
381 

 

 نشريه توليد گياهان زراعي

 31 پاييز، سومجلد هفتم، شماره 

023-381 
http://ejcp.gau.ac.ir  

 

زیره سبز  و کیفی زراعیاثر تنش شوری و نوع کود مصرفی بر برخی خصوصیات 

(Cuminum cyminum L.) هوایی سیستان و در شرایط آب 
 

 2مصطفی خواجه و 2، احمد قنبری*1جمیله باردل
 ،دانشگاه ارومیه ،گروه باغبانی ،ی و فناوری پس از برداشتدانشجوی دکتری فیزیولوژ1

 علمی دانشگاه زابل تاعضو هی2 

 16/6/29 ؛ تاریخ پذیرش: 22/6/22 تاریخ دریافت:

 چکيده
ای آب شور و معمولی توأم با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات زراعی منظور بررسی اثرات مقایسهبه

های کامل تصادفی در سه تکرار در بلوکطرح های خردشده در قالب کرت صورتی بهکیفی زیره سبز، آزمایشو 

در مزرعه پژوهشی و پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید.  1921-22و  1921-21دو سال زراعی 
زیمنس برمتر، و عامل فرعی یدس 181/4الکتریکی عامل اصلی آبیاری با آب معمولی و آب شور طبیعی با هدایت

کیلوگرم درهکتار( در سال دوم آزمایش در منطقه زهک  6/219انواع کودهای مصرفی بود. بیشترین عملکرد دانه )
 9/91توجهی )طور قابلکه ارتفاع بوته بهدست آمد، درحالیدر مقایسه با بنجار و از تیمار کوددهی تلفیقی به

سال اول بهبود یافت. کاربرد جداگانه کود شیمیایی کامل در سال اول و در شرایط  متر( از تیمار مشابه درسانتی
درصد، اسانس در باالترین مقدار را تولید نمود. تیمار شاهد و کاربرد  2/2آبیاری با کیفیت پایین آب معادل 

که  حالی نمود درها ایجاد توجهی در دانه جداگانه کود شیمیایی در هر دو سال آزمایش محتوای سدیم قابل

 . اثرندگانه سال، آب و کود قرار نگرفتعناصر پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم تحت تأثیر برهمکنش عوامل سه

بخشی هر چه بیشتر تیمار تغذیه تلفیقی در بررسی برهمکنش عوامل اصلی و فرعی بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه 

تنش، رشد ایی کودها مشهود بود. در مجموع زیره سبز در شرایط عدمافزو محتوای سدیم دانه ناشی از اثرات هم
نمودن عناصرغذایی و جبران کمبود مواد آلی، ترکیب کود شیمیایی به  تری داشت. در راستای فراهممطلوب

 شود.تن در هکتار کود دامی در منطقه توصیه می 21هکتار با  کیلوگرم در 41:21:12نسبت 
 

 کودهای دامی و شیمیایی صفات زراعی، عناصر پرمصرف، آب شور، :کلیدی هایواژه

                                                           
 amileh.bardel@yahoo.comj نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

یکی از بهترین مناطق  ست که این کشورباعث شده ا اقلیمی و به تبع آن تنوع گیاهی ایرانتنوع 

شمار آید. اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی مشروط بر وجود جهت تولید گیاهان دارویی به

 Cuminum(. زیره سبز با نام علمی2112اطالعات دقیق و علمی است )میرداوودی و باباخانلو، 

cyminum L. بودن ها، کوتاهساله، علفی و معطر از خانواده چتریان است. شکل برگگیاهی یک

ای گیاه همگی نشان از سازگاری زیره به شرایط آب و هوای هها، رنگ و پوشش سطح اندامبوته

 (.2112مناطق خشک دارد )کافی، 

کشاورزان برای  است که باعث شدهخشک محدودیت منابع آب شیرین در مناطق خشک و نیمه

شور سطحی های شور و لبآب مزارع، آبهای نامتعارف مانند زهرسیدن به تولید اقتصادی، کاربرد آب

. بنابراین توسعه کشاورزی فاریاب در این مناطق ریزی آبیاری خود قرار دهندمینی را در برنامهو زیرز

االهل و (. 2111خواهد بود )کافی و همکاران، پذیرامکانهای شور عمدتاً از طریق استفاده از آب

)ارتفاع، تعداد های رشدی باالترین میزان شاخصکه در ریحان مشاهده کردند ( 2111محمود )

 29/1با شوری  در خاک نرمال طی دو سال زراعی عملکرد اسانس( و خشکهای فرعی و وزن شاخه

که در حالی ،مشاهده شد قسمت در میلیون( 22/4قسمت در میلیون )در مقایسه با خاک دارای شوری 

 .افزایش شوری خاک باعث افزایش درصد اسانس شد

مند دسترسی به مقادیر مناسبی از انواع عناصر معدنی هستند. گیاهان جهت رشد و نمو خود نیاز

شکل عنصر غذایی چه به صورت معدنی و چه به صورت آلی عاملی نیست که رشد گیاه را تضمین 

ای گیاه را تعیین عنصر، وضعیت تغذیه دسترسینماید. بلکه، از دیدگاه علم تغذیه ترکیبی از غلظت و 

ترین راه برای تأمین عناصر سریع ،استفاده از کودهای شیمیایی معدنی(. 2112کند )طباطبایی، می

اما تحت کشاورزی فشرده کاربرد کود  (،2119)زیدی و همکاران، باشد غذایی موردنیاز گیاه می

؛ زیرا منجر به تخریب خاک، کاهش ماده آلی، عدم تعادل اسیدیته و یستشیمیایی به تنهایی مفید ن

شود. پاسخ گیاه زراعی به کود شیمیایی بستگی به ماده آلی خاک دارد که از عناصر غذایی خاک می

)شارما و گیرد های ریشه یا کاربرد کودهای دامی صورت میطریق برگشت طبیعی ریشه، کلش و گره

تواند با استفاده از کودهای اند که عملکرد باال و پایدار می. نتایج تحقیقات ثابت کرده(1221میترا، 

از دیدگاه صباحی و همکاران . (2116)بایو و همکاران،  دست آیدیی در ترکیب با کودهای آلی بهشیمیا

