظر
 زیره محلی توده 84 بذور فوزاریوم، هاي بیماري به مقاوم هاي توده
 معنی تفاوت هاتوده بین که دریافتند کردند، را کشت کشور سبز

. ]1[داشت عملکرد وجود اجزاي و بیماري به مقاومت لحاظ از داري
ن، آهن و ترکیبات دانه هاي زیره سبز حاوي مقادیر باالیی کاروت

ثانوي مهم و دارویی است که در طب سنتی و نوین به عنوان آنتی 
اکسیدان و ضد نفخ مورد استفاده قرار می گیرد و در درمان اسهال، 
سوء هاضمه،سردرد، سرماخوردگی،تب، زخم دهان و گلو و ...مؤثر 

صرف نظر از ارزش اقتصادي گیاهان دارویی، این گیاهان  ].11[است
از این رو کشت  ].39[تطابق با روش هاي کشت ارگانیک هستند قابل

زیستی گیاهان دارویی، احتمال اثرات منفی روي کیفیت دارویی آنها 
 بدون معطر، گیاهانی سبز حاوي جنس زیرة ].40[دهدرا کاهش می

 تایی سه گاهی و دوتایی انشعابات با ساقه علفی )،میوه جز به کرك(
 بافتهاي پارانشیمی باشد.می متر سانتی 50 ات 10 آن که ارتفاع است
 روغنهاي ویژه به مواد مختلف حاوي ترشحی مجاري داراي گیاه این

 رنگ .]11[است مونوترپنها و ساپونینهاي تریترپنونید رزینها، اتري،
با  شیزوکارپ فندوقه دو گیاه این میوه و قرمز زیره سبز در گلبرگ
 میوه پریکارپ .است کرك فاقد گاهی ولی است، ریز هايریشک
 این ].11[ شودمی رنگی ترکیبات آهن اثر بر و بوده زیاد تانن داراي
 5/2به  است ممکن آن دگرگشنی است. درصد عمدتا خودگشن گیاه

  ].11[این گیاه داراي عادت رشدي نامحدود است ].9[برسد درصد هم
  با مشخص شدن اثرات جانبی داروهاي سنتتیک وشیمیایی رویکرد

1- Apiaceae 
2- Umbellifereae 
3- Cuminum cyminum L. 



  
 

دوباره به استفاده از گیاهان دارویی گسترش یافته است و داروهاي 
گرایش به  به بازار عرضه شده اند. متعددي با منشاء گیاهی تولید و

کاربرد گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی در جهان سبب ایجاد 
 زي و توسعه آن در جهان گردیده است.تغییراتی در استراتژي کشاور

باید توجه داشت که در سطح جهانی نیز اخیرا با برپا شدن موج سبز 
توجه روز افزون به گیاه درمانی اهمیت زیادي براي گیاهان دارویی 

 از استفاده زمینه در تحقیقات انجام لزوم به توجه با شوند.قایل می
 تحقیقات که آنجا از و شیمیایی کودهاي مصرف هاي جایگزینروش

 گیاهان عملکرد و رشد بر بیولوژیک کودهاي اثر کاربرد زمینه در
 و جایگاه به توجه با نیز و است بوده محدود ایران بسیار در دارویی
 از کشور دارویی گیاهان ترینمهم از یکی به عنوان سبز زیره اهمیت

بز بومی ایران و از آنجائیکه زیره س صادراتی، دارویی و اقتصادي، نظر
بوده و با توجه به اینکه کشور ما در مناطق خشک و نیمه خشک 
جهان قرار دارد و مساله آب در کشور به یک بحران تبدیل گشته و به 
دنبال آن شور شدن اراضی و کاهش اراضی مناسب و کم توقعی این 

به عالوه تاریخ کاشت، داشت و  گیاه نسبت به آب و مواد غذایی
یاز آبی و کودي کم، عدم انطباق فصل کاري آن با دیگر برداشت،  ن

- محصوالت زراعی و در نهایت ارزش اقتصادي باال،  با توجه به نهاده
هاي مصرف شده لزوم توجه به زراعت آن در تناوب زراعی محصوالت 

همچنین، استفاده از کودهاي   ].11[نمایدکشاورزي را دو چندان می
یمیایی به دلیل اثرات جانبی این بیولوژیک به جاي کود هاي ش

- در حال حاضر الزم است با توجه به محدودیت کودها در قرن حاضر،
- هاي مختلف ضمن بررسی سازگاري گونههاي موجود، با انجام طرح

هاي بومی در نقاط جدید به افزایش تولید در آنها نیز توجه نمود. 
د با باشد که بایافزایش محصول ضمن حفظ کیفیت یک هدف می

