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   ،بر خصوصیات مورفولوژیک سوپرجاذب  هیدروژلاثر سطوح مختلف آبیاري و 
  )anisum L. Pimpinella( نیسونآعملکرد و اسانس گیاه 

 

  4جواد ترك الله باغ و 3، نصیبه رضوان طلب 2، کامی کابوسی1*زهرا عربی

  ، زراعتآموخته دکتري رشته  دانش3، واحد گرگان یدانشگاه آزاد اسالم ،گروه کشاورزياستادیار  2و1
 گرگان یارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسالم یآموخته کارشناس دانش4طبیعی گرگان،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع

  22/4/94 ؛ تاریخ پذیرش: 2/9/93 تاریخ دریافت:
 

  چکیده
گیاه دارویی یک ساله متعلق به خانواده چتریان ) anisum L. Pimpinella(نیسون با نام علمی آسابقه و هدف: 

به منظور تولید بهتر و بیشتر آن، الزم است  .باشد می گیاه این اسانس کننده تولید اندام مهمترین دانه. )23( است
اسـتفاده از کودهـاي   در گیاهـان دارویـی،   شناسایی شـود.  فاکتورهاي محیطی مؤثر بر کمیت و کیفیت محصول 

اعمال مدیریت صحیح و به کارگیري  .دارداثر زیادي بر عملکرد و ترکیبات شیمیایی گیاهی شیمیایی و زیستی 
یکی از ایـن  هاي پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاك و افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك  تکنیک

سـوپرجاذب    اثر سطوح مختلف آبیاري و هیدروژل بررسی با هدفآزمایشی  راستااین  در لذا. عوامل می باشد
  انجام شد. نیسونآگیاه دارویی  بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اسانس

  

فی در سه تکرار به صورت گلـدانی در  فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصاد صورت به یآزمایش: ها مواد و روش
، FC درصد FC ،80فاکتور اول شامل چهار سطح آبیاري (انجام شد.  1392ستان گلستان در سال منطقه رامیان ا

کیلوگرم  200و  100، 0جاذب (سوپرهیدروژل سطح ) و فاکتور دوم شامل سه FCدرصد  40و FCدرصد  60
، EC=0.91شـامل  بافت خاك مورد مطالعه لوم رسی سیلتی و برخی خصوصیات شـیمیایی آن   در هکتار) بود.

pH=8.1 ،O.M=1.04 ،%TNV=17.7 ،B.D=1.5 ،%F.C=27.3 ،=0.073 %N ، P2O5=4.2  ــی و برخــ
) meq L-1( 0.5، 0.6، 0.5،  200،1ترتیـب   بـه  +Cu2و  +K+  ،Fe2+ ،Mn2+ ،Zn2هـاي محلـول شـامل    کاتیون

تر، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در چصفات مورد ارزیابی عبارت از باشد.  می
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پـس از عملیـات کاشـت و برداشـت و     . بودنـد  نیسـون آ تعداد دانه در چترك، وزن هـزار دانـه، عملکـرد دانـه    
گیري عملکرد رشد، اسانس با استفاده از روش آب مقطر با استفاده از کلونجر و سولفات سـدیم خشـک    اندازه

  .شد
  

تیمارهاي سطوح آبیاري و  ات متقابلاثردار بودن  ی از معنیها حاک تجزیه واریانس دادهحاصل از نتایج : ها یافته
نتایج نشان بود.  عملکرد دانهصفت درصد به جز  5در سطح  بر کلیه صفات مورد بررسیجاذب  سوپر هیدروژل

داد بیشترین میزان ارتفاع بوته، تعداد چتر، تعداد چترك، میزان شاخص برداشت، تعداد دانه، وزن هـزار دانـه و   
بود که از لحاظ آماري اختالف  کیلوگرم در هکتار هیدروژل ابرجاذب 100با  Fcسانس در تیمار آبیاري درصد ا

دهنـده تـأثیر    نشـان  و کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب نداشتند 100و  FCدرصد  80داري با سطح آبیاري معنی
دار نشد ولـی اثـرات سـاده     ه معنیاثر متقابل تیمارها روي عملکرد دانباشد.  بسیار مثبت هیدروژل ابرجاذب می

دار از  درصد بر عملکرد دانه تأثیر معنی 5درصد و سطوح پلیمر سوپرجاذب در سطح  1سطوح آبیاري در سطح 
  خود نشان داد.