ی ( در زراعت کلزا در درجه اول تلفیق کودهای آلی و شیمیایی و در مرتبه دوم کودها2111)
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 به عنوان یک راه مؤثر جهت بهبود جذب عناصر پرمصرف پیشنهاد م با کودهای شیمیاییبیولوژیک توأ

د. در این تیمارها کود دامی با کاهش جذب اثرات سمی سدیم و کلر باعث افزایش جذب یگرد

 عملکرد گردید. بهبود عناصری نظیر نیتروژن و فسفر و در نتیجه

زدن تعادل عناصر غذایی مهمی از جمله پتاسیم یکی از تأثیرات سوء تنش شوری در گیاهان برهم

)رنالت، باشد و کلسیم است. غلظت این عناصر تحت تأثیر میزان سدیم و کلسیم خارج سلولی می

. پتاسیم یک عنصر سیتوپالسمی ضروری است و به علت نقش آن در تنظیم اسمزی و نیز اثر (2112

)اسکاتمن و شود عنوان یک عنصر مهم در شرایط شوری در نظر گرفته میبتی آن با سدیم، غالباً بهرقا

)کاهش فعالیت  علت اثرات شدید یونیهای شور به. فراهمی فسفات نیز در خاک(1221همکاران، 

رمضانی و . (1221)اواد و همکاران، یابد ، جذب سطحی و حاللیت اندک فسفر کاهش میفسفر(

های به شورینسبت  (Echium amoenum Fisch and Mey) واکنش گاوزبان ایرانی (2111)کاران هم

پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نسبت سدیم  مقدارزیمنس بر متر( را به صورت افزایش دسی 12و  2، 6، 9، 1)

به پتاسیم و کلسیم به منیزیم در اندام هوایی و ریشه و کاهش صفات مورفولوژیکی بیان نمودند. 

با ( 2111یولداس و همکاران ) های عمده شوری )سدیم و کلر( نیز در هر دو بخش افزایش یافت.یون

 121:111:121هکتار( و کود شیمیایی کامل )تن در  61و  41، 21، 1اثرات کودهای دامی )مطالعه 

در سال اول محتوای فسفر،  اظهار داشتندطی دو سال زراعی  Allium cepaکیلوگرم در هکتار( بر 

کلسیم و منیزیم تغییر چندانی نشان نداد در حالی که غلظت پتاسیم با افزایش مصرف کود دامی در 

داری بر عناصر دیگر ر معنیهای کودی به غیر از سدیم تأثیسیستم ،. در سال دومافزایش یافتگیاهان 

گرایش با توجه به  سدیم سوخ کاست.محتوای که سطوح باالی کود شیمیایی از طوریهب ند.نداشت

به منظور درک رفتار زیره سبز در شرایط  در منطقه سیستان ، این تحقیقتولید گیاهان دارویی جدید به

و ارتباط آن با کودهای دامی و شیمیایی  اثر آن بر عملکرد ارزیابی ،ی متفاوت آبهایاری با کیفیتآب

 صورت گرفت.

 

 هامواد و روش

 9های کامل تصاادفی باا   بار خردشده بر پایه طرح بلوکهای یکاین مطالعه در قالب آزمایش کرت

و  )منطقاه بنجاار(   ترتیاب در مزرعاه تحقیقااتی   باه  1921-22و  1921-21دو ساال زراعای   تکرار در 

اصالی   کارت  2به اجارا درآماد. هار تکارار شاامل       دانشگاه زابل (زهکمنطقه ) پژوهشکده کشاورزی
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 181/4الکتریکای  ( آبیاری با آب شور طبیعای چااه باا هادایت    2( آبیاری با آب معمولی و 1منظور )به

میایی باه نسابت   ( کاود شای  2کاود،   مصارف  ( عادم 1زیمنس بر متر( بود. عامل فرعی نیز شاامل  دسی

( کاود  9، ترتیب از منبع اوره، سوپرفسافات تریلال و ساولفات پتاسایم    به کیلوگرم در هکتار 81:41:91

کیلاوگرم در هکتاار کاود     41:21:12صاورت ترکیاب   کوددهی تلفیقای باه  ( 4تن در هکتار و  41دامی 

های فرعای  در کرتکاشت پیش از بود که  تن در هکتار کود دامی 21شیمیایی کامل از منابع یادشده با 

هاای  دوم( قرار گرفت. فاصاله باین تکرارهاا و کارت     آزمایش)در  2×9)در سال اول( و  2×2به ابعاد 

گیاه زراعات پیشاین در   متر بود.  2/1و فاصله بین واحدهای آزمایشی کوچک  متر 2/1آزمایشی بزرگ 

تارش باود. قبال از    گلرناگ و چاای   باه ترتیاب   شاده در ساال اول و دوم  زراعی درنظر گرفته عاتقط

متاری تهیاه و باه    ساانتی  1-91از عماق   خااک سازی زمین )شخم، دیسک و لاولر( ابتادا نموناه    آماده

 (.1کی و شیمیایی ارسال شد )جدول شناسی دانشکده جهت تعیین مشخصات فیزیآزمایشگاه خاک
 

 متریانتیس 3-03. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق 1جدول 

 سال

هدایت 

 الکتریکی

(ds/m) 

pH 

 شن رس الی  پتاسیم فسفر  نیتروژن آلیماده
بافت 

 درصد خاک
 

 قسمت در میلیون
 

 درصد

 رسی 6/91 48 4/21  112 42/2  12/1 82/1 2/8 2/1 اولسال

 شنیلوم 42 91 28  48/1 4/11  12/1 69/1 2/2 6/1 دومسال

 

)آزمایش  21/11/1921)سال اول( و  12/12/1921عملیات کاشت توده بومی زیره سبز زابل در 

کاری )در سال اول( و متر از یکدیگر به روش هیرمسانتی 91ردیف به فاصله  6سال دوم( در 

زمان خروج گیاهچه با دقت پس از  تاصورت گرفته و کاری )در سال دوم، و بالفاصله آبیاری( خشکه

منظور جلوگیری از اثر سله بر سبزشدن به بار(روز یک 9-4)هر  شدن خاک، آبیاری سطحیخشک

اوره برای هر تیمار پس از محاسبه به دو قسمت  نیتروژن از منبع مقدار کودگیاهچه انجام گرفت. 

