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مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی
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 .1کارشناسیارشد آگرواکولوژی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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تاریخ پذیرش مقاله1395/07/۲8 :

تاریخ وصول مقاله1395/05/19 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپر اذ

بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شررایم ترن

خشرکی،

آزمایشی بهصورت کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1394در دانشگاه شسرکرد انجرام
شد .عامل اصلی س وح مختل

تیمار تن

خشکی شامل سه س ح شاهد ( 50میلیمتر) ،تن

( 150میلیمتر) تبخیر از تشت تبخیر کالو  Aو عامل فرعی نسبتهای مختل

مالیرم ( 100میلریمترر) و ترن

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

گرفته شد ( :D1عدم مصرف کود دامی و پلیمر سوپر اذ  :D2 ،کود دامی  25درصد +پلیمر سوپر اذ
درصد +پلیمر سوپر اذ

 50درصد :D4 ،کود دامی  75درصد +پلیمر سوپر اذ

هکتار) و  :D6پلیمر سوپر اذ

بوته بهترتیب از تیمار بدود تن
بیشترین ارتفا ،گیاه و تعداد انشعا
سوپر اذ
بدود تن

 75درصد :D3 ،کود دامری 50

 100درصد ( 200کیلوگرم در هکتار)) .نتایج نشاد داد که بیشترین تعداد چتر ،عملکررد دانره (146/66

شاخة فرعی ،گلنه و وزد خشک بوته (165/62گرم بر مترمربع) از تیمار بدود تن

نمن کاه

سر ح در نظرر

 25درصد :D5 ،کود دامری  100درصرد ( 40ترن در

گرم بر مترمربع) ،شاخص برداشت و عملکرد اسانس ( 2/99گرم بر مترمربع) رازیانه از تیمار بدود تن

آثار تن

در ش

شردید

و مصرف  ،D6بیشترین تعرداد

و مصرف  D4و بیشترین وزد هزاردانره و وزد ترر

و  D3و  D2بهدست آمد .بیشترین درصرد اسرانس ( )3/09از تیمرار ترن
اصلی به ترتیب از تیمارهای  D6و  D4و در شرایم بردود ترن
خشکی ،باعث افزای

همراه با مصرف پلیمر سوپر اذ

شردید و  D5ااصرل شرد.

ااصرل شرد .از آنجرا کره پلیمرر

عملکرد دانه ،شاخص برداشت و عملکرد اسانس رازیانه شده اسرت ،تیمرار

 100درصد را میتواد در شرایم مشابه آزمرای

بررای کسرب ارداکبر عملکررد دانره و

اسانس پیشنساد کرد.
كلیدواژهها :ارتفا ،بوته ،تعداد چتر ،عملکرد بیولوژیکی ،عملکرد دانه ،وزد هزاردانه.

* نویسنده مسئول

Email: rafiei@agr.sku.ac.ir

زهرا رضایی و همکاران

 .1مقدمه

قراردهنررد [ .]18 ،11پلیمرهررای سرروپر اذ

رازیانرره ( )Foeniculum vulgar Millیکرری از مسررمترررین

ظرفیت نگسداری آ

بررا برراالبردد

در خاک ،بسبرود سراختماد خراک و

گیاهاد دارویی از خانوادة چتریاد است که عمدتاح بهمنظرور

کاه

استفاده از دانه و اسانس ااصرل از آد در صرنایع مختلر

رشد گیاه فراهم میکند [ .]19 ،17هیردروژل هرا عرالوهبرر

دارویی ،ا،ایی و آرایشی -بسداشتی کشت مریشرود [.]13
تن

افزای

خشکی به شرای ی اطالق میگردد کره میرزاد تعررق
از مقدار ر،

بی

آ

ذکر کردهاند کره ترا بری

[ .]16این مواد شامل سه نو ،کاتیونی ،آنیونی و خنبی است

خشکی در ساد  17درصرد

که در کشاورزی نو ،آنیونی آد با داشتن بار منفری اهمیرت

از  70درصرد در سرال افرزای

دارد .این مواد بیبو ،بیرنگ ،و بردود خاصریت آالینردگی

مییابد [.]9

خاک ،آ

گیاهاد در پاسخ به تن
کاه

ظرفیت نگسداری آ  ،بره نگسرداری مرواد ار،ایی

(کود) و عناصر ماکرو و میکرو در خاک نیز کمک مریکنرد

باشرد .محققراد متوسرم کراه

عملکرد ساالنه را در اثر تن

وزد مخصوص ظاهری خاک شرایم بستری را برای

خشکی با بسرتن روزنرههرا و

س ح برگ و تعرق مانع از کاه

آ

و گیاه است [.]5

کودهای آلی سربب کراه

بافرت خرود

افزای

نگسداری آ

وزد مخصروص ظراهری و

در خاک میشود [ .]23 ،3کرود دامری

میشوند .بهدلیل بستهشدد روزنهها مقدار کرربن در بافرت

عالوهبر آثار مببت بیولوژیکی و اصالح خصوصیات فیزیکری

و رشد مختل میشود .در نتیجه ،ارتفرا ،بوتره،

و شیمیایی خاک ،بهعلت اینکه عناصر ا،ایی آد به آهسرتگی

عملکرررد زیسررتترروده ،وزد هزاردانرره ،گررلدهرری و تعررداد

آزاد میشود و در اختیار گیاه قرارمیگیررد ،آلرودگی کمترری

گیاه کاه

شاخههای فرعی در گیاه کاه

مییابد [.]22 ،14

در محیمزیست ایجاد میکند [ .]21بررسی محققاد ااکی از

در گیاه ذرت ( )Zea mays L.کمآبی ارتفا ،گیاه ،س ح
برگ ،رشد و عملکرد را با افزای

آثار مببت کاربرد کود دامی و پلیمر سروپر اذ

برر رشرد و

اختالل در گردهافشرانی

کارایی ذرت ( )Zea mays L.و سرویا (،)Glycine max L.

مریدهرد .آبیراری راهالری مسرم در

بهویژه بر وزد هزاردانه ،تعداد دانه در بوته ،تعداد االف در

لوگیری از کمآبی اسرت .برا و رود ایرن ،آبیراری خرود

بوته و تعداد دانه در بالل اسرت [ .]11 ،9نترایج تحقیقرات

مشکالتی از مله فرسای  ،شوری و شستوشروی مرواد

روی کود دامی و پلیمر سوپر اذ

( )A 200نشاد میدهد

خاک را در پی دارد .اما ،تحقیقات نشاد داده اسرت کره برا

که این مواد قادرند نمن افزای

تا ابریشمدهی کراه

اعمال مدیریتهایی میتواد از شدت کراه
اثر تن

عملکررد در

و شاخص برداشت گیاه سرویا آثرار سروء ترن

خشکی کاست [.]8

دهنررد [ .]12در شرررایم تررن

استفادة بسینره از آ  ،برهویرژه در شررایم محردودیت،
اهمیت ویژهای دارد .کمبود آ

از عمدهترین موانرع تولیرد

اسانس کاه

مواد افزودنی ،مانند پلیمرهای سوپر اذ  ،میتواد نریب

با تو ه به بحراد آ

بسرهوری آ

مقادیر زیادی آ

را ،

کنند و در شرایم تن

نشاد داد [.]6
در ساد ،محردودیت منرابع آ

در کشور و سسم بزرگ بخ

و از فرونشسرت آد لروگیری

منابع ،افزای

خشرکی مجردداح در دسرترو گیراه

راندماد آ

کشراورزی در مصررف ایرن
آبیاری نروری است .استفاده از

کود دامی و پلیمر سروپر اذ
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یافت ،ولی عملکرد