 تیمار در دانه بیشترین عملکرد هاي مختلف به آن رسید.انجام طرح
 کننده حل و نیتروژن کننده تثبیت هايباکتري با تلفیقی تلقیح

 تیمارهاي آن از پس و آمد بدست ) هکتار در کیلوگرم527 فسفات،(
 ( شیمیایی کود هکتار)، در کیلوگرم6/492وآزوسپریلیوم (  ازتوباکتر

 6/402فسفات ( کننده حل باکتري و هکتار) در مکیلوگر 464
شاهد  تیمار با مقایسه در را عملکرد کیلوگرم در هکتار) بیشترین

 بیولوژیک کودهاي با تلقیح کردند. تولید کیلوگرم درهکتار) 6/357(
 فتوسنتزي مواد تولید افزایش و غذایی جذب عناصر افزایش باعث
 حاضرسیستمهاي حال در  ].8[بخشید  را بهبود دانه عملکرد و شده

 حفاظت دلیل به کودهاي زیستی با تلفیق در کم نهادة با کشاورزي
 هزینۀ افزایش و زیست کاهش تخریب محیط طبیعی، منابع از

 رساندن حداکثر به براي خاك زیستی حفظ توازن منظور به کودها
 حداقل رساندن به و سیستمهاي کشاورزي مطلوب روابط زیستی

 اهمیت از میزنند، هم را بر روابط این که عملیاتی و مواد از استفاده
 در که متقابل افزایی هم اثرات ].33،20[است  برخوردار ویژهاي
 بر دیگري دلیل نیز آیدمی دست ترکیبات به این تلفیقی کاربرد نتیجه

 رشد تحریک .است ترکیبی در تیمارهاي گیاه ارتفاع و رشد افزایش
 تحقیقات نتایج در رشد محرك هايباکتري با تلقیح اثر در گیاه

همچنین،  .]37،31،22[است شده گزارش نیزمحققین مختلف 
 هايباکتري گزارش کردند که کاربرد گروهی از پژوهشگران نیز

 باکتري سودوموناس با ترکیبی صورت به آزوسپریلیوم و  ازتوباکتر
 دو تیاثرات سینرژیس علت به گیاه رشد تحریک قابلیت داشتن ضمن

 .]31[گیاه شد رشد مضاعف بهبود باعث یکدیگر روي بر باکتري
 بیولوژیک با کودهاي با تلقیح نتیجه در بیولوژیک عملکرد افزایش

 . ]28،24[دارد مطابقت نیز محققین مختلف تحقیقات از حاصل نتایج
حداکثر عملکرد زیره ي سبز در بررسی اثر کود شیمیایی، همچنین 

 60کیلوگرم نیتروژن خالص،  30یلوگرم در تیمار ک 597را به مقدار 
کیلوگرم پتاس خالص گزارش   30کیلوگرم فسفر خالص و 

کیلوگرم  30که حداکثر عملکرد مربوط به  ندمعتقد و نیز.]16ند[نمود
نیز عنوان می کند  گروهی .]13است[ کیلوگرم پتاس 30نیتروژن و 

 .]6[خوردار استکه کشت زمستانه زیره سبز از عملکرد باالتري بر
 تولید در آلی کودهاي کاربرد که کردند گزارش نیز همکاران  و 1منا

از  .]32[شودمی تولیدي اسانس عملکرد سبب افزایش رازیانه گیاه
طرفی نیز گزارش کردند که کود بیولوژیک نیتروکسین که حاوي 

، باالترین عملکرد اسانس باکتریهاي ازتوباکتر و سودوموناس بود
کیلوگرم در هکتار) را در بین تیمارهاي کودي مورد آزمایش  55/13(

شد. ایشان بیان کردند که افزایش فراهمی عناصر غذایی شامل می
توسط کودهاي بیولوژیک براي  گیاه باعث بهبود عملکرد و اجزاء 

. ]35[عملکرد آن شد، که در نهایت بر عملکرد اسانس تاثیر گذار بود
لف کود نیتروژن بر شاخص هاي در بررسی تاثیر سطوح مخت

فیزیولوژیکی رشد و اجزا عملکرد زیره سبز در منطقه تربت جام مقدار 
را براي برداشت حداکثر عملکرد توصیه  ٪46کیلو گرم کود اوره  150
کیلوگرم در  70که استفاده از  ه اندبیان کرد همچنین .]14[نمود

)در P2O5سفر(هکتار نیتروژن به اضافه همین مقدار پنتا اکسید ف
ترین میزان کود بوده و باعث افزایش شرایط آبیاري کامل اقتصادي