و  12/12/21در سال اول ) صورت سرک()قبل از کاشت و به تدو نوب طی مساوی تقسیم، و

در این طرح از  .های موردنظر اعمال گردیددر کرت( 12/11/21و  21/11/21دوم ) ( و سال11/11/21

صورت بههای هرز علفههای هرز استفاده نشد. وجین کشی برای کنترل علفکش یا آفتهیچ علف

استقرار و پرشدن  له گیاهچه،مرحدو نوبت در  ؛14/11/21)از تاریخ  نوبت 4دستی در سال اول در 
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تیمار ( صورت گرفت. گلدهی و پرشدن دانه احلدر مر ؛12/11/22از ) نوبت 2و در سال دوم در  دانه(

متر رسید تا انتهای حیات گیاه در سانتی 11که ارتفاع گیاهان به حدود آبیاری با آب شور پس از این

در سال ( و پرشدن دانه گلدهی و ،استقرار رحلهدو نوبت در م ؛22/11/21 تاریخ )از نوبت 4سال اول 

انجام شد. رشد گیاهان  گلدهی و پرشدن دانه( ،اواخر دوره رشد رویشی ؛18/11/22مرتبه )از  9دوم 

به تأخیر  های آذر، دی و بهمن(طی ماه -2/9تا  -6) شدن با دماهای پاییندر سال اول به علت مواجه

هت از عملکرد کاست. ج ،میریهای آزمایشی بروز بوتهافتاد و در پایان سال نیز در برخی کرت

بوته انتخاب  2طور تصادفی گیری ارتفاع بوته در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک از هر کرت بهاندازه

سال اول و دوم  )در ندآوری شدگیاهان جمع ،گیاهان به زردی گرائید درصد 81گردید. هنگامی که 

عملکرد بر حسب  ،هاکردن آنپس از خشک و بوجاری مترمربع( که 2و  9ترتیب از سطحی معادل به

های هر کرت و در تایی از دانه 211نمونه  2کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. وزن هزار دانه از توزین 

گرم دانه خشک  21اسانس از دست آمد. عمل استخراج به 2ها در عدد نمودن میانگین آننهایت ضرب

ساعت در آزمایشگاه تحقیقات دانشکده  9مدت شده زیره سبز به روش تقطیر با آب بهو آسیاب

م نمونه )درصد پس از محاسبه درصد وزنی اسانس در یک گر و کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد

گیری عناصر سدیم و در واحد سطح )گرم در هکتار( تعیین شد. جهت اندازه اسانس(، عملکرد آن

 2ها در اسیدکلریدریک پتاسیم از روش خاکسترگیری خشک استفاده شد. پس از هضم خاکستر نمونه

قرائت گردید.  JENWAY PFP7ای مدل های حاصل به کمک دستگاه نورسنج شعلهنرمال محلول

نانومتر  421در طول موج  BTS-45ها به کمک دستگاه اسلکتروفتومتر مدل طیف جذبی فسفر نمونه

شد. قرائت طیف جذبی عناصر کلسیم و منیزیم به  محاسبهو سلس بر حسب قسمت در میلیون  تعیین

نانومتر و  281در طول موج  JENWAY 6405 UV/Visترتیب توسط دستگاه اسلکتروفتومتر مدل 

ده انجام شد. غلظت عناصر بر حسب قسمت در میلیون با استفا WOV M300دستگاه جذب اتمی مدل 

مورد تجزیه و  MSTATCافزار های حاصل با نرمدر نهایت داده دست آمد.از جداول استاندارد به

درصد  2در سطح احتمال دار به روش حداقل اختالف معنی هامیانگین و تحلیل آماری قرار گرفت

 مقایسه گردید.
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 نتايج و بحث

زمان عامل تأثیرگذار مهم بر  ارتفاع بوته نشان داد )دو سال( نتایج تجزیه واریانس مرکب ارتفاع بوته:

درصد،  1که اثر اصلی و دوگانه سال، کیفیت آب آبیاری و نوع کود در سطح طوریبه .ارتفاع گیاه بود

(. در مجموع باالترین میزان 2دار شدند )جدول درصد معنی 2گانه در سطح و برهمکنش عوامل سه

در سال اول آزمایش و از ترکیب تیماری کوددهی تلفیقی و آبیاری با آب متر( سانتی 4/91ارتفاع بوته )

صفات های کنترل کننده تظاهر ژنبا توجه به اثر عوامل محیطی بر  (.9دست آمد )جدول به معمولی

افزایش کمی نظیر ارتفاع بوته، بدیهی است این صفت تحت تأثیر اثر یگانه و چندگانه زمان قرار گیرد. 

رسد کاشت پاییزه زیره نظر میبودن دوره رشد بوده، همچنین بهدلیل طوالنیه در سال اول بهارتفاع بوت

سبز رشد آن را در ابتدای بهار جلو انداخته که خود در افزایش رشد رویشی و در نتیجه ارتفاع گیاهان 

آب معمولی ارتفاع تأثیر بسزایی داشته است. تمامی تیمارهای آبیاری با کیفیت پایین آب در مقایسه با 

شوری از طریق کاهش فشار تورژسانس سبب کاهش (. 9)جدول  ندبوته کمتری در گیاهان ایجاد نمود

همین دلیل اولین اثر محسوس شوری بر به گرددمی اندام هواییها خصوصاً در رشد و توسعه سلول

الل در جذب عناصر عالوه شوری موجب اختگیاهان به صورت ارتفاع کمتر گیاهان مشاهده شد. به

تمامی  (.2112یاضی، رهقمیبدی و شود )میرمحمدیزدن تعادل یونی در گیاه میغذایی و برهم

ارتفاع بوته باالتری در گیاهان ایجاد نمود. کاربرد جداگانه   ای کودی در مقایسه با تیمار شاهد،تیماره

های مختلف آماری کودهای دامی و شیمیایی در شرایط آبیاری با آب معمولی و در سال اول در گروه

داری با یکدیگر نداشت. در شرایط که تیمارهای یادشده در سال دوم تفاوت معنیقرار گرفت درحالی

یقی عی نیز در هر دو سال، کاربرد جداگانه کود دامی و سیستم کوددهی تلفآبیاری با آب شور طبی