داشته است ،که با کاربرد پلیمر سروپر اذ

گیاهاد دارویی در ساد است .امرروزه ،برا کراربرد برخری
داد .این پلیمرها قادرنرد

را کراه

درصررد اسررانس بابونرره

( )Matricaria chamomilla L.افزای
عملکرد اسانس نیز افزای

کشاورزی را افزای

عملکرد دانه ،وزد خشک

باعرث کراه

آثرار ترن

اثر نسبتهای مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

خشکی و ثبات عملکرد گیاهان میشود .بنابراین ،هدف

دامی و پلیمر سوپرجاذب :D2 ،کود دامی  25در ف معداد

ا

این پژوهش کاهش آثار تدنش خشدکی بدر برخدی د ات
مورفولوژیکی ،عملکرد و اسداس

 10تن در هکتار  +پلیمدر سدوپرجاذب  75در دف معداد
 150تن در هکتار :D3 ،کود دامی  50در ف معاد  20تدن

را یاسدب بدا کداربرد کدود

در هکتددار  +پلیمددر سددوپرجاذب  50در ددف معدداد 100

دامی و پلیمر سوپرجاذب بود.

کیلوگر در هکتار :D4 ،کود دامی  75در ف معاد  30تدن
 .2مواد و روشها

در هکتار  +پلیمر سوپرجاذب  25در دف  50کیلدوگر در

ببمنظور بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی

هکتار :D5 ،کود دامی  100در ف معاد  40تن در هکتار و

ات مورفولوژیکی و تولیف اساس

 :D6پلیمر سوپرجاذب  100در ف معاد  200کیلدوگر در

را یاسب تحت شدرای

هکتار [.]11

تنش خشدکی ،آ مایشدی بدب دورت کدرتهدا ید بدار
خردشفه ،در قالب طرح بلوکها کامد تصدادفی بدا سدب

بذرها ا شرکت پاکان بذر ا هان تهیب و کشت بدذور

تکددرار در سددا  1394در مزرعددت تحقیقدداتی داسشددکف

را یاسب (تود محلی ا هان) درون سینیها سشا در بادتر

کشاور

کوکوپیت در گلخاسب اسجا و در مرحلت سببرگی سشداها بدب

داسشگاه شهرکرد اسجدا شدف .ایدن من قدب دارا

اقلیم (براساس طبقب بنف کوپن) معتف سدرد بدا تابادتان

مزرعب ( )1394/2/24منتق شف .قب ا استقا سشداها مدین

است .بیشترین بارسفگیها در ماهها آذر تدا

شخم ،دیا  ،فارو ،تراس بنف و کدرت بندف شدف .کدود

استان بر فص تاباتان من بق

ا ت و فا ر بر اساس سیا گیاه و ستایج آ مون خاک و کود

گر و خش

آخر فروردین و فص خش

است .در ماهها اردیبهشت و تیر بدبترتیدب مقدفار  0/4و

دامی پ

 0/7میلیمتر بارسفگی ورت گرفت .عام ا دلی سد وح

میزان کود دامی است ادهشفه در هر تیمار کار و میزان ا ت

مختلف تیمار تنش خشکی شام سب س ح بود :بفون تنش

قاب جذب کود دامی در سا سخات محاسبب و با توجب بدب

( 50میلیمتر) ،تنش مالیم ( 100میلیمتدر) و تدنش شدفیف

ستایج آ مون خاک ،بقیت سیا گیاه ا طریق کودها شیمیایی

( 150میلیمتر) .تبخیدر ا تشدت تبخیدر کدالس  ]11[ Aو

تأمین شف) بب کرتهدا مربدوا افدافب شدف .کدود دامدی

عام فرعی سابتها مختلف کود دامی (ا سوع گاو ) و

بب ورت سوار در عمق  15-0ساستیمتر خاک و پلیمدر

پلیمدددر سدددوپرجاذب ( ،A 200اسدددفا ذرات 150-50

سوپرجاذب ببروش کپبا در عمق  5سداستیمتدر خداک

میکرومتر ،اسیفیتت  ،6-7رسد

ببکار برده شف [.]4

سد یف و خریدف ا شدرکت

رهابر ین) در شش سد ح بدود :D1 :عدف مصدر

ا محاسبب (رطوبت موجود در کود دامی ا کد

کدود

جدول  .1ویژگیهای خاک محل آزمایش و کود دامی مورد استفاده
EC

ویژگیها

بافت

خاک

رسی سیلت

0/7

کود دامی

-

5/69

(دسی یمن

N

P

K

OC

رطوبت

(در ف)

(در ف)

(در ف)

(در ف)

(در ف)

8/11

0/014

0/00167

0/0246

0/612

-

8/21

1/124

0/713

0/905

34/09

11/28

pH

بر متر)
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کاشت بره طرول 3

 .3نتایج و بحث

متر ،فاصلة ردی ها  50سانتیمترر و فاصرلة بوترههرا روی

 .1.3ارتفاع بوته

هر کرت آزمایشی شامل پنج ردی

برین

نتایج تجزیة واریانس نشاد داد که اثر تیمار تن

خشکی و

کرتهای اصلی و کرتهای فرعری ،برهترتیرب  2و  1مترر

س وح مختل

کود دامی و پلیمر سروپر اذ

برر ارتفرا،

فاصله در نظر گرفته شد.

گیاه رازیانه در س ح ااتمال  1درصد معنادار بود ،ولی اثرر

ردی

 30سانتیمتر بود .برای لوگیری از نشت آ

آبیاری بهرو

ارقابی و تا مرالة بهساقهرفتن برهطرور

یکساد انجام و بعد از این مراله تیمارهای ترن
اعمال شد .میزاد آ

متقابل این دو عامل بر صفت م،کور معنادار نبرود ( ردول
 .)2نتایج مقایسة میانگینها نشاد داد که متناسب با افزای

خشرکی

شدت تن

مورد نیاز م راب برا تبخیرر و تعررق

خشکی از ارتفرا ،گیراه کاسرته شرد .میرانگین

ارتفا ،بوته در تن

واقعی گیاه (برا اعمرال نرریب گیراهی) و برا درنظرگررفتن
مساات هر کرت محاسبه و برا اسرتفاده از کنترور بره کررت