 این. ]36[رشد زیره سبز و افزایش راندمان تولید آن گردیده است
 شیمیایی و تلفیقی بر بیولوژیک، کودهاي اثر بررسی هدف با تحقیق

 25حداقل انجام شد.  سبز زیره دارویی گیاه روي صفات مورفولوژیکی
 از داروهایی که در دارونامه هاي معتبر جهان ذکر شده اند، درصد

نوع ماده موثره گیاهی در  121منشا گیاهی دارند و در حال حاضر 
 252اروسازي جهان مورد استفاده قرار می گیرد. از مجموع دصنعت 

دارویی که به عنوان داروهاي ضروري و اساسی توسط سازمان 
درصد داروهاي گیاهی هستند  1/11بهداشت جهانی معرفی شده اند، 

قابل توجهی نیز داروهاي سنتزي هستند که از مواد طبیعی  و تعداد 
تمامی این آمارها بیانگر افزایش مصرف گیاهان  .مشتق شده اند

 .]10[دارویی و رونق تجارت آنها است
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ز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد تهران در خاکی با بافت مرک
اسپلیت  استفاده بصورت مورد آزمایشی طرح شنی انجام گرفت.-لومی
) Aعامل اول ( عامل: 2تصادفی با  کامل هايبلوك قالب در 1پالت

کیلوگرم   =30Nو  =NP) (60Pسطح کود شیمیایی ( 4نوع کود با 
: (تلقیح 2-و فسفربارور 1-وژیک ازتوبارورخالص در هکتار) کود بیول

گرم در  هکتار ) بر اساس توصیه شرکت  100هر کدام به میزان 
سبز، تلفیق کود بیولوژیک و شیمیایی به میزان  سازنده زیست فناور

درصد کود شیمیایی و تلقیح با باکتري و بدون کود شیمیایی و  50
رتهاي اصلی، و عامل دوم بیولوژیک (شاهد) بعنوان فاکتور اصلی در ک

)B (هاي زیره سبز با سه سطح (توده کرمان، یزد و بوشهر)توده 
، که توده تکرار اجرا شد سه دربعنوان فاکتور فرعی در کرتهاي فرعی 

هاي مورد نظر از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه و صرفا توده هاي 
آینده بومی مناطق گرم و نیمه خشک کشور انتخاب شد که بتوان در 

با آزمایشات بیشتر از بین توده هاي مناطق گرم که داراي عملکرد 
. مقدار مصرف کود بهتري هستند رقم خاصی به کشاورز معرفی کرد

به دلیل امکان وقوع آبشویی، در دو مرحله (نیمی شیمیایی نیتروژن  
از کود در هنگام کاشت و نیمی دیگر پس از کاشت از منبع کود اوره) 

خالص از منبع سوپر فسفات تریپل) بر  P2O5یایی فسفر (و کود شیم
، کیلوگرم =30Nو  =60Pاساس آزمایش خاك و میزان توصیه شده 

خالص در هکتار، و بر اساس آزمون خاك، داده شد. ولی طبق 
آزمایشات قبلی خاك موردنظر نیازي به پتاس نداشت. به منظور 

با مناسب شدن اجراي آزمایش عملیات تهیه زمین در بهمن ماه 
که بر این اساس کاشت در کرتهایی شرایط اقلیمی منطقه انجام شد. 

ردیف به صورت جوي پشته اي  4متر و در هرکرت  2×5/2به ابعاد 
 داغ طرف پشته در محل دو در مترسانتی 30 فواصل به هايپشتهدر 
سانتی متر  2تا  1ردیف و به عمق  روي متر سانتی 2 فاصله به و آب

کشت  اسفند 25متر از هر طرف در تاریخ  1ها به فاصله و کرت
ساعت هیدروپرایمینگ  24. که بذور قبل از کاشت به مدت گردید

 آبیاري اولینشدند و سپس خشک و پس از آن کشت گردیدند. 
 سبزشدن از اطمینان حصول منظور به و انجام کاشت از بعد بالفاصله

 شد. انجام اول آبیاري از پس روز 3 فاصله دوم به آبیاري یکنواخت
 وجین عملیات گردید. اعمال روزه 7 در فواصل بعدي هاي آبیاري

 عامل . شد انجام دستی صورت به و سه مرحله در نیز هرز علفهاي
مشاهده  است شایع بسیار سبز زراعت زیره در که میري بوته بیماري
 الئمع ظهور از پس و 28/3/1393تاریخ  در ها بوته برداشت نگردید.