 .(9)جدول  بود کاراتر از شاهد و کاربرد جداگانه کود شیمیایی
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کودهای آبیاری و  کیفیت آبتحت تأثیر  صفات مرتبط با عملکرد و اسانس. نتایج تجزیه واریانس مرکب 2جدول 

 مختلف

 منبع تغییرات
درجه 

آزادی
 

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته
وزن هزار 

 دانه
 عملکرد اسانس درصد اسانس عملکرد دانه

 ns19/1  ns61/12946  21/9914* 61/2** 21/1969** 1 سال

 ns21/1 ns11/1 ns61/69  ns111/1  ns21/1226 4 تکرار در سال

 ns11/8248  21/1** 11/98211** 11/4** 11/262** 1 آبیاری کیفیت آب

 ns81/162 **21/1  ns61/22812 21/1** 91/84** 1 آبیاری × سال

 91/9416 11/1 21/298 12/1 21/1 4 خطای اصلی

 21/22921** 21/1** 21/2618** 11/1** 41/91** 9 رژیم کودی

 21/18266** 11/1** 61/1991** 21/1* 61/4** 9 سال × کود

 ns11/22  ns12/1  ns21/1112 91/1** 11/2** 9 آبیاری × کود

 ns11/1 *61/422 **11/1  ns61/622 21/2* 9 سال × کود × آبیاری

 41/2222 11/1 91/128 11/1 21/1 24 خطای فرعی

 41/12 21/6 11/6 81/2 41/4 - ضریب تغییرات

 .دار بودن استو عدم معنی درصد 1و  2دار بودن در سطح دهنده معنیترتیب نشانبه nsو  **، *عالئم 
 

یکی از اجزای مهم عملکرد دانه که تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت وزن  :وزن هزار دانه

هزار دانه بود. تجزیه واریانس مرکب دو ساله وزن هزار دانه نشان داد که اثرات اصلی سال، کیفیت آب 

دار نگردید معنی بر این صفتگانه کنش عوامل سهدار بوده اما برهمدرصد معنی 1و نوع کود در سطح 

خاطر مسائل هتواند بهای موجود بین مقادیر وزن هزار دانه در دو سال آزمایش میتفاوت(. 2)جدول 

ای باشد. با توجه به وجود برهمکنش میان ژنتیکی و یا میزان سازگاری آن به شرایط اقلیمی و تغذیه

شدت وزن هزار دانه بهتوان گفت می، آبیاری آبیاری و کود، سال در کود و سال در آب کیفیت آب

کیفیت آب  دراثر برهمکنش سال  .قرار گرفته استها زمایشو نحوه اجرای آ توسط شرایط اقلیمی

گرم( در  2/4آبیاری، وزن هزار دانه بیشتری را در سال دوم آزمایش در شرایط آبیاری با آب معمولی )

ها در نتیجه آبیاری با آب دست داد. کاهش وزن دانهگرم( به 2/9مقایسه با تیمار مشابه در سال اول )

اند(. از ها ارائه نشدهدرصد بود )داده 6و  99ترتیب معادل های اول و دوم بهشور طبیعی در سال
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بروز تنش در مرحله پرشدن دانه با کاهش انتقال مواد به دانه منجر به ( 1222دیدگاه وحید و همکاران )

 د.گردها میش وزن دانهکاه
 

. اثر برهمکنش سال، کیفیت آب آبیاری و کودهای مختلف بر میانگین صفات مرتبط با عملکرد و اسانس 0جدول 

 .1031و  1033های زیره سبز طی سال

 سال
کیفیت آب 

 آبیاری
 کود

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

عملکرد دانه 

 درهکتار()کیلوگرم

درصد 

 اسانس

عملکرد اسانس 

 )گرم درهکتار(

 d*9/24 fe2/211 h2/1 a2/242 شاهد آب معمولی اولسال 

 b9/22 bc4/244 fgh4/1 a2/942 کود شیمیایی آب معمولی سال اول

 c8/26 de1/212 gh9/1 a2/221 کود دامی آب معمولی سال اول

 a4/91 ab9/222 c2/1 a4/981 تلفیق کودها آب معمولی سال اول

 f1/12 j1/198 b2/1 a6/261 شاهد طبیعیرآب شو سال اول

یآب شورطبیع سال اول  f2/12 ghi2/124 a2/2 a1/986 کود شیمیایی 

یآب شورطبیع سال اول  e9/21 hi8/168 b2/1 a8/921 کود دامی 

 e2/22 fgh6/182 b1/2 a1/922 تلفیق کودها آب شورطبیعی سال اول

 hi2/22 ef9/122 fge4/1 a8/282 شاهد آب معمولی سال دوم

 g8/14 c2/291 ef2/1 a6/946 کود شیمیایی معمولیآب  سال دوم

 g2/12 ab1/261 cd2/1 a8/492 کود دامی آب معمولی سال دوم

 g2/12 a4/221 cd2/1 a6/218 تلفیق کودها آب معمولی سال دوم

 i4/11 ij2/122 cde6/1 a1/241 شاهد طبیعیرآب شو سال دوم

 hi4/12 ghi2/129 def6/1 a2/268 کود شیمیایی آب شورطبیعی سال دوم

 h9/19 efg4/129 b1/2 a2/926 کود دامی آب شورطبیعی سال دوم

 h2/19 cd6/226 b2/1 a2/491 تلفیق کودها بیعیطآب شور سال دوم

 4/1 2/21 2/1 1/82 (LSD value) دارضریب حداقل اختالف معنی
در سطح  داردهنده عدم وجود اختالف معنینشانحروف مشابه در هر ستون و برای هر جزء،  LSDبر اساس آزمون *

 .است درصد 2احتمال 

 

، در مجموع وزن هزار دانه در سال دوم بیشتر بود. بین کود سال دربرهمکنش  نتایج اثر بر اساس

داری تیمارهای کاربرد جداگانه و تلفیقی کودها در سال دوم از نظر تأثیر بر وزن هزار دانه تفاوت معنی
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وهوا در سال بهتر بودن شرایط آب توانیک دلیل احتمالی را می اند(.ها ارائه نشده)داده وجود نداشت