تن

مورد نظر داده شد .برای اندازهگیری صفات مورفولروژیکی و

درصد بود ( دول  .)3طب گزار ها تن

ا زای عملکرد مورد بررسی پس از ا،ف اثر ااشیهای پنج

کاه

بوته از هر کرت و برای اندازهگیری عملکرد ،کرل کررت برا

تن

کاه

خشکی شدید نسبت بره تیمرار بردود
برابر 12/87

معناداری نشاد داد که این کاه

خشکی باعرث

ارتفا ،گیاه میشرود [ .]11نخسرتین اثرر محسروو
ارتفرا ،گیراه

خشکی بر گیاهاد را میتواد از کراه

رعایت اثر ااشیهای برداشرت شرد .صرفات مرورد بررسری

تشررخیص داد .ایررن کرراه

ارتفررا ،را برره کرراه

فعالیررت

عبارت بود از :ارتفا ،بوته ،تعداد انشرعابات سراقة اصرلی در

سلولهای مریستم و طول میادگره در شرایم ترن

نسربت

بوته ،تعداد شاخة فرعی در بوته ،تعداد چتر در بوتره ،تعرداد

میدهند [ .]20 ،13در بررسی مقایسة میانگین کراربرد کرود

گلنه در بوته ،وزد هزاردانه ،عملکرد دانه (گرم بر مترمربع)،

دامی و پلیمر سوپر اذ

مشاهده شد که بیشرترین ارتفرا،

وزد تر بوته (گرم بر مترمربع) ،وزد خشرک بوتره (گررم برر

بوته در تیمار پلیمرر سروپر اذ

مترمربررع) ،شرراخص برداشررت (درصررد) ،درصررد اسررانس و

ارتفا ،بوتره در تیمرار عردم مصررف کرود دامری و پلیمرر

عملکرد اسانس رازیانه .استخراج اسانس از دانههرا برهرو
تق یر با آ

و با دستگاه کلونجر 1انجام شد .بدینمنظور50 ،

گرم دانة خشکشده از هرر تیمرار تروزین و آسریا
بهمدت  4ساعت در  400میلیلیتر آ

سوپر اذ

ااصل شد ( دول  .)3طب گزار هرا پلیمرر

سوپر اذ

ارتفرا ،در بوتره

و کود دامری باعرث افرزای

میشود [ ]13 ،11که این افزای

شرد و

افزای

در دستگاه قرارگرفت

 100درصرد و کمتررین

ارتفا ،ممکن است بهدلیل

ظرفیت نگسداری آ  ،گستر

ریشه و ،

مواد

ا،ایی باشد.

تا اسانس آد استخراج شود .عملکرد اسانس از ااصلنر
عملکرد دانه در درصد اسانس محاسربه شرد [ .]6در اواخرر

 .2.3تعداد انشعابات ساقة اصلی در بوته

شسریور و اوایل مسر (رسیدگی کامل دانهها و تغییرر رنرگ از

نتایج تجزیة واریانس نشاد داد که اثر ترن

سبز به قسوهای) محصول برداشت و تجزیة آماری اطالعرات

اثر متقابرل ترن

معآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری ( SAS )9.0انجام

خشرکی و

خشرکی همرراه برا کرود دامری و پلیمرر

بر تعداد انشعابات ساقة اصلی در بوته معنرادار

شد .بررای مقایسرة میرانگینهرا از آزمرود دانکرن در سر ح

سوپر اذ

ااتمال  5درصد استفاده شد.

نیست ،ولی اثر س وح کود دامی و پلیمرر سروپر اذ
س ح  1درصد معنادار بود ( دول .)2
1. Clevenger
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در

اثر نسبتهای مختلف پلیمر سوپرجاذب و كود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

جدول  .2نتایج تجزیة واریانس سطوح مختف تنش خشکی و تیمارهای كود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات
مرفولوژیکی رازیانه
منابع تغییرات

میانگین مربعات

در ة
آزادی

بلوک
تن

2

ارتفا،

تعداد انشعابات

تعداد شاخههای

بوته

اصلی

فرعی

15/90ns

3/64ns

3/34ns

**

خشکی

2

501/93

خ ای اصلی

4

73/27

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

5

**

48/57ns

1556/07ns

**

2/46

261/42

1211/90

2/04

7/89

35/46

**

**

**

5/17

900/96

**

166/28

0/46

**

10

38/59ns

0/80ns

*15/43

*58/97

خ ای آزمای

30

23/18

1/28

5/27

26/47

1556/44

نریب تغییرات ()%

-

6/41

17/87

11/17

16/25

10/33

و پلیمر سوپر اذ

0/03ns

235829/57

6/70

تن

هزاردانه

**

50/17

× کود دامی

111/79

ns

**

تعداد چتر

تعداد گلنه

وزد

**

20190/74

4/22

**8392/19

**1/43
0/35
10/09

 * ،nsو ** بهترتیب نشانگر ایرمعناداری و معناداری در س ح ااتمال  5و  1درصد است.

جدول  .3مقایسة میانگین اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تیمارهای كود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی
صفات مرفولوژیکی رازیانه
تیمارها
بدود تن

ارتفا ،بوته

تعداد انشعابات

تعداد شاخههای

تعداد چتر

تعداد گلنه

وزد هزاردانه

(سانتیمتر)

اصلی در بوته

فرعی در بوته

در بوته

در بوته

(گرم)

80/83a

a

6/59

a

24/48

a

40/38

a

506/89

a

6/36

تن

مالیم

74/07ab

6/53a

20/31b

30/44b

356/28b

5/92b

تن

شدید

70/42b

5/92a

16/87c

24/11c

282/28c

5/30c

D1

69/81c

5/18c

16/59d

26/11c

303/22c

4/86d

D2

76/03ab

6/66ab

20/07bc

29/11bc

371/89b

5/36cd

D3

73/03bc

6/07bc

19/55c

31/44bc

377/33b

6/08b

D4

77/11ab

7/73a

23/14a

30/66bc

405/11b

6/15b

D5

74/59bc

5/88bc

21/71a-c

33/88ab

385/44b

5/86bc

D6

80/07a

6/55b

22/25ab

38/66a

447/89a

6/84a

 :D1عدم مصرف کود دامی و پلیمر سوپر اذ  :D2 ،کود دامی  25درصد  +پلیمر سوپر اذ
 50درصد :D4 ،کود دامی  75درصد  +پلیمر سوپر اذ

 75درصد :D3 ،کود دامی  50درصد  +پلیمر سوپر اذ

 25درصد :D5 ،کود دامی  100درصد و  :D6پلیمر سوپر اذ

 100درصد

و ود اروف مشابه در هر ستود و برای هر تیمار بهمنزلة عدم و ود تفاوت معنادار در س ح آماری  5درصد بر اساو آزمود دانکن است.
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زهرا رضایی و همکاران

در این آزمای

تن

خشرکی پرس از مرالرة اسرتقرار

مشاهده شد کره بیشرترین تعرداد

دامی و پلیمر سوپر اذ

کامل گیاه و رشد انشرعابات سراقة اصرلی اعمرال شرد .در

شاخههای فرعی در تیمرار کرود دامری  75درصرد +پلیمرر

خشرکی قرارنگرفرت.