 پنج برداشت هنگام در عملکرد اجزاء تعیین براي .شد انجام رسیدگی
بوته، طول  ارتفاع صفات و انتخاب کرت هر از طور تصادفی به بوته

ریشه، طول ساقه، قطر ساقه، تعداد ساقه فرعی، تعداد پنجه درهر 
 هر در دانه تعداد چتر، هر در دانه در هر بوته، تعداد چتر تعداد بوته،
تجزیه واریانس داده اي بدست آمده شد.  شمارش و گیري اندازه بوته
و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون   Spssبا نرم افزار نیز 

  و نمودارها با %  انجام 1% و 5چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
١- Split- plot 

  ترسیم شد. Excelنرم افزار 
  

  نتایج و بحث
اثر بلوك که  داد نشان )1 (جدول واریانس تجزیه ل ازنتایج حاص     

درصد  1بر روي طول ریشه، تعداد دانه در چتر در سطح احتمال 
داري بود و بر روي ارتفاع بوته، طول ساقه، قطر ساقه، داراي اثر معنی

تعداد چتر در بوته، تعداد پنجه در بوته و تعداد ساقه فرعی اثر 
 ها داده واریانس تجزیه از حاصل تایجنداري نداشت. همچنین  معنی
اثرسطوح کودي،  بر روي ارتفاع بوته، ،طول ریشه، طول  داد که نشان

ساقه، قطر ساقه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و تعداد ساقه 
درصد داراي اثر معنی داري بود و  5فرعی گیاه در سطح احتمال 

داري نداشت. همچنین مطابق نسبت به تعداد پنجه در بوته اثر معنی 
ها  و اثر متقابل سطوح کودي ) توده1جدول تجزیه واریانس (جدول

بر روي آنها نسبت به صفات طول ریشه، تعداد چتر در بوته، تعداد 
دانه در چتر، تعداد پنجه در بوته داراي اثر معنی داري در سطح 

ي درصد می باشد و بر روي سایر صفات اثر معنی دار 5احتمال 
به روش دانکن نشان  میانگین مقایسه گونه که نتایجنداشت. همان

در تمامی سطوح کودي مورد مطالعه، توده ها و اثر ) 2داد (جدول
متقابل آنها بر روي ارتفاع بوته داراي اثر معنی داري نبود و از لحاظ 
آماري همه تیمارها و توده ها در یک گروه آماري قرار گرفتند، 

ن ارتفاع نسبت به تیمار شاهد با کود تلفیقی(بیولوژیک باالترین میزا
متر بدست آمد، و کمترین میزان ارتفاع سانتی 11/30+ شیمیایی) 

متر بود. همچنین سانتی 73/27مربوط به تیمار شاهد(بدون کود) با 
دهد که توده بوشهر با ) نشان می3نتایج مقایسه میانگین جدول(

انگین ارتفاع را داشت و با توده کرمان متر باالترین میسانتی 95/29
متر) از لحاظ آماري در سانتی 70/29متر) و توده یزد(سانتی 50/29(

 شدن از طویل پس چتریان خانواده گیاهانیک گروه قرار گرفتند. 
 را خود طولی رشد معموالً گلدهی مرحله ابتداي در و اصلی ساقه

 پیدا گسترش گیاه در جانبی انشعابات درعوض و کنند می متوقف
 رشد محدود حالت اصلی ساقه در آذین گل آرایش نظر کند. از می

 طور به فراوان هاي شاخه تولید دلیل به آنها رشد الگوي ولی داشته
 برخی دانشمندان. ]3[شود می نظر گرفته در نامحدود رشد کلی

جمله  از دارویی گیاهان هاي اندام رشد افزایش در را نیتروژن کاربرد
 به رسد می نظر به .]8[دندان می اهمیت با چتریان خانواده اهانگی

 باشد موثر گیاه هاي فرعی شاخه تولید بر بیشتر نیتروژن دلیل این
 مرتفع لحاظ این از هکتار در نیتروژن کیلوگرم 30 به گیاه نیاز و

 تفاوت مناطق سبز زیره ) بذور3همچنین مطابق (جدول .باشد شده
نداشتند و همه در یک گروه آماري  هم با فاعارت لحاظ از چندانی

متر باالترین میانگین و سانتی 95/29که توده بوشهر با  قرار داشتند،
متر و کمترین میزان ارتفاع توده یزد با سانتی 50/29توده کرمان

 و هاي بالندري بررسی نتایج با نظر این از مترکهسانتی 70/29
) تجزیه واریانس 1ق جدول(مطاب .]4[دارد مطابقت مقدم رضوانی

دهد اثر تیمارهاي کودي بر روي صفت طول ریشه و اثر نشان می
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ها دار و در بین  توده% معنی5متقابل کود و توده در سطح احتمال 
اثر معنی داري بر روي صفت طول ریشه مشاهده نشد. جدول مقایسه 