 دانست. هانیمهجواری با چاهدر منطقه جغرافیایی پژوهشکده کشاورزی به دلیل همدوم و 

(، ≥12/1Pداری در اثرات سال )تجزیه مرکب این صفت نشان داد که تفاوت معنی :عملکرد دانه

ود داشت. همچنین اثر ( وج≥11/1P)کود  آب، نوع کود مصرفی و برهمکنش سال درکیفیت 

(. کاهش عملکرد در 2دار بود )جدول درصد معنی 2کود در سطح و آب  برهمکنش سه گانه سال در

دانست. همچنین  در سال اولعلت تعداد دفعات بیشتر آبیاری با آب شور توان بهسال اول را می

که میری در آخر فصل از بین رفت. ضمن اینعلت وقوع بوتهدر سال اول بهقسمتی از عملکرد 

تواند دلیل احتمالی نیمه نیز میهای چاهوهوایی در منطقه زهک ناشی از دریاچهبهتربودن شرایط آب

هی تلفیقی و آب از ترکیب تیماری کودد اقتصادی دیگر باشد. در مجموع باالترین میزان عملکرد

تن  41کیلوگرم در هکتار( حاصل شد و بین این تیمار و کاربرد جداگانه  4/221) سال دوممعمولی در 

داری وجود نداشت. اختالف معنیکیلوگرم در هکتار(  1/261در هکتار کود دامی در همین سال )

درصد افزایش عملکرد  11در سال دوم آزمایش، تیمار تغذیه تلفیقی و آبیاری با آب معمولی همچنین 

ت به تیمار مشابه در سال اول داشت و کاربرد جداگانه کودهای دامی و شیمیایی در شرایط شوری نسب

( که این امر حاکی از تأثیر کمتر 9داری نداشتند )جدول در هر دو سال آزمایش با هم تفاوت معنی

ظر اثر بر کاربرد جداگانه کودها در شرایط شوری آب آبیاری در مقایسه با تیمار تغذیه تلفیقی از ن

منظور ارزیابی را به کودیهای مختلف سیستمنیز ( 2119) نیا و همکاراناکبریعملکرد اقتصادی است. 

 تمامی تیمارهای سیستم تغذیه تلفیقی که واکنش زنیان مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند

تری نسبت به تیمارهای عملکرد دانه باال )ترکیبی از کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر با کود دامی(

تغذیه متداول )مقادیر مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر( یا ارگانیک )کود دامی( سیستم 

 دار نبود.اثرات افزایش مقدار کود دامی یا شیمیایی بر عملکرد معنیداشتند و 

با آب معمولی بر اساس نتایج در هر دو سال آزمایش، آبیاری گیاهان با آب شور طبیعی در مقایسه 

(. از دیدگاه محققان 9منجر به کاهش در عملکرد گردید و این کاهش در سال اول بیشتر بود )جدول 

ایجاد فشار اسمزی،  ،مشکل عمده شوری برای گیاهان آلی در اثر مقادیر بیش از حد کلریدسدیمنیز 

های آنزیمی و سیستم های غذایی و اثرات سمیت مستقیم روی غشاءهااختالل در جذب و انتقال یون

  .(2118)مانز و تستر، گردد باشد که در کل موجب کاهش تولید در گیاه میمی
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 سال در اثر سه گانه کیفیت آب و سال در کود و نتایج اثرات متقابل دوگانه سال در درصد اسانس:

ها، (. در تجزیه مرکب داده2)جدول  بود( ≥11/1P)دار کود بر درصد اسانس دانه زیره سبز معنی آب و

کیلوگرم در هکتار و کاربرد آب شور طبیعی در سال  81:41:91مصرف کود شیمیایی کامل به نسبت 

همچنین در این سال بین کاربرد جداگانه درصد شد.  2/2دار درصد اسانس تا اول موجب افزایش معنی

تن در هکتار کود دامی و سیستم کوددهی تلفیقی در شرایط شوری اختالف آماری وجود نداشت  41

احتماالً تعداد دفعات آبیاری با آب شور بیشتر در آزمایش اول به سبب طوالنی بودن دوره  (.9)جدول 

طور نیز بیان نمود که توان اینمی ط بوده است.رشد دلیل القای بیشتر سنتز اسانس در این شرای

شوند اما مقدار و های حاصلخیز و مرطوب موجب رشد سریع و تولید گیاهان گوشتی و آبدار میخاک

علت اسانس (. 2118حسینی، امامی و مجنونهای فقیر بیشتر است )دوازدهترکیبات اسانس در خاک

توان به فراهمی بیشتر نیتروژن در نتیجه را می ا شاهدتیمارهای مصرف کود در مقایسه ببیشتر در 

های اسانسی موجود در کاربرد کودهای آلی و معدنی نسبت داد. زیرا اسانس این گیاه درون کیسه

که گردد، بدون اینها موجب افزایش ذخیره اسانس میها وجود دارد و نیتروژن با افزایش این کیسهدانه

 (.2111باشد )ولدآبادی و همکاران،  هدر ساختمان آن نقشی داشت

(. این نتیجه 2دار شد )جدول درصد معنی 1کود در سطح احتمال  اثر متقابل سال در :عملکرد اسانس

 های آزمایش است.العمل متفاوت این صفت تحت تأثیر کودهای مختلف طی سالدهنده عکسنشان

آزمایش و در تیمار کوددهی تلفیقی، و  گرم در هکتار( در سال دوم 422باالترین عملکرد اسانس )

ها ارائه )داده شد حاصلگرم در هکتار( در سال اول آزمایش در تیمار عدم کود  224کمترین آن )

افزایش عملکرد اسانس در شرایط کاربرد تلفیقی و جداگانه کودهای معدنی و آلی به این  .اند(نشده

های باشد و چون رژیمنس و عملکرد دانه میدلیل است که عملکرد اسانس تحت تأثیر درصد اسا

کودی به کار رفته سبب افزایش درصد اسانس و عملکرد دانه گردید، عملکرد اسانس را نیز افزایش 

یک در این بررسی هیچ ( وجود دارد.2119نیا و همکاران )هایی توسط اکبریدر این رابطه گزارش داد.