  

کیلـوگرم هیـدروژل    100درصـد ظرفیـت مزرعـه و     80نتایج بدست آمده از این آزمـایش، تیمـار   : گیري نتیجه
کند زیرا با مصرف کمتـر آب و پلیمـر    ین تیمار از لحاظ صرفه اقتصادي معرفی میسوپرجاذب را به عنوان بهتر

 از بدست آمده نتایج به توجه با توان به همان عملکرد که سطوح باالتر کاربرد این تیمارها دارند دست یافت. می

 یدروژل ابرجاذبکافی ه مقدار کاربرد که گرفت توان نتیجه می خاك در هیدروژل ماندگاري مدت و تحقیق این

آن،  خریـد  هـاي  هزینـه  بر عالوه تواند نیز می خشکی تحت شرایط تنش بلکه آبیاري کافی تنها تحت شرایط نه
  سازد.  عاید را افزایش عملکرد و سود مقدار

  
  جاذبسوپرعملکرد، هیدروژل  نیسون، سطوح آبیاري،آ اسانس، :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
باشد و ، گیاهی علفی، یکساله و از خانواده چتریان میanisum L. Pimpinellaنیسون با نام علمی آ

دار در صـنایع دارویـی، آرایشـی و بهداشـتی     ترین گیاهان دارویی اسانس مصرفپر ترین و یکی از مهم
دهـی تـا آغـاز گلـدهی بـه مقـادیر مناسـبی آب نیـاز دارد.          سـاقه  ابتداي مرحلهنیسون از آ ).23است (

هاي سبک شنی و تهی از  خاك .هاي بسیار مناسبی براي تولید این گیاه است خاكهاي چرنوزوم  خاك
خاك براي مناسب  pHت. هاي سنگین رسی براي کشت گیاه مناسب نیس مواد غذایی و همچنین خاك

   .)14باشد ( می(تقریباً خنثی)  2/7تا  5/6نیسون بین آ
هـاي  حیطی است که هر ساله خسارتترین تنش مترین و رایج خشکسالی و تنش ناشی از آن مهم

در جهان بخصوص ایران که به عنوان کشـوري خشـک و نیمـه    مختلف زراعی هنگفتی به محصوالت 
 گیاهـان  در آبـی  تـنش  در شـرایط  دانـه  عملکرد کاهش). 30نماید (گردد، وارد میخشک محسوب می

 آبیـاري  کـم  آبیـاري،  مـدیریت  در). 11، 25شده است ( گزارش متعددي محققان توسط مختلف زراعی
 آب مقدار در خشکی، تنش در اثر گیاه به شدید خسارت نیامدن وارد ضمن آن اساس بر است که روشی
 بر خشکی تنش ) در پژوهشی با عنوان اثر2010بابایی و همکاران ( .)31(شود  می صرفه جویی آبیاري
 تنش نشان دادند ).Thymus vulgaris L( در آویشن تیمول درصد و پرولین میزان مورفولوژیک، صفات
 تیمـول  درصـد  و پـرولین  انباشت و رویشی اندام رشدي، عملکرد پارامترهاي بر معنی داري اثر خشکی

 رویشـی،  انـدام  تـر  و وزن خشک وزن جانبی، ساقه تعداد بوته، ارتفاع خشکی تنش افزایش با .)4( دارد
 ) نیـز در 2012پیـرزاد و همکـاران (   .داد نشان کاهش ریشه طول و ریشه خشک و تر وزن ریشه، حجم

 Matricaria( آلمـانی  شـاخص برداشـت بابونـه    اسـانس و  گـل،  پژوهشی با عنوان بررسـی عملکـرد  

chamomilla L.جاذب  سوپر مقادیر و آبیاري هاي ) تحت رژیمA200 فاصـله  افـزایش کـه   ندنشان داد 
 همچنین در و گردد می نیسونآ ملکردع در کاهش باعث تشتک از تبخیر متر میلی 100 از بیش به آبیاري

 .)29( شـد  عملکرد بهبود سبب در هکتار کیلوگرم 180 سطح تا جاذب سوپر پلیمر کاربرد این پژوهش
 عملکـرد  بـر  برداشت زمان و خشکی تنش تأثیر) در تحقیقی دیگر با عنوان 2012حیدري و همکاران (

 شـاهد  شـامل  سـطح  سـه  در خشکی تنش أثیرت ).Pimpinella anisum L( نیسونآ اسانس تولید و دانه
 مرحله شامل سطح دو در برداشت زمان و دانه پرشدن و گلدهی در مراحل خشکی تنش کامل)، (آبیاري
 تنش تأثیر که داد نشان آنها آزمایش نتایج .)12( قرار دادند بررسی مورد کامل رسیدگی و سفت خمیري
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 دانه چتر، تعداد در چترك تعداد بوته، در چتر تعداد ه،زیست تود هزاردانه، وزن دانه، عملکرد بر خشکی