دهد که بین تمامی سطوح تیمارهاي ) نشان می2میانگین جدول(
ودي مورد مطالعه و تیمار شاهد(بدون کود) از نظر طول ریشه ک

اختالف معنی داري وجود داشت. بیشترین طول ریشه در تیمار با 
متر) بدست آمد و پس از آن تیمارهاي سانتی81/12کود تلفیقی (

- سانتی 70/11متر) و کود بیولوژیک (سانتی 71/12کود شیمیایی (
متر) سانتی 20/11تیمار شاهد(متر) بیشترین طول را نسبت به  

 فرم به قابل جذب غیر فرم از غذایی عناصر تبدیل توانایی .داشتند
 به منجر و گیرد می صورت زیستی فرایندهاي طی جذب قابل

 با  ].34[گردند می بذور بهتر زنی و جوانه اي ریشه سیستم توسعه
 گیاه دسترس در رطوبت مقدار به زیادي میزان به رشد به اینکه توجه

 رشد افزایش با کودها این که رسد می نظر به بنابراین وابسته است
 در و رشد افزایش باعث گیاه براي جذب قابل آب و میزان ریشه
بیان می کنند که  گروهی نیزهمچنین  .شوندمی هاارتفاع بوته نتیجه

 توانایی گیاه ریشه محیط در همچنین ازتوباکتر آزوسپیریلوم و
 ب، هاي مانند ویتامین فعال زیستی مواد مقداري ترشح و ساخت

 جیبرلین ها، اکسین بیوتین، پنتوتنیک، اسید نیکوتینیک، اسیدهاي
 مؤثري و مفید نقش ریشه رشد درافزایش که دارند غیره و ها

 اثر در عملکرد و رشد افزایش است شده ثابت همچنین .]27[دارند
 افزایش مواد ثیر ترشحتأ تحت بیشتر آزوسپیریلوم باکتري با تلقیح
 ].19[ آنها به وسیله شده تثبیت نیتروژن تا باشد می رشد دهنده
 1با باکتري پسیدوموناسنخود  بذور تلقیح که دادند نشان گروهی

 در گیاه خشک وزن و ریشه طول ساقه،  ارتفاع افزایش به منجر
 و زیستی کودهاي تأثیر بررسی در  .]38[شد تیمار شاهد با مقایسه

 تمام در که نمودند بیان ارزن و زمینی بادام درزراعت میاییشی
 ]29[یافته است افزایش زیستی عملکرد زیستی، کود تیمارهاي
 مؤثر ریشه سیستم پارامترهاي روي آزوسپیریلیوم با تلقیح .همچنین

 توده زیست و مستقر هاي ریشه رشد وتوسعه افزایش باعث و بوده
 و جذب آب افزایش نتیجه در و اییز ریشه عمق افزایش نیز و ریشه

 و آلی کودهاي توأم کاربرد که طوري به شود می غذایی عناصر
 مورد غذایی عناصر افزایش و ساختمان خاك اصالح موجب شیمیایی

ها نشان داد که بیشترین مقایسه میانگین تودهشود.  می گیاه نیاز
متر) و پس از آن توده سانتی03/12طول ریشه توده یزد(

متر) که سانتی 42/11( متر) و توده بوشهر باسانتی 55/11مان(کر
ریشه یک صفت  تفاوتهایی در طول ریشه با همدیگر داشتند که طول

 تحقیقاتمثبت براي گیاه است به خصوص گیاهان دارویی که طبق 
 که است آن از حاکی ، سبز زیره محلی بذور یا  ها توده  مورد  در  آمده عمل به

  ها،بیماري به مقاومت لحاظ از هاییتفاوت داراي سبز یرههاي ز توده
  رشد ].25،23،21،5[بودند کیفی و کمی عملکرد و رطوبتی تنش

  هنگامی]. 30[شودکنترل می ژنتیکی و محیطی ریشه توسط عوامل
  آن بقاء در را نقش مهمی ریشه شود می روبرو خشکی با که گیاه 

1- Pseudomonas fluorescens 

  ) 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس(جدول ].26[کند یم بازي 
و طول  نشان میدهد  که سطوح تیمارهاي کودي  بر روي قطر ساقه 

) نیز نشان 2. جدول (% معنی دار بوده است5ساقه در سطح احتمال 
 70/17کود شیمیایی بیشترین تاثیر بر روي طول ساقه( میدهد که

دون کود) که کمترین طول ساقه متر) در مقایسه با شاهد(بسانتی
متر) را داشت و صفت قطر ساقه تحت تاثیر کود سانتی 53/16(