و آب کیفیت  گانه سال درسه برهمکنشاثر ها همچنین به آناز اثرات سال، آب و اثرات متقابل دوجان

 (.9و  2ول ادار نگردید )جدکود معنی

کیفیت آب فاقد  این صفت، اثر سال و برهمکنش سال در در تجزیه مرکب سدیم دانه:محتوی 

 کیفیت آب و سال درگانه کیفیت آب و اثرات سه کود دردار بود اما تیمارهای آزمایشی اختالف معنی
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(. باالترین 4درصد بر محتوای سدیم دانه داشت )جدول  2و  1داری به ترتیب در سطح کود اثر معنی

قسمت در میلیون( و کاربرد جداگانه  9/192محتوای سدیم دانه در سال دوم آزمایش از تیمار شاهد )

دست آمد اما بین این یعی بهقسمت در میلیون( در رابطه با آبیاری با آب شور طب 1/128کود شیمیایی )

در شرایط (. 2ترکیبات تیماری و تیمارهای همسان در سال اول تفاوت آماری وجود نداشت )جدول 

های بزرگ موجود در اندام هوایی افزایش سدیم محیط ریشه، جذب سدیم و انتقال آن به واکوئل

عنوان سازوکاری جهت ادامه حیات در شرایط شوری ذکر شده است منظور تنظیم اسمزی نیز بهبه

توجه کود دامی در کاهش اثرات سمی سدیم و کلر از نتایج پتانسیل قابل .(2112)شیرو و همکاران، 

این صورت که کود قابل دریافت است. به گانه اثر سال در کیفیت آب وسه برهمکنشنتایج حاصل از 

قسمت  9/22) های اولدر سالتن در هکتار کود دامی،  41کاربرد جداگانه  محتوای سدیم دانه در اثر

کمتر از کاربرد توأمان کودها بود. با میلیون(  قسمت در 9/111) دوم آزمایش در سال و (در میلیون

منظور توان به، می(2)جدول دار بین این تیمار و تغذیه تلفیقی توجه به عدم وجود اختالف معنی

 صرفه اقتصادی ناشی از تولید به انتخاب تیمارهای کودی اقدام نمود. دستیابی به
 

 آبیاری و کودهای مختلف کیفیت آبتحت تأثیر زیره سبز . نتایج تجزیه واریانس مرکب برخی عناصر دانه 4جدول 

 منبع تغییرات
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

 منیزیم کلسیم فسفر پتاسیم سدیم

 ns1/122 ns1/1189 **1/892824 **2/2222 *1/11 1 سال
 ns1/212 ns2/442 *1/2462 *2/224 ns2/1 4 تکرار در سال

 1/69** 1/28166** 1/112214** 9/24661** 1/12122** 1 آبیاری کیفیت آب
 ns9/21 ns1/22 ns9/296 **1/9421 *2/12 1 آبیاری × سال

 2/1 6/48 2/682 2/929 2/221 4 خطای اصلی
 ns9/429 **2/6 2/221842** 6/2299** 2/926* 9 رژیم کودی

 ns6/414 **2/112422 ns2/411 *2/1 2/982* 9 سال × کود
 ns6/222 ns9/9612 ns2/242 ns8/1 2/1922** 9 آبیاری × کود
 ns4/22 ns2/6289 ns2/289 ns6/1 1/922* 9 سال×کود×آبیاری

 6/1 2/919 2/2288 4/219 9/116 24 خطای فرعی

 6/4 4/19 2/12 2/19 1/11 - تغییراتضریب 

 دار بودن استو عدم معنی درصد 1و  2دار بودن در سطح دهنده معنیترتیب نشانبه nsو  **،  *عالئم 
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بر میانگین صفات برخی عناصر دانه زیره سبز طی . اثر برهمکنش سال، کیفیت آب آبیاری و کودهای مختلف 5جدول 

 1031و  1033های سال

 سال
کیفیت آب 

 آبیاری
 کود

 منیزیم کلسیم فسفر پتاسیم سدیم

 )قسمت در میلیون(

 g9/26 a2/112 a1/921 a9/164 a9/12* شاهد آب معمولی سال اول

 def9/29 a9/198 a9/812 a1/124 a9/12 کود شیمیایی آب معمولی سال اول

 f9/89 a1/112 a9/612 a2/162 a2/12 کود دامی آب معمولی سال اول

 cdef1/111 a2/149 a1/862 a2/189 a9/12 تلفیق کودها آب معمولی سال اول

 ab9/192 a1/62 a1/219 a99/29 a9/14 شاهد آب شور طبیعی سال اول

 ab2/191 a9/89 a9/221 a99/62 a9/14 کود شیمیایی آب شور طبیعی سال اول

 cdef9/22 a9/22 a1/262 a99/26 a9/14 کود دامی آب شور طبیعی سال اول

 cde1/116 a2/28 a1/224 a11/81 a2/41 تلفیق کودها آب شور طبیعی سال اول

 f9/82 a2/112 a9/226 a1/164 a9/61 شاهد آب معمولی سال دوم

 f1/89 a11/142 a1/484 a2/182 a2/21 کود شیمیایی آب معمولی سال دوم

 ef2/82 a11/192 a1/982 a9/121 a1/81 کود دامی آب معمولی سال دوم

 f2/84 a1/124 a1/421 a9/121 a2/81 تلفیق کودها آب معمولی سال دوم

 a9/192 a62/21 a2/242 a99/81 a9/12 شاهد آب شور طبیعی سال دوم

 ab1/128 a62/21 a9/222 a2/111 a1/16 کود شیمیایی آب شور طبیعی سال دوم

 cd9/111 a2/116 a1/911 a2/112 a2/12 کود دامی آب شور طبیعی سال دوم

 bc1/119 a9/114 a1/921 a2/112 a9/12 تلفیق کودها آب شور طبیعی سال دوم

 4/12 6/24 2/149 4/22 9/1 (LSD value) دارضریب حداقل اختالف معنی

در سطح  داردهنده عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون و برای هر جزء، نشان LSDبر اساس آزمون *

 .است درصد 2احتمال 

  

 درصد 1در سطح احتمال آبیاری بر انباشت یون پتاسیم دانه  کیفیت آبثر ا پتاسیم دانه:محتوی 

غلظت  بر متر، زیمنسدسی 181/4(. با افزایش شوری آب آبیاری تا محدوده 4بود )جدول  دارمعنی