 25درصد و کمتررین تعرداد شراخه فرعری در

نتیجه این صفت تحرت تر ثیر ترن

بررسی مقایسة میانگین کاربرد س وح مختل
پلیمر سوپر اذ

سوپر اذ

تیمار عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سروپر اذ

کود دامری و

مشراهده

نشاد داد که بیشرترین و کمتررین تعرداد

شد ( دول  .)3تعداد شاخههای فرعری در گیراه ریحراد و

انشعابات ساقة اصلی در تیمارهای  75درصد کود دامری +

ارزد ( )Panucum miliaceum L.تحررت ترر ثیر مقررادیر

و عدم مصررف کرود دامری و

قرارگرفرت [ .]10کرود دامری

 25درصد پلیمر سوپر اذ
پلیمر سوپر اذ

مختل

مشاهده شد ( دول  .)3نتایج م العرات

بهعلت داشتن عناصر ا،ایی و افا رطوبت خراک باعرث

کود دامی تعداد سراقه در

عملکرد پیکر رویشی در گیراه بادرشربو شرد [.]12

انجامشده نشاد میدهد با افزای

افزای

گیرراه بادرشرربو ( )Dracocephalum moldavicaاز  9برره

نتایج مقایسة میانگین آثار متقابل دو عامل فوق نشاد داد که

 12/44ساقه در تیمار مصرف  40ترن کرود دامری افرزای
یافت [ .]12بهنظر میرسد افزای
اصلی در گیاه نق

بیشترین تعداد شاخههای فرعی در تیمار بدود تن

تعرداد انشرعابات سراقة

مببت کود دامی و پلیمر سوپر اذ

همرراه

با کاربرد کرود دامری  75درصرد  +پلیمرر سروپر اذ
درصد و کمترین آد در تیمار تن

در

تسویة خاک ،رشد بیشتر ریشه ،دسترسی به عناصر ا،ایی و
در نسایت افزای

پلیمرر سروپر اذ

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

25

شردید و عردم کراربرد

ااصل شد ( دول .)4

فتوسنتز گیاه باشد.
 .4.3تعداد چتر در بوته
نتایج تجزیة واریانس نشاد داد که اثر تیمار تن

 .3.3تعداد شاخة فرعی در بوته

س وح مختل

نتایج تجزیة واریرانس نشراد داد کره اثرر تیمارهرای ترن

کود دامی و پلیمر سروپر اذ

خشکی،
در سر ح

برر

ااتمال  1درصد و اثر متقابل ایرن دو عامرل در سر ح 5

این صفت در س ح  1درصد معنادار است ،امرا اثرر متقابرل

درصد بر تعداد چتر در بوتة رازیانه معنادار شرد ( ردول

دو عامل فوق در س ح  5درصد معنرادار برود ( ردول .)2

 .) 2مقایسة میانگین اثر ساد ة تن

خشرکی نشراد داد کره

بیشترین تعداد شاخة فرعی مربو بره تیمرار بردود ترن

بیشترین و کمترین تعداد چتر در بوتره مربرو بره تیمرار

خشکی ،س وح مختل

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

خشکی بود .بعد از آد بهترتیب تن

بدود تن

خشکی مالیم و تن

و تن

خشکی شدید برود ( ردول  .)3ترن

خشکی شدید کمترین تعداد شاخة فرعی را داشت ( دول

خشکی باعث کاه

تعداد چتر در گیاه گشنیز ،شروید و

تعرداد شراخههرای

رازیانه شد .با افزای

خشکی و بره مروازات

 .)3افزای

دور آبیاری مو ب کراه

س وح تن

فرعرری در گیاهرراد ریحرراد ( )Ocimum basilicum L.و

آد کاه

آویشن ( )Thymus kotschyanus Boiss.شد [.]12

زایشی گیاه میشود [.]2

در بررسی مقایسة میانگین کاربرد س وح مختل

کرود
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رشد سبزینه ای امایرت کمترری از انردامهرای

اثر نسبتهای مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

جدول  .4مقایسة میانگین آثار متقابل تیمارهای کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیکی رازیانه
تیمارهای تنش

تیمار کود دامی

خشکی

و پلیمر سوپرجاذب

تعداد شاخههای

تعداد چتر

تعداد گلچه

وزن هزاردانه

فرعی در بوته

در بوته

در بوته

(گرم)

D1

20/30de

31/00c-e

425 /60d

5/85c-f

D2

26/30ab

44/60ab

480/30b-d

6/50a-d

D3

21/10c-e

42/00ab

454/00cd

7/18a

D4

29/00a

37/00b-d

609/30a

6/77a-c

D5

25/20a-c

40/30a-c

530/00b

5/90c-f

D6

24/80a-c

47/33a

542/00b

7/06ab

D1

15/30fg

29/00d-f

255/00g

4/78fg

D2

18/50d-g

23/60e-g

358/30e

5/43d-f

D3

19/10d-f

27/00e-g

344/60ef

6/11a-e

D4

24/70a-c

28/60d-f

334/30ef

6/11a-e

D5

22 /50b-d

32/00c-e

339/60ef

6/01b-e

D6

21/50c-e

42/30ab

505/60bc

7/16ab

D1

14/10g

18/30g

229/00g

3/96g

D2

15/30fg

19/00fg

277/00fg

4/15g

D3

18/40d-g

25/30e-g

333/30ef

4/96e- g

D4

15/60fg

26/30e-g

271/60fg

5/58d-f

D5

17/30e-g

29/30d-f

286/60e-g

5/68c-f

D6

20 /30de

26/30e-g

296/00e-g

6/30a-d

بدون تنش

تنش مالیم

تنش شدید

صفات

تیمارهای تنش خشکی :بدون تنش ( 50میلیمتر) ،تنش مالیم (100میلیمتر) و تنش شدید (150میلیمتر)
 :D1عدم مصرف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب :D2 ،کود دامی  25درصد و پلیمر سوپرجاذب  75درصد :D3 ،کود دامی  50درصد و پلیمر سووپرجاذب
 50درصد :D4 ،کود دامی  75درصد و پلیمر سوپرجاذب  25درصد :D5 ،کود دامی  100درصد و  :D6پلیمر سوپرجاذب  100درصد
در هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین تیمارها (آزمون دانکن) در سطح آماری  5درصد است.
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زهرا رضایی و همکاران

مقایسة میانگین اثر س وح مختل
سوپر اذ

رشد زایشی بستر انجامید [ .]2همننین ،بین س وح مختل

کود دامری و پلیمرر

نشاد داد که بیشترین تعرداد چترر در بوتره در

تیمار  100درصد پلیمر سوپر اذ

کود دامی و پلیمر سوپر اذ  ،بیشرترین و کمتررین تعرداد

مشاهده شد که نسربت

به تیمار عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپر اذ

گلنه بهترتیب در تیمارهای  100درصد پلیمر سروپر اذ

کراه

مشاهده شرد.

و عدممصرف کود دامی و پلیمر سوپر اذ

 32/46درصرردی را نشرراد داد .همننررین ،بررین تیمررار 100

سررایر تیمارهررا هررم اخررتالف معنرراداری بررا هررم نداشررت

و  100درصد کود دامری تفراوت

( دول .)3مقایسة میانگین آثار متقابل دو عامل فوق نشراد

معنرراداری مشرراهده نشررد ( رردول  .)3اسررتفاده از پلیمررر

داد که بیشترین تعداد گلنه در تیمار بدود تن

همرراه برا

تعرداد ارالف در لوبیرا قرمرز

کاربرد کود دامی  75درصد  +پلیمر سوپر اذ

 25درصد

درصد پلیمر سوپر اذ
باعرث افرزای

سوپر اذ

( )Phaseolus vulgarisشد [ .]4بیشرترین تعرداد چترر در

و کمترین آد در تیمار تن

گیاه زنیاد با مصرف  15تن کود دامی در هر هکتار ااصل
شد [ .]12پلیمر سوپر اذ
نگسررداری آ