متر)  و تیمار شاهد(بدون کود) میلی 22/1شیمیایی کمترین قطر(
که بر اساس جدول میلی متر) را داشت،  65/1بیشترین قطر ساقه(

 هاي مورد آزمایش نیز در) تود ه3مقایسه میانگین توده ها(جدول
مورد  صفت طول ساقه و قطر ساقه از لحاظ آماري بیشترین میانگین 

سانتی متر) و توده کرمان کمترین  53/18طول ساقه توده بوشهر(
سانتی متر) را داشت و با توجه به این که صفت  40/17طول ساقه(

متر) و توده میلی 27/1قطر ساقه در توده بوشهرکمترین میانگین(
میلی متر)را دارا بود. که این نکته را  38/2(کرمان بیشترین میانگین

خاطر نشان می کند که به تدریج با افزایش ارتفاع ساقه، قطر ساقه به 
، ]2[مطابقت دارد گروهی از محققینتدریج کاهش یافت.  که با نتایج 

کنند در مورد  تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر روي شاهدانه که بیان می
قطر  و ساقه ارتفاع بر نیز نیتروژن کود یرمقاد و مختلف تراکم هاي

 کود نیتروژن و تراکم افزایش با طوریکه به داشته، تأثیر ساقه قاعده
 کاهش تدریج به  ساقه قطر و یافته افزایش تدریج به ساقه ارتفاع

سطوح  داد نشان ) 1(جدول واریانس تجزیه از حاصل یافت. نتایج
تعداد چتر در بوته و تعداد دانه  رکود، توده و اثر متقابل آنها ب مختلف
 مقایسات و باشد می %5 آماري سطح دار در معنی اثر داراي در چتر
مختلف  که در بین سطوح دهدمی نشان )2تیمارها (جدول میانگین

کودي بیشترین میانگین تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر به 
عدد و کود  19/21ترتیب کود تلفیقی(بیولوژیک+شیمیایی) به میزان 

عدد   91/14و 15/ 62عدد و شاهد(بدون کود) با  37/18بیولوژیک 
) توده کرمان داراي 3کمترین مقدار را داشت. مطابق جدول(

)  94/17) و دانه در چتر(08/21بیشترین میانگین تعداد چتر در بوته(
 چتر در دانه تعدادنسبت به توده هاي دیگر بود. همانطور که میدانیم 

 نیتروژن و آبیاري کاشت، تاریخ مانند زراعی مدیریت تاثیر  تتح
 سایر و غذایی مواد رطوبت، فراهمی بنابراین ].12[نمایدمی تغییر

 به و جانبی شاخه و تعداد رشد افزایش باعث هابوته براي عوامل رشد
که با نتایج این  ].17[افزایش می یابد بوته در چتر تعداد آن تبع

دارد. در این آزمایش تعداد ساقه هاي فرعی تحت  آزمایش همخوانی
% معنی دار بود، با 5سطوح تیمارهاي کودي در سطح احتمال 

افزایش تعداد ساقه هاي فرعی در اثر اعمال سطوح کودي و توده هاي 
با شاخه فرعی باال به تبع آن تعداد چتر در بوته  و نیز تعداد دانه در 

  جر به افزایش عملکرد می شود.و در نهایت من چتر افزایش یافته
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  گیري  نتیجه
گرایش جدید جامعه جهانی به سمت کشاورزي پایدار در راستاي  

پائین آوردن استفاده از نهاده هاي مختلف شیمیایی و همچنین 
کاربرد کودهاي زیستی از اهمیت ویژه اي در افزایش تولید محصول و 

 در این بررسی ند.حفظ حاصلخیزي پایدار خاك برخوردار می باش
- شیمیایی می کودهاي از رویهبی استفاده جاي به دادند نشان نتایج
و  بیولوژیکی کودهاي از بهینه استفاده با توان

 شیمیایی کودهاي کاهش مصرف تلفیقی(بیولوژیک+شیمیایی)
اوره و کودهاي فسفري  بخصوص در گیاهان دارویی  مانند نیتروژنی

ند و هم در پایان میزان ماده موثره آنها که هم نیاز کودي کمتري دار
مد نظر است جهت مصارف دارویی ، آرایشی و بهداشتی و تغذیه اي 
که همه این موارد با سالمت انسان سر و کار دارند و مباحث آلودگی 

 رسد می نظر نتایج به کودهاي شیمیایی در مرحله بعد، براساس
بر اکثر صفات کمی و  توانندو شیمیایی می ترکیب کودهاي بیولوژیک

با افزایش تعداد ساقه هاي فرعی مورفولوژیک  اثر مثبت نشان داده و 
هاي با تولید شاخه فرعی باال، به در اثر اعمال سطوح کودي و توده