عنوان یک عنصر پرمصرف در حفظ تعادل آبی، ایجاد فشار پتاسیم کاهش نشان داد. پتاسیم به

ها نقش دارد. تحت شرایط شوری نه تنها رقابت بین سدیم و شدن روزنهتورژسانس و باز و بسته
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، بلکه تغییر در (2118)ملونی و همکاران، ها پتاسیم به واسطه وجود روابط آنتاگونیستی بین آن

 .(1222)مارشنر، جامد ن است به کاهش جذب یون سدیم بیانمکهای ریشه منفوذپذیری غشای یاخته

های مختلف کودی بر محتوای پتاسیم دانه از اثر سیستم که ها نشان دادتجزیه واریانس مرکب داده

(. مقایسات میانگین نیز حاکی از تأثیر مثبت تیمارهای 4دار بود )جدول معنی( ≥11/1P)لحاظ آماری 

 در تلفیق با کودهای شیمیایی حاوی پتاسیم نسبتکود دامی  .بودمختلف کودی بر غلظت پتاسیم دانه 

و همکاران  ناهیدنیاز گیاه به پتاسیم را مرتفع نماید. از دیدگاه  به کاربرد جداگانه کودها توانست

دهای شیمیایی اثر مثبتی بر کاهش فعالیت سدیم و کلر در شرایط شوری ( فسفر موجود در کو2118)

در این  گردد.داشته و از این طریق منجر به افزایش جذب عناصری از قبیل پتاسیم و کلسیم می

)جدول  نبودنددار گونه اثرات متقابل دو و چندجانبه عوامل مورد بررسی این صفت معنیآزمایش، هیچ

 باشد.د یکنواخت تیمارهای تحت بررسی در سطوح دیگر می(، که بیانگر رون4

های مهم سلول هایفر و نقش آن در بسیاری از ترکیببا توجه به اهمیت فس فسفر دانه:محتوی 

گیاهی از جمله اسیدهای نوکلئیک، فسفولیلیدهای غشاء و نوکلئوتیدهایی که در متابولیسم انرژی گیاه 

در این آزمایش اثرات  ر هر دو سال آزمایش با دقت سنجش گردید.شرکت دارند محتوای فسفر دانه د

بر غلظت  درصد 1در سطح احتمال سال  عامل دار نگردید اماجانبه عوامل مورد بررسی معنیمتقابل سه

د رسبه روش انتشار به سطح ریشه میفسفات عمدتاً  (. گر چه آنیون4)جدول  تأثیرگذار بودفسفر دانه 

 جذب باشد،و نسبتاً متحرک در گیاه می ماهیت این یون که عنصری غیر متحرک در خاک،اما به سبب 

با توجه  (. 2112ای و وجود تارهای کشنده زیاد در افزایش جذب فسفر مؤثر است )طباطبایی، ریشه

 شدن دوره رشد، در سال دوم آزمایشبه کاهش رشد رویشی اندام هوایی و زیرزمینی گیاه در اثر کوتاه

 کاهش یافت. بنابراین جذب و ذخیره فسفر

کاهش کیفیت آب آبیاری از محتوای فسفر دانه کاست. کاهش محتوای نسبی فسفر دانه در اثر 

( در برنج گزارش شده است. 2118و همکاران ) ناهیدافزایش هدایت الکتریکی آب آبیاری توسط 

ایجاد  واسطهبه  ایط شورو کاهش جذب آن در شرکاهش فعالیت فسفر محلول یکی از دالیل 

 .(1222)گراتان و گریو، باشد فسفر می-های کلسیمکانی

(. 4قرار گرفت )جدول   (≥11/1Pمختلف ) های کودیغلظت فسفر دانه شدیداً تحت تأثیر سیستم

به عدم . با توجه (اندها ارائه نشدهداده) کاربرد کود شیمیایی کامل باعث افزایش فسفر قابل جذب شد

از نظر تأثیر کود شیمیایی  جداگانه کوددهی تلفیقی و کاربرد تیمار دار بیناختالف آماری معنیوجود 
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نمودن برخی عناصر کود آلی به خوبی با کاهش اسیدیته خاک و حل توان گفتمی بر غلظت فسفر،

برهمکنش . نموده استفراهم برای جذب فسفر  مناسبیغذایی پوشیده شده توسط کلسیت، شرایط 

قسمت در میلیون(  2/222)کود نشان از بهبود حداکثری جذب محتوی فسفر  نوع های آزمایش درسال

کیلوگرم در  41:21:12لیق با کود شیمیایی به نسبت فتن در هکتار کود دامی در ت 21در نتیجه مصرف 

تیمار و کاربرد دار بین این (. با توجه به عدم وجود اختالف معنیاندئه نشدهاها اردادهدارد ) هکتار

توان به نقش کود دامی در افزایش جذب فسفر از طریق بهبود وضعیت مواد جداگانه کود شیمیایی، می

 آلی خاک اشاره کرد.

های آزمایش متفاوت بود )جدول غلظت کلسیم دانه بین سالدرصد  22با احتمال  کلسیم دانه:محتوی 

. د(ناها ارائه نشده)داده میلیون( مشاهده شد قسمت در 192( و بیشترین مقدار آن در سال دوم )4

طور بهینه جذب شده و بهترین خاک توسط گیاه به 2تا  6بین  pHکلی بیشتر عناصر غذایی در طوربه

بر اساس (. 1226لومی است )ملکوتی، -برای تولید محصوالت کشاورزی خاکی با بافت متوسط شنی

در هر دو سال آزمایش جذب کلسیم در شرایط آبیاری آب،  کیفیتدر  سالبرهمکنش نتایج حاصل از 

داری شرایط آبیاری با آب معمولی محتوی کلسیم دانه تفاوت معنیدر  کاهش یافت.با آب شور طبیعی 

متر شوری طبیعی،  زیمنس بردسی 181/4الکتریکی تا که با افزایش هدایتبا یکدیگر نداشته در حالی

. شرایط خاک از جمله اند(ها ارائه نشده)داده تری داشته استدر سال اول جذب کلسیم کاهش شدید

تواند یکی از دالیل احتمالی کاهش کمتر محتوی کلسیم دانه در اسیدیته مناسب خاک سال دوم می

آب، کیفیت ن آزمایش سایر اثرات متقابل )سال در کود، کود در در ای مقایسه با گیاهان سال اول باشد.