و پلیمر سوپر اذ

شدید و عدم کاربرد کود دامی

ااصل شد ( دول .)4

و کود دامی با باالبردد ظرفیت

در خرراک و رر،

 .6.3وزن هزاردانه

عناصررر ارر،ایی باعررث

تعداد چتر در بوته شده است .در بررسی اثر متقابل

با تو ه به نتایج تجزیة واریانس مالاظه شد که اثرر تیمرار

دو عامل فوق مشراهده شرد کره بیشرترین تعرداد چترر در

کررود دامرری و پلیمررر

افزای

تررن

خشررکی ،سرر وح مختلرر

شرایم بدود تن

خشکی همرراه برا کراربرد  100درصرد

سوپر اذ

پلیمر سوپر اذ

بود .همننین ،کمترین تعداد چتر در بوته

س ح  1درصد معنادار بود ( دول  .)2مقایسة میانگین اثرر

خشکی شدید و عردم کراربرد کرود دامری و

خشکی نشاد داد کره بیشرترین و کمتررین وزد

در تیمار تن

پلیمر سوپر اذ

سادة تن

و اثر متقابل این دو عامل برر وزد هزاردانره در

هزاردانه را بهترتیب تیمار بدود تن

مشاهده شد ( دول .)4

و تن

شدید به خود

اختصرراص داد ( رردول .)3در گیاهرراد رازیانرره ،انیسررود
 .5.3تعداد گلچه در بوته

( )Pimpinella anisum L.و زنیاد ()Carum copticum L.

با تو ه به نتیجة تجزیة واریانس مالاظه شد که اثر تیمرار

وزد هزاردانة باالتری در شرایم آبیاری کامل در مقایسه برا

کررود دامرری و پلیمررر

خشکی در مرالة گلدهری

خشررکی ،سرر وح مختلرر

تررن

دیم بهدست آمد [ .]15 ،2تن

و اثر متقابل دو تیمرار براال برر ایرن صرفت در

با تو ه به اساسیت دانة گرده به کمبرود رطوبرت ،باعرث

س ح  1درصد معنادار بود ( دول  .)2مقایسة میانگین آثار

تعداد دانه و مو ب اخرتالل در فتوسرنتز راری و

سوپر اذ
سادة تن

خشکی نشاد داد که بیشترین و کمتررین تعرداد

انتقال مواد ذخیرهشده به دانهها شد که خرود ممکرن اسرت

خشکی و تیمار

وزد هزاردانه باشد [ .]21در بررسی اثرر سرادة

گلنه در بوته را بهترتیب تیمار بدود تن
تن

کاه

خشکی شدید داشت ( دول  .)3با افرزای

دلیل کاه

س وح کود دامی و پلیمرر سروپر اذ

فواصرل

مشراهده شرد کره

آبیاری تعداد گلنه در چتر به طور معناداری در گیاه رازیانه

بیشررترین و کمترررین وزد هزاردانرره را تیمارهررای پلیمررر

( ،)Foeniculum vulgareگشنیز ()Coriandrum sativum

سوپر اذ

 100درصد و عدم کاربرد کود دامری و پلیمرر

یافت .آبیراری

سوپر اذ

به خود اختصاص داد ( دول  .)3مصرف کود

و شوید ( )Anethum graveolens L.کاه

دامی و پلیمر سوپر اذ

مناسب به رشد رویشی بستر ،س ح برگ بیشتر و بهدنبال آد
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نرمن کراه

تلفرات ناشری از

اثر نسبتهای مختلف پلیمر سوپرجاذب و كود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

کمآبی قادر است باعرث افرزای

آزمررای

برخری صرفات همنرود

به صورت معمول انجام شد و کود دامی مصرف نشد یا 15

تعداد دانه و وزد هزاردانه در گیراه شرود [ .]12 ،5افرزای
وزد هزاردانرره در تیمررار پلیمررر سرروپر اذ
ااتماالح بهدلیل افزای

پژوهشررگراد نشرراد داد در زمررانی کرره آبیرراری

تن در هکتار استفاده شرد ،اسرتفاده از پلیمرر سروپر اذ

 100درصررد

باعث افرزای

رطوبت خاک و آسریمیالت از منبرع

عملکررد دانره در ذرت شرد [ .]9براالترین

به مقصد در طول مراال تشکیل و رسیدد دانه اسرت [.]4

عملکرد دانه در گیراه دارویری اسرفرزه ( Plantago ovate

مقایسة میانگین آثار متقابرل دو عامرل فروق نشراد داد کره

 )Forssk.با کاربرد  20تن کود دامی در هکتار ااصل شرد

همراه با کراربرد

و کود دامی با بسبود خواص فیزیکی

بیشترین وزد هزاردانه در تیمار بدود تن

 50درصد کرود دامری  50 +درصرد پلیمرر سروپر اذ
کمترین آد در تیمار تن
پلیمر سوپر اذ

[ .]4پلیمر سوپر اذ

و شیمیایی خاک و با نگسداری آ

و

عملکرد دانه میشود [ .]11مقایسة میانگین آثرار متقابرل دو

شدید و عدم مصرف کود دامی و

عامل فوق نشاد داد کره بیشرترین عملکررد دانره در تیمرار

بهدست آمد ( دول .)4

بدود تن
 .7.3عملكرد دانه

دامی و پلیمر سوپر اذ

با تو ه به نتیجة تجزیة واریانس مالاظه شد که اثر تیمرار
تررن

سوپر اذ

کررود دامرری و پلیمررر

و اثر متقابل این دو عامل بر عملکررد دانره در

بهدست آمد ( دول  .)6کاه

س وح مختل

خشکی گزار

بود ( دول .)7

خشکی،

کود دامی و پلیمر سوپر اذ و اثر متقابل این

دو بر وزد تر بوته در س ح  1درصد معنادار بود ( ردول .)5

شردید

بررسی مقایسة میانگینها نشاد داد که بیشترین وزد تر در تیمار

عملکرد دانره در اثرر ترن

شده است [ .]9 ،7بروز تن

شدید و عدم کاربرد کرود

نتایج ااصل از تجزیة واریانس نشاد داد که اثر تن

میانگینها نشاد داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار بدود
خشکی و کمترین عملکرد دانه در تیمار ترن