و  تبع آن تعداد چتر در بوته  و نیز تعداد دانه در چتر افزایش یافته
کشاورزان ایت در نهایت منجر به افزایش عملکرد می شود. و در نه

نمی دانند ماده موثره گیاهان دارویی مهم است و اگر به گیاه 
آموزش  امر، رسیدگی نشود این ماده موثره پایین می آید بنابراین

  .آیدمهم به نظر می نیز کشاورزان
  

  مراجع
 محلی هاي توده بررسی . 1378 .س خاوري، .م خوان،ا ]١[

و  رشد یمورفولوژیک خصوصیات نظر از ایران سبز زیره
 بیماریهاي به مقاوم هايتوده به دستیابی امکان و عملکرد
 ملی همایش اولین مقاالت مجموعه از گزیده .فوزاریوم
  .38صفحه . زیره سبز

. اثرات تراکم 1386. راشد محصل، م، ح. اصغري پور، م، ر ]٢[
و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه. مجله پژوهشهاي 

 .29- 36.ص1ره . شما5زراعی ایران. جلد
 و. ب. م رضایی، ،.ف سفیدکن، ،.ا قالوند، ،.ا نیا، اکبري ]٣[

 هاي  کود تاثیر بررسی. 1382. ا عاشورآبادي، شریفی
 دانه اسانس میزان و عملکرد بر تلفیقی و دامی شیمیایی،

  .32-42): 4(16سازندگی،  و پژوهش. زنیان دارویی گیاه

 بررسی و دآوريگر . 1373 .و مقدم، رضوانی و .ا بالندري، ]۴[
 - .ایران سبز زیرخ محلی هاي توده بوتانیکی خصوصیات

 - ایران صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان انتشارات
 .فراوري و تولید فناوري سبز زیره .خراسان پژوهشکده

  .84- 92 صفحه

 توده بررسی . 1383 .پ شهري، کریمی و .ا خاوري، ]۵[
 خصوصیات نظر از ایران سبز زیره محلی هاي

 توده به دستیابی امکان و عملکرد و ورفولوژیکی رشدم
 اولین مقاالت مجموعه .فوزاریوم بیماریهاي به مقاوم هاي

  .38صفحه .سبزد زیره ملی همایش

هاي  . بررسی مبارزه شیمیایی با علف1372 ،م ،رحیمی ]٦[
هاي علمی هرز در زراعت زیرة سبز. ناشر سازمان پژوهش

  صنعتی.
 استان در سبز زیره زراعت. 1367. ا آبادي، فیض زارع ]٧[

 فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده سمینار. خراسان
 .مشهد

 .  ارزیابی1389، ا. رضوانی مقدم، پ. سعید نژاد ]٨[
 خصوصیات بر شیمیایی و بیولوژیک اثرکودهاي

 گیاه اسانس درصد عملکرد و اجزاء مورفولوژیکی، عملکرد،
علوم  . نشریه(Cuminum cyminum)سبز زیره دارویی

 ،1 شماره ، 24 جلد باغبانی(علوم و صنایع کشاورزي)
  .38-44ص

 و ازت مقادیر اثر . 1370 .م محصل، راشد ب. ،صادقی ]٩[
 و علمی پژوهشهاي سازمان  .سبز زیره تولید در آبیاري

 صنعتی ایران.

. بررسی تجارت جهانی 1391عبادي، م، ت. عباسیان، ج.  ]١٠[
ه و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و معطر. دومین جشنوار

هاي طبیعی و طب سنتی ایران. گیاهان دارویی، فرآورده
 ).www. Medplant.irشبکه خبري گیاهان دارویی(

 .سبز زیره فرآوري و تولید فنآوري.  . 1381 م ،کافی ]١١[
 .مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات

 بر بذر مختلف مقادیر اثر مطالعه  . 1372 .م کافی، ]١٢[
 - سازمان انتشارات آبی و دیم شرایط در سبز زیره عملکرد

  .خراسان پژوهشکده - ایران صنعتی و علمی پژوهشهاي 
  .89 صفحه .فراوري و تولید فناوري سبز زیره

هاي گیاهان بررسی شیمیایی اسانس . 1368 پ. کریمی، ]١٣[
تیره جعفري. پایان نامه دوره دکتري. انتشارات دانشکده 

لید و داروسازي تبریز.زیره سبز فناوري تو
 .75فراوري.صفحه

.  تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر 1377ع. مالفیالبی،  ]١٤[
هاي فیزیولوژیکی رشد و اجزاي عملکرد زیره سبز. شاخص

چکیده مقاالت پنجمین کنگره زراعت و اصالح نباتات 
  ایران. کرج. چاپ و نشر آموزش کشاورزي.تات
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هاي  بررسی مقادیر بذر و روش . 1372 ،ع البی،مالفی ]١٥[
 پژوهش هاي سازمان ناشر  کشت در عملکرد زیرة سبز.