  ) بود. ≥P 0.05دار ( معنی اسانس عملکرد و اسانس درصد برداشت، شاخص چترك، در
 به ویژه و کشاورزي بخش مختلف هاي پروژه در راندمان آبیاري افزایش راهکارهاي جمله از امروزه

. باشـد  مـی  رطوبـت  جـاذب  مـواد  از متناسـب  يگیـر  بهـره  و استفاده خشک، نیمه و خشک مناطق در
 یا آب زیادي مقادیر هم و کنندمی جذب آب که هم هستند هیدروفیلی هايشبکه ابرجاذب هاي هیدروژل

هاي حفاظت از گیاهان دارویی، متداول ترین روشاز مناسب ).33( کنندمی نگهداري را آبدار هايمحلول
هاي مناسب، توان با رعایت اصول صحیح زراعت و تیمارکه میها است کردن زراعت و تولید انبوه آن

با  .ضمن افزایش کمیت مواد مؤثره، کیفیت را نیز تا حد زیادي براي تولید جزء مورد نظر مطلوب نمود
بررسـی اثـرات سـطوح مختلـف آبیـاري و       ،هـدف از ایـن تحقیـق   موارد ذکـر شـده   توجه به اهمیت 

نیسـون، بـه منظـور    آمورفولوژیک و عملکـرد و اسـانس گیـاه    بر خصوصیات  هاي ابرجاذب هیدروژل
  بود.  حداکثر عملکرد و اسانسبدست آوردن 

  
  ها مواد و روش

به صورت گلدانی فی در سه تکرار تصاد کامالً آزمایش به صورت گلدانی، فاکتوریل در قالب طرح
 4تور اول سطوح آبیـاري در  انجام شد. فاک 1392 فروردین 7تاریخ در منطقه رامیان استان گلستان در 

 هـاي  هیـدروژل و فـاکتور دوم اسـتفاده از    )FCدرصد  40و FCدرصد  FC ،60درصد  FC ،80(سطح 
کیلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد و هر گلدان  200و  100، 0سطح ( 3آکوازورب در  جاذبسوپر

 و خـاك  بـراي  سـمیتی  چهـی  و بـوده  پتاسـیم  پایـه  . آکوازورب بربه عنوان یک تکرار محسوب گردید
    ندارد. زیست محیط

ي مرکب تهیه  سانتی متري نمونه 0-30جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، از عمق 
بـا دسـتگاه    )ECe( ي اشباع خـاك  فیزیکی و شیمیایی شامل شوري عصاره خصوصیاتگردید. برخی 

مواد آلی خاك به روش  )،19( سنج pHه با استفاده از دستگا )pH( ، اسیدیته گل اشباع)5( هدایت سنج
، فراوانی نسـبی ذرات  )22( به روش تیتراسیون) TNV( 1، درصد مواد خنثی شونده)22( واکلی و بلک

 طور مقدار ازت کل با استفاده دستگاه کجلـدال  و همین) 8((رس، سیلت و شن) به روش هیدرومتري 
سیم قابل جذب با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر ، فسفر قابل جذب با استفاده ازروش اولسون و پتا)5(

                                                             
1. Total Neutralizing Value 
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. )5( گیـري شـد   . آهن، منگنز، مس و روي نیز با استفاده از دستگاه جذب اتمـی انـدازه  )5( تعیین شد
  ).1(جدول  )5( جهت تعیین ظرفیت زراعی خاك نیز از دستگاه صفحه فشار استفاده شد

مش گذرانده شـد.   4خشک گردید و از الک  هواخاك ي خاك نرم و هاخهل از کشت بذر، کلوقب
متر بـود. وزن خـاك خشـک الزم     سانتی 20متر و ارتفاع آن  سانتی 18 ي پالستیکیها قطر دهانه گلدان

و حجم گلدان محاسـبه  ) ρb=Ms/Vt( وزن مخصوص ظاهري خاكفرمول براي هر گلدان با توجه به 
 توجـه  با ،گلدان هر خاك مقدار در هکتار در تن مقیاس درواحد فاکتورهاي سوپرجاذب  مقدارگردید. 