و

 .8.3وزن تر بوته

س ح  1درصد معنرادار برود ( ردول  .)5بررسری مقایسرة
تن

همراه با کاربرد  100درصد پلیمر سوپر اذ

کمترین آد مربو به تیمار تن

خشررکی ،سرر وح مختلرر

در خاک ،باعث افزای

بدود تن

طری مراارل

خشکی و کمترین وزد ترر در تیمرار ترن

شردید

طول

بهدست آمد ( دول  .)6وزد تر ،سراقه و بررگ ریحراد تحرت

دورة فتوسنتزی ،انتقال مواد ااصل از فتوسرنتز راری بره

وزد ترر در

مختل

نموی ،به ویژه در مرالة زایشی باعث کاه

دانه ،کاه
دانه و کاه

شرایم تن

گیاهاد تیمارشده با تن

سسم انتقال مجدد مواد ذخیره شده در ساقه بره
عملکرد دانه میشرود [ .]6ترن

مراال اولیة پرشدد دانه از طری کاه

خشکی بهشدت کاه

خشکی ،بهدلیل لوگیری از توسعه و

رشد سلولی ناشی از کاه

خشرکی در

فشار تورگر بود [ .]13 ،10بررسی

آثررار سررادة کرراربرد سرر وح مختلرر

تعداد سرلولهرای

یافت .کاه

کررود دامرری و پلیمررر

آندوسپرم بر پرشدد دانه و در نتیجه عملکرد ت ثیر میگ،ارد

سوپر اذ

[ .]10 ،9مقایسة میانگین آثار سادة کاربرد سر وح مختلر

دامی  25درصد  +پلیمر سوپر اذ  75درصد تعلر داشرت

کود دامی و پلیمرر سروپر اذ

که با تیمارهای کود دامی  50درصد  +پلیمر سروپر اذ

نشراد داد کره بیشرترین و

کمترین میزاد عملکرد دانه را بره ترتیرب تیمارهرای پلیمرر
سوپر اذ

 100درصد و عدم کاربرد کود دامری و پلیمرر

سرروپر اذ

برره خررود اختصرراص داد ( رردول  .)6نتررایج

نشاد داد که بیشترین وزد تر بوته به تیمرار کرود

درصد و پلیمرر سروپر اذ

50

 100درصرد تفراوت معنراداری

نداشت .کمترین میزاد وزد تر بوته از تیمار عدم کاربرد کرود
دامی و پلیمر سوپر اذ ااصل شد ( دول .)6
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جدول  .5نتایج تجزیة واریانس سطوح مختلف تنش خشکی و تیمارهای كود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات رازیانه
در ة

منابع تغییرات

آزادی

وزد خشک

شاخص

درصد

عملکرد

بوته

برداشت

اسانس

اسانس

134/21ns

0/05ns

0/11ns

**

**

**

عملکرد دانه

وزد تر بوته

2

91/21ns

*7018/09

298/87ns

خشکی

2

**

**

**

تکرار
تن

میانگین مربعات

17142/84

97227/99

20220/98

1846/44

1/77

4/76

خ ای اصلی

4

125/83

766/19

87/46

94/81

0/01

0/07

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

5

**

1322/14

**

14542/38

**

**

224/60

**

0/27

**

1/06

**

486/24

**

37493/98

**

254/20

**

0/07

**

0/22

× کرررود دامررری و پلیمرررر 10

ترررن

*

2315/61

276/14

سوپر اذ
خ ای آزمای

30

49/24

1125/19

129/03

43/93

0/02

0/04

نریب تغییرات ()%

-

9/81

12/89

8/71

13/45

6/36

13/25

 * ،nsو ** بهترتیب نشانگر ایرمعنادار بودد و معنادار بودد در س ح ااتمال  5و  1درصد است.

جدول  .6مقایسة میانگین اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تیمارهای كود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات رازیانه
عملکرد دانه

وزد تر بوته

وزد خشک بوته

شاخص برداشت

اسانس

عملکرد اسانس

(گرم بر مترمربع)

(گرم بر مترمربع)

(گرم بر مترمربع)

(درصد)

(درصد)

(گرم بر مترمربع)

104/99a

342/27a

165/62a

64/05a

2/09c

2/20a

تن

مالیم

65/40b

237/19b

126/32b

51/97b

2/25b

1/49b

تن

شدید

44/19c

200/71c

98/94c

43/93b

2/70a

1/20c

D1

49/25c

196/46c

101/71c

45/35c

2/09d

0/97c

D2

71/16b

297/98a

130/13b

53/87ab

2/33cb

1/63b

D3

70/22b

293/21a

129/31b

53/43ab

2/39cb

1/62b

D4

76/52b

246/95b

150/95a

51/02bc

2/42b

1/83ab

D5

76/57b

237/31b

135/47b

55/92ab

2/61a

1/90a

D6

85/33a

288/47a

134/20b

60/31a

2/26c

1/83ab

تیمارها
بدود تن

 :D1عدم مصرف کود دامی و پلیمر سوپر اذ  :D2 ،کود دامی  25درصد  +پلیمر سوپر اذ
 50درصد :D4 ،کود دامی  75درصد  +پلیمر سوپر اذ

 75درصد :D3 ،کود دامی  50درصد  +پلیمر سروپر اذ

 25درصد :D5 ،کود دامی  100درصد و  :D6پلیمر سوپر اذ 100درصد

و ود اروف مشابه در هر ستود و برای هر تیمار بهمنزلة عدم و ود تفاوت معنادار در س ح آماری  5درصد بر اساو آزمود دانکن است.
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طب گزار ها پلیمر سوپر اذ