 .صنعتی علمی
 رشد بر NPKاثر  بررسی  .1370 م، ت. پوریزدي، ناصري ]١۶[

 دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان سبز.  زیره عملکرد و
 تربیت مدرس. دانشگاه کشاورزي،

نظامی، ا. خرم دل، س. نصیري محالتی، م.محمد آبادي،  ]١٧[
عدادي از توده هاي بومی زیره سبز به . واکنش ت1388ع. 

تاریخ هاي کشت پاییزه. مجله تنشهاي محیطی علوم 
 کشاورزي. جلد دوم. شماره اول.
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  یره سبزتجزیه واریانس اثر کودهاي بیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی بر شاخصهاي مورفولوژیکی سه توده ز -1جدول 

 ) MSمیانگین مربعات (

تعداد ساقه  منابع تغییرات
تعداد پنجه   فرعی

  در بوته
تعداد دانه 

 در چتر
تعداد چتر     

 دربوته

قطر 
 ساقه

)mm(  

 طول ساقه
)cm(  

طول 
 )cmریشه(

ارتفاع 
 )cmبوته(

درجه 
 آزادي

99/2  ns 18/0  ns **77/29 32/12  ns 04/0  ns 63/1  ns **94/11  37/7  ns 2 کرارت (R) 
56/2  * 34./  ns 56/2  * 35/20  * 10/0  * 64/2  * 02/2  * 08/1  * 3 ( F)کود 
51/8  ns 08/0  ns 24/1  ns 59/81  ns 02/0  ns 94/6  * 45/3  ns 86/11  )R×F( اثر متقابل 6  * 
60/2  ns 07/0  * 61/2  ns 94/98  * 04/0  ns 09/1  ns 05/2  ns 06/2  ns  2  توده(Accession) 
94/4  ns 22./  ns 82/2  * 89/68  * 01/0  ns 75/4  ns 33/0  * 75/5  ns 6  اثر متقابل )F×Ac( 

77/2  11/0  09/4  90/3  04/0  22/2  85/1  71/3  خطا 16 

ns،  درصد. 5و  1* و ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال   

  
  بر شاخصهاي مورفولوژیکی سه توده زیره سبز اثر کودهاي بیولوژیک، شیمیایی و تلفیقیمقایسه میانگین  -2جدول 

            

  .% هستند5در سطح  دانکن ها با حروف مشابه درهرستون فاقد تفاوت آماري براساس آزمونمیانگین

                      

تعداد ساقه 
  فرعی

تعداد پنجه در 
 بوته

تعدا دانه در 
 چتر

تعداد چتر در 
  بوته

قطر 
 )cmطول ساقه(  )mmساقه(

  )cmطول ریشه(
 نوع کودcm( (F)ته(ارتفاع بو

83/7 a 

33/0 a 73/16 ab 91/18 b 22/1 b 

70/17  a 02/12 a 72/29 a 

   شیمیایی

55/5 ab 

24/0 ab 37/18 a 73/19 ab 28/1 ab 
66/17  a 70/11 ab 36/29 a 

 بیولوژیک

95/6 a 

37/0 a 15/18 a 19/21 a 41/1 a 
30/17 a 81/12 a 11/30 a 

 تلفیقی

46/4 b 

22/0 c 91/14 b 62/15 c 65/1 a 
53/16 b 20/11 b 73/27 b  شاهد 
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  مورفولوژیکی شاخصهاي سه توده زیره سبز بر روي  اثر میانگین مقایسه -3 جدول

  .% هستند5در سطح  دانکنمیانگین ها با حروف مشابه درهرستون فاقد تفاوت آماري براساس آزمون 

                    . 

  
  
  

تعداد ساقه 
  فرعی

تعداد پنجه در 
  بوته

تعدا دانه در 
 چتر

اد چتر در تعد
  بوته

قطر 
 تودهcm( (Accession)ارتفاع بوته(  )cmطول ریشه( )cmطول ساقه(  )mmساقه(

56/5 a 04/1 a 94/17 a 08/21 a 38/2 a 

 40/17 a 55/11 b 50/29 a 

 کرمان

25/5 b 45/0 b 43/17 b 26/16 b 37/1 b 95/17 a 03/12 a 70/29 a 

 یزد

65/4 a 65/0 b 91/15 a 96/15 b 27/1 b 53/18 a 42/11 b 95/29 a 

 بوشهر



 

 