 (.2و  4ول ادار نگردید )جدکود( معنی سال در کیفیت آب و

بر محتوی دار گانه عوامل آزمایش فاقد اختالف معنیکه برهمکنش سه در حالی منیزیم دانه:محتوی 

دار شد )جدول درصد معنی 2در سطح بر این فاکتور  کیفیت آبسال در اثر متقابل بود اما منیزیم دانه 

توجهی  های آزمایش تفاوت قابلتأثیر کیفیت آب طی سال محتوی منیزیم دانه تحت(. با این حال 4

قسمت در میلیون اختالف  4/14نداشته و تنها در سال اول و آبیاری با آب شور طبیعی با میانگین 

اند(. در این ارتباط تعداد ها ارائه نشدهداری در مقایسه با سطوح دیگر تیماری نشان داد )دادهمعنی

ناشی از نمک  شوری آب شور در سال اول نسبت به سال دوم متصور است. دفعات بیشتر آبیاری با
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ث کاهش محتوای نسبی منیزیم تواند در اثر تشدید خاصیت تقابلی بین سدیم و منیزیم باعمی طعام

 .گردد

دوم آزمایش مصرف کود دامی در  در سال ،کوددر نوع  برهمکنش سالبر اساس نتایج حاصل از  

 تن در هکتار کود دامی بود 41دار با تیمار کاربرد جداگانه تلفیق با کود شیمیایی فاقد اختالف معنی

کار رفته نصف مقدار آن در تیمار کاربرد جداگانه بود با اینکه میزان کود دامی به. (اندها ارائه نشدهداده)

و این حکایت از سهم  نبوددار توای نسبی منیزیم این تیمارها معنیشود که اختالف محاما مالحظه می

از دیدگاه نجفی و  اعظم کود دامی در کمک به جذب و ذخیره یون منیزیم در دانه زیره سبز دارد.

داری بر انباشت منیزیم ( کاربرد کود دامی اثر معنی2116( و احمدیان و همکاران )2111همکاران )

تواند دلیلی بر این سد باالبودن محتوای کلسیم در کود دامی مورد استفاده میرنظر می. بهاشتند

واکنش گیاهان تحت شرایط مختلف نیز  نسبت به انباشت یون منیزیم که ضمن اینباشد.  افزایش بوده

 متفاوت است.

 

 گيری کلينتيجه

مقایسه با کاشت دیر هنگام اساس نتایج، کاشت پاییزه زیره سبز از طریق افزایش رشد رویشی در بر

که میانگین وزن هزار متر( گردید. در حالیسانتی 22/24منجر به افزایش ارتفاع گیاهان در سال اول )

توان دلیلی برای افزایش توجهی داشت، همین امر را میگرم( افزایش قابل 12/4دانه در سال دوم )

توان به . دالیل احتمالی دیگر را نیز میکیلوگرم در هکتار( دانست 42/299عملکرد در سال دوم )

ها و پارامترهای هواشناسی نیمههای اقلیمی مناسب شهرستان زهک به سبب وجود چاهصورت ویژگی

بودن زیره سبز به منطقه بیان نمود. شرایط مناسب خاک در سال مطلوب در سال دوم همچنین بومی

افزایش جذب کلسیم و منیزیم توسط گیاه شد در دوم )اسیدیته، بافت و محتوی ماده آلی( منجر به 

که با توجه به ماهیت آنیون فسفر و مکانیزم جذی آن، محتوی فسفر دانه در سال دوم کاهش حالی

 یافت.

های آب شور در منطقه و اثرات این آب بر کاهش عملکرد، اجزای با توجه به پر ماندن چاه

توان ثیر مثبت کاربرد کود به ویژه تغذیه تلفیقی میعملکرد و محتوی برخی عناصر دانه، همچنین تأ

زیمنس بر متر در کنار کاربرد دسی 181/4الکتریکی گفت پتانسیل آبیاری با آب شور طبیعی با هدایت

های آلی نظیر کود دامی )مؤثر بر کاهش جذب سدیم( در زراعت زیره سبز در زابل وجود کنندهمداخله



 و همکاران جميله باردل

338 

رداشت زیره سبز، از کاشت گیاهان سازگار به منطقه و کاندید در جذب  شود پس از بدارد. توصیه می

منابع حاکی از برخی بهره برد.  (.Borago officinalis L) عناصر مضر سدیم و کلر نظیر گاوزبان آلمانی

هکتار را بدون هر در سدیم و کلر کیلوگرم  221و  421ترتیب طور متوسط بهآن است که این گیاه به

 (.2118)دوازده امامی و مجنون حسینی،  کنداز خاک خارج می کاهش رشد
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Abstract 

In order to evaluate interaction effect of saline and fresh water application with 

organic and chemical fertilizers on some organic and quality characters of cumin, a 

split-plot experiment in randomized complete blocks design with three replications 

was conducted at the Research Farm of agricultural research of Zabol University 

during 2011 and 2012. Main factor was irrigation levels including normal and salt 

water with EC 4.180 dS m-1 and the subplots were different type of fertilizers. The 

highest grain yield (213.5 kg ha-1) was obtained at the second year in Zahak from 

integrated fertilizer treatment in comparison to Bonjar, at the second year plant 

height (31.3 cm) significantly improved in comparison to the first year in the same 

treatment. Consumption of NPK-fertilizer in the first year related to low-quality of 

irrigation water produced the highest amount of essence (2.2%). Control and a 

separate NPK-fertilizer application, lead to significant sodium content in both 

years, while potassium, phosphorus, calcium and magnesium weren’t affected by 

the interaction of three factors (years, water and fertilizer). Application of manure 

to compose with NPK-fertilizer was more effective on plant height, seed weight 

and sodium content, and it was due to synergist-effects of two types of fertilizers. 

In general, plants will grow better in normal condition. For providing nutrient 

availability and increasing soil organic matter, NPK fertilizer with 40:20:15 kg ha-1 

ratio with 20 ton ha-1 manure in area is recommended. 

 

Keywords: Salt water, organic characteristics, Macro elements, Manure and 

chemical fertilizers 
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