سبب افزای

بوته میشود [ .]10بهنظر مریرسرد کراه

افزای

وزد تر

درصد مادة خشک تولیدشده توسم ریشه و توسعة

رشرد عمرومی

آد میشود [ .]5برای دستیابی به عملکررد براال ،منبرع آبری

تعررق ترا رطوبرت خراک

کافی در طول فصرل رشرد مرورد نیراز اسرت ترا ارداکبر

بیشتر ذخیره و شانس بقا برای گیراه بیشرتر شرود .مقایسرة

عملکرد با آبیاری کامل بهدست آید .مقایسرة میرانگین آثرار

میانگین آثار متقابل دو عامل فروق نشراد داد کره بیشرترین

متقابل دو عامل فوق نشراد داد کره بیشرترین وزد خشرک

وزد تر در تیمار بدود تن

همراه با کاربرد کرود دامری25

بوته در تیمار بدود تن

همراه برا کراربرد کرود دامری 75

درصد  +پلیمر سوپر اذ

 75و کمترین وزد ترر مربرو

درصد  +پلیمرر سروپر اذ

واکنشی است دفاعی در کراه

به تیمار تن

شردید و عردم کراربرد کرود دامری و پلیمرر

سوپر اذ

تیمار تن

بود ( دول .)7

 25درصرد و کمتررین آد در

خشکی شدید و عدم کاربرد کود دامی و پلیمرر

سوپر اذ

بهدست آمد ( دول .)7

 .9.3وزن خشک بوته

 .10.3شاخص برداشت

با تو ه به نتایج تجزیة واریانس مالاظه شد که اثرر تیمرار

نتایج تجزیة واریانس نشاد داد که اثر تیمار تن

خشررکی ،سرر وح مختلرر

تررن

سوپر اذ

کررود دامرری و پلیمررر

س وح مختل

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

خشرکی،
و اثر متقابرل

در س ح  1درصد و اثر متقابل این دو عامل در

این دو عامرل برر شراخص برداشرت در سر ح ااتمرال 1

س ح  5درصد بر وزد خشک بوته معنادار شد ( دول .)5

درصد معنادار شد ( دول  .)5مقایسة میانگینها نشراد داد

مقایسة میانگینها نشراد داد کره بیشرترین وزد خشرک در

خشرکی

تیمار بدود تن
تن

که بیشترین شاخص برداشت در تیمار بدود تن

خشکی و کمترین وزد خشرک در تیمرار

شردید برهدسرت آمرد ( ردول  .)6در شررایم ترن

خشکی کاه

وزد خشرک برهدلیرل کراه

بستهشدد روزنهها و در نتیجره کراه

رشرد گیراه،

گیاه ذرت با کاه

برگهاست [ .]13مقایسة میانگین آثار سادة کاربرد سر وح
مختل ر

آمد .تفاوت معناداری بین تیمارهرای ترن

مالیرم و ترن

شدید مشاهده نشد ( دول  .)6در شرایم تن

فتوسرنتز و ریرز

کررود دامرری و پلیمررر سرروپر اذ

و کمترین شاخص برداشت در تیمار تن

شدید برهدسرت

میرزاد آ

خشکی در

در دسرترو عملکررد ،کرل

مادة خشک و شاخص برداشت کاه

مییابرد [ ]9کره برا

نشرراد داد کرره

نتایج تحقیقات دیگرر پژوهشرگراد روی گیاهراد رازیانره،

بیشترین و کمترین میرزاد وزد خشرک بوتره را برهترتیرب

خشرکی م ابقرت دارد [.]2

تیمارهای کود دامری  75درصرد  +پلیمرر سروپر اذ

25

درصد و عدم کاربرد کود دامری و پلیمرر سروپر اذ

دارد

( دول  .)6کود آلی در شرایم تن
آثار سوء تن

گشنیز و شوید در شرایم تن

مقایسة میانگین آثار سادة کاربرد س وح مختل
و پلیمر سوپر اذ

کود دامری

نشاد داد که بیشترین و کمترین میرزاد

ترا اردودی از برروز

شاخص برداشت به ترتیب در تیمارهای پلیمر سروپر اذ

بر عملکرد تولیدی گیاه میکاهرد و سر وح

 100درصد و عدم کاربرد کود دامی و پلیمرر سروپر اذ

کربن آلی خاک ،نگسداری مواد ا،ایی و فعالیت بیولوژیکی

مشاهده شد ( دول  .)6نتایج تحقیقات روی کود دامری و

میدهد ،بهطوری که باالترین وزد خشرک پیکرر

نشاد میدهد که این مواد قادرند عملکرد

را افزای

پلیمر سوپر اذ

رویشی در گیاه بادرشبو با مصررف  40ترن کرود دامری در

دانرره ،وزد خشررک و شرراخص برداشررت را در گیرراه سررویا

سربب

دهند [ .]11اثرر متقابرل

هکتار بهدست آمد [ .]12مصرف پلیمر سروپر اذ

افزای

و آثار سوء تن

دوره   19شماره   3پاییز 1396
632

را کاه
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دو عامل باال نشاد داد کره بیشرترین شراخص برداشرت در
و کاربرد  100درصد پلیمر سوپر اذ

تیمار بدود تن

کمترین مقدار در تیمار تن
و پلیمر سوپر اذ

همراه با عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپر اذ
آمد ( دول  .)7برهمکن

و

شدید و عدم کاربرد کود دامی

کود دامی و دفعات آبیاری بهطور

معناداری بر درصد اسانس و میرزاد شراخصهرای شریمیایی
زیرة سبز ( )Cuminum cyminum L.مؤثر بود [.]1

بهدست آمد ( دول .)7

 .11.3درصد اسانس

 .12.3عملكرد اسانس

نتایج تجزیة واریانس نشاد داد که تیمارهای تن
س وح مختل

بهدسرت

کود دامی و پلیمر سوپر اذ

خشرکی،

با تو ه به نتایج تجزیة واریانس ،مالاظه شد که اثر تیمرار

و اثر متقابرل

کررود دامرری و پلیمررر

تررن

خشررکی ،سرر وح مختلرر

این دو عامل بر درصد اسانس در سر ح  1درصرد معنرادار

سوپر اذ

بود ( دول  .)5در بررسی مقایسة میانگینها مشراهده شرد

س ح  1درصد معنادار شد ( دول  .)5در بررسری مقایسرة

که تیمار تن

میانگین تن

خشکی شدید بیشترین و تیمار بردود ترن

خشکی کمترین درصد اسانس را داشت .تیمار بدود ترن
کاه

 22/4درصدی را نسربت بره تیمرار ترن

و اثر متقابل آدها بر عملکرد اسانس رازیانه در
خشکی مشاهده شد که بیشرترین و کمتررین

عملکرد اسانس را بهترتیب تیمرار بردود ترن
تیمار تن

خشرکی

شدید نشاد داد ( دول  .)6برر اسراو دو فرنریة موازنرة

خشرکی و

خشکی شدید داشرت ( ردول  .)6مصررف 20

تن در هکتار کود دامی نمن کاه

خشرکی،

آثرار ترن

رشد -تمایز و موازنة کربن -عناصر ا،ایی ،عوامل محی ی

باعث افزای

درصد اسانس تولیدشده در گیاه را مت ثر می سرازد .فرنریة

اسانس و ایگزین آبیاری بیشرتر در مرالرة پرشردد دانره

موازنة کربن -عناصرر ار،ایی بیراد مریکنرد هنگرامی کره

عملکرد اسانس،

دسترسی گیاه به عناصر ا،ایی محدود شود ،رشد بری

میزاد مادة مؤثر و بسبرود خصوصریات کیفری

شد .آثار نامناسب تن

خشکی در کاه

از

روی گیاهراد ریحراد ( ،)Ocimum basilicum L.آویشرن

فتوسنتز محدود و سروخت وسراز صررف سراخت سر وح

( ،)Thymus kotschyanus Boiss.کررررفس ( Apium

باالیی از متابولیتهای ثانویه میشود [ .]13بنرابراین ،ترن

 ،)graveolensشرررمعدانی (،)Pelargonium graveolens

خشکی بر کمیت و کیفیت اسانس هرای گیراهی ت ثیرگر،ار

سررراژدها مرراهی ( )Lallemantia iberca Fish.و اکلیررل

اسانس در این شرایم ،الیاتر شدد

شررده اسررت،

است .از دالیل افزای

کرروهی ( )Rosmarinus officinalisگررزار

آد است [ .]5در بررسی مقایسة میرانگین سر وح مختلر
کود دامی و پلیمر سوپر اذ

بهطوری که درصد اسانس با کاه

مالاظه شد که تیمرار کرود

اما عملکرد دانه و عملکرد اسانس کاه

دامی  100درصد بیشترین و تیمار عدم کاربرد کود دامری و
پلیمررر سرروپر اذ

دفعات آبیاری افرزای

در بین س وح مختلر

داشته اسرت [.]1

کرود دامری و پلیمرر سروپر اذ ،

کمترررین درصررد اسررانس را بررهخررود

بیشترین و کمتررین میرزاد عملکررد اسرانس برهترتیرب در

 19/92درصدی تیمار عدم

تیمارهای کود دامی  100درصد و عدم کاربرد کود دامری و

برود ( ردول .)6

مشاهده شد ( ردول  .)6اثرر متقابرل دو

اختصاص داد که نشانگر کاه

کاربرد کود دامری و پلیمرر سروپر اذ

پلیمر سوپر اذ

مقایسة میانگین آثار متقابرل دو عامرل فروق نشراد داد کره
بیشترین درصد اسانس در تیمار تن

عامل باال نشاد داد که تیمار بدود ترن
پلیمر سوپر اذ

شدید همراه با کاربرد

کود دامی  100درصد و کمترین مقدار در تیمار بدود تن

همرراه برا کراربرد

 100درصد بیشترین مقدار و تیمار ترن

شدید و عدم کاربرد کود دامی و پلیمر سوپر اذ
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مقدار را نشاد داد ( دول  .)7از آنجا که عملکررد اسرانس
ااصلنر
شرایم تن

شرایم گلخانره .نشرریة پرژوه هرای زراعری ایرراد.

عملکررد دانره در درصرد اسرانس اسرت ،در
خشکی کراه

.116-124 :)1(10

عملکررد دانره سربب کراه

 .3برردلزاده ا ،رفیعرریالحسررینی م ،دانرر شررسرکی  ،و

عملکرد اسانس میشود [.]5

قبادینیا م ( )1395اثر کمآبیاری و س وح مختل

دامی ،شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخری صرفات

 .4نتيجهگيری
نتایج این پژوه
توانایی ،

آگرومورفولوژیک گیراه دارویری بادرشربو .برهزراعری

نشاد داد که تیمارهای ااوی کود دامری

و پلیمر سوپر اذ

کشاورزی.141-156 :)1(18 .

با تو ه بره خصوصریات آد همنرود

آ  ،کاه

 .4پوراسماعیل

وزد مخصوص ظراهری خراک،

نگسداری عناصر ا،ایی و زآد مو ب کاه

م ،روشن

آثرار ترن

 ،رفیعری ح و شرکروی م ( )1386بررسری

عملکرد ارقام مختل

عملکرد دانه و اسانس مسمتررین صرفت تولیردی در گیراه

فصلنامة دان

رازیانه است و نظر به اینکه مقایسرة میرانگین آثرار متقابرل
خشکی و کود دامی و پلیمر سوپر اذ

 ،ابیبی د ،توسلی ا ،مشرسدیاکبربو رار

ت ثیر پلیمر سوپر اذ

خشکی در گیاه رازیانره شرده اسرت .برا تو ره بره اینکره

تن

کود

 .5پوریوس

نشاد داد که

آ

در ارتقای عملکرد و ا زای

لوبیا قرمز تحرت ترن

خشرکی.

کشاورزی ایراد.305-316 :)3(4 .
م ( )1393ت ثیر تن

خشکی انتسای فصرل

بیشترین عملکرد دانه ( 146/66گرم بر مترمربع) و عملکرد

و زماد برداشت بر عملکررد دانره و محتروای اسرانس

همراه با

رازیانرره ( .)Foeniculum vulgare Millدوماهنامررة

 100درصد بهدست آمد ،میتواد

علمی-پژوهشری تحقیقرات گیاهراد دارویری و مع رر

اسانس ( 2/99گرم بر مترمربع) از تیمار بدود تن
مصرف پلیمر سوپر اذ

این تیمار را در شرایم مشابه آزمای

ایراد.897-889 :)6(30 .

برای کسب ارداکبر

عملکرد دانه و اسانس پیشنساد کرد.

 .6پیرزاد ،ر ،فیاض مقدم ا ،رازیاد م و راعری ی ()1391
بررسی عملکررد گرل و اسرانس و شراخص برداشرت

منابع

بابون رة آلمررانی تحررت رژیررمهررای آبیرراری و مقررادیر

 .1اامدیاد ا ،قنبری ا ،گلوی و ،سیاهسر
( )1389اثر رژیمهای مختل

و آزرمجرو ا

سوپر اذ

آبیاری و کود دامری برر

پایدار.85-99 :)3(22 .

میزاد عناصر ،درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی آد در

 .7توایرردی مقرردم حر و مظرراهری اح ( )1390بررسرری

زیرة سبز .مجلة علمی-پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهاد

کاربرد س وح مختل

زراعی و عل های هرز.83-94 :)16(4 .
 .2امیری دهاامدی ور ،رنوانیمقدم
( )1391ت ثیر ترن

کود دامی و پلیمر سروپر اذ

بررر ویژگرریهررای کمّرری ،کیفرری و فیزیولرروژیکی و

و اایرایی حر

بیوشرریمیایی سررویا در شرررایم تررن

خشرکی برر برخری خصوصریات

خشررکی .مجل رة

پژوه های بهزراعی.375-398 :)4(3 .

مرفولرروژیکی و عملکرررد سرره گیرراه داوریرری شرروید

 .8اسنزاده ا و فرجزاده معماری تبریزی ا ( )1395ارزیابی

( ،)Anethum graveolensگشرررنیز ( Coriandrum
 )sativumو رازیانرررره (vulgare

 .A200نشریة دانر

کشراورزی و تولیرد

اکوفیزیولوژیک سه رقم ذرت ( )Zea mays L.در س وح

 )Foeniculumدر
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اثر نسبتهای مختلف پلیمر سوپرجاذب و كود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

رشرد و

خشرکی انتسرای فصرل برر مصررف آ

تن

 نشرریة علمری پژوهشری. آبیاری و کراربرد سروپر اذ

. مجلة پژوهشی اکوفیزیولروژی گیراهی.عملکرد نخود

.151-166 :)37(10 .اکوفیزیولوژی گیاهاد زراعی

.17-27 :)23(7

)1390(  گلوی م و روسرتا مج، رمرودی م،، خادم و.9

15. Haynes RJ and Naidu R (1998) Influence of
lime fertilizers and manure applications on soil
organic matter content and soil physical
conditions: A review. Nutrient Cycling in
Agroecosystems. 51(2): 123-137.

کرود

خشکی و کاربرد نسبتهرای مختلر

بررر عملکرررد و ا ررزای

ت ثیر تن

دامرری و پلیمررر سرروپر اذ

 مجلرة علروم.)Zea mays L.( عملکررد ذرت دانرهای
.123-115 :)1(42 .گیاهاد زراعی ایراد
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) ت ثیر پلیمر سوپر اذ1388(  دانشمندی م و عزیزی م.10
( در شرررایم تررنSuper absorbent polymer) آ
 عملکررد،خشکی بر خصوصریات فیزیکومورفولروژیکی
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.1279-1276 .ایراد
 و اولیرایی، خرادم و، موادی دهنوی م، روستایی خ.11
کود دامی و پلیمرر

) اثر نسبتهای مختل1391( حر

بر خواص کمّی و کیفی سویا تحت ترن

سوپر اذ

.33-42 :)1(14 . مجلة بهزراعی کشاورزی.خشکی
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) اثر کرمآبیراری و1390( ر،
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Abstract
In order to evaluate the effect of manure and super absorbent polymer on some morphological
characteristics and fennel (Foeniculum vulgar Mill) essential oil production under drought stress
conditions, an experiment was conducted as spilt-plot in a randomized complete block design with three
replications at University of Shahrekord in 2015. The main factor was different levels of drought stress
including three levels of control (50 mm), moderate stress (100 mm) and severe stress (150 mm)
evaporation from class. A pan and sub-factor was considered different ratios of animal manure and super
absorbent polymer in six levels (D1: lack of manure and super absorbent polymer, D2: 25% manure +
75% super absorbent polymer, D3: 50% manure + 50% super absorbent polymer, D4: 75% manure + 25%
super absorbent polymer, D5: 100% manure (40 t.ha-1) and D6: 100% super absorbent polymer (200
Kg.ha1)). The results showed that the maximum number of umbel, grain yield (146.66 g/m2), harvest
index and essential oil yield (2.99 g/m2) from control treatment and D6, the maximum number of lateral
branch, floret and plant dry weight (165.62 g/m2) from control treatment and D4 and the maximum
thousand seed weight and plant fresh weight, from control treatment and D3 and D2 were obtained,
respectively. The maximum essential oil percentage (3.09) was obtained from severe stress and D5
treatment. The maximum plant height and number of main branch was obtained from D6 and D4
treatments, respectively and under control conditions. Since the superabsorbent polymer while reducing
the effects of drought, increased grain yield, harvest index and oil yield of fennel, thus, control treatment
with 100% super absorbent polymer consumption can be offered to maximize grain and essential oil yield
under the same conditions.
Keywords: biological yield, grain yield, number of umbel, plant height, 1000- grain weight.
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