 20 عمـق ر د مکعـب  متـر  سانتی بر گرم 5/1 محدوده در استفاده مورد خاك ظاهري مخصوص وزن به
و هنگـام پـر کـردن     محاسبه هکتار هر در خاك کیلوگرم میلیون 3 مبناي بر مزرعه خاك از يمتر سانتی
 ها با خاك مخلوط شد.  گلدان

ه دو جز مواد ضروري گیاه هستند و ب مونیاك، غنی شده که هرآسید پتاسیم و اکوازورب با هیدروک
ب متورم شده و آن به سرعت پس از تماس با آهاي  مده است. کریستالآصورت یک پلی اکریالمید در 

این مواد بی بـو، بـی    .باشند هاي مواد غذایی می ب و محلولآورند که قادر به جذب آ وجود می هژلی ب
   .باشند ن خاصیت آالیندگی خاك، آب و بافت گیاهی میرنگ و بدو

کشـت   در هر گلـدان  نیسون در عمق سه سانتیمتريآعدد بذر  15-20تعداد براي اجراي آزمایش 
ها پس از پر شدن با خاك تا حد اشباع آبیاري شدند. با استفاده از فرمول رطوبـت وزنـی و    شد. گلدان

قدار آب مورد نیاز براي رساندن بـه نقطـه ظرفیـت زراعـی     با در دست داشتن وزن خاك هر گلدان، م
هاي مختلف ظرفیت زراعـی محاسـبه گردیـد. جهـت اعمـال       محاسبه شد. سپس آب آبیاري در نسبت

حد گرم) تـوزین و بـه ازاي کـاهش     وسیله ترازوي حساس (در ها هر روز به  تیمارهاي آبیاري، گلدان
هـاي ضـعیف   برگـی گیاهچـه   4-6سبز شدن در مرحلـه  وزن هر گلدان، آب به آن اضافه شد. پس از 

   بوته در هر گلدان نگه داشته شد. 6حذف و تعداد 
ب از ریزش آنها جلوگیري یترت اند برداشت شدند تا بدیناي که کامالً خشک نشدهها در مرحله دانه

بر حسب  بوته نهایی عنوان ارتفاع ها بهگیري و متوسط آنها تا سطح چتر اصلی اندازه بوتهگردد. ارتفاع 
یادداشت شد. سپس اجزاي عملکرد شامل تعداد چتر در بوته، چترك در هر چتر، تعداد دانه  متر سانتی

ـ  منظـور تعیـین عملکـرد بـذر ابتـدا       هدر هر چترك و وزن هزاردانه و شاخص برداشت تعیین گردید. ب
ي برداشت شـده محاسـبه گردیـد.    هاعملکرد بیولوژیک (وزن کل پیکره هوایی گیاه همراه با بذر) بوته

ها جدا و پس از الک کردن و نیسون را از بوتهآهاي هاي هر گلدان را با دست کوبیده و دانه سپس بوته
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 ).5( حذف مواد زائد و خاشاك توزین و عملکرد بذر هر گلدان برحسـب گـرم در بوتـه تعیـین شـد     
  .آمد دست به بیولوژیک دعملکر بر دانه اقتصادي عملکرد تقسیم از نیز برداشت شاخص

مدت  گیري با استفاده از دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب، در شرایط کامالً یکسان بهاسانس
 یشآزمـا  یندر ا). 24). جهت تعیین درصد اسانس از روش وزنی استفاده شد (5ساعت انجام شد ( 3

شـاخص برداشـت، تعـداد دانـه در      ي ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در چتـر، ها صفت
  مورد ارزیابی قرار گرفت. چترك، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد اسانس 

  

  .محل آزمایشسانتی متر)  0-30(عمق هاي فیزیکی و شیمیایی خاك برخی ویژگی -1 جدول
Table 1. selected physical and chemical characteristics of the studied soils.  

زن مخصوص و
ظاهري (گرم 

متر  بر سانتی
 مکعب)
 Bulk 

density 
(g/cm3) 

  رطوبت
وزنی در 
ظرفیت 
زراعی 

(درصد) 
)%F.C(  

پتاسیم 
قابل جذب 

 پی ام) (پی

 )ppm( 
Potassiu

m  

فسفر قابل 
جذب 

 ام) پی (پی

)ppm(
Phosphour

us   

نیتروژن کل 
)%( 

total 
nitrogen 

(%) 

مواد آلی 
  (درصد)

 Organic 
matter 

(%) 

کل مواد 
شونده خنثی

 (درصد)
T.N.V 

(%) 

پ.هاش گل 
 اشباع

 pH  

  شوري 
زیمنس  (دسی

 بر متر)
 EC 

(ds/m) 

 بافت خاك
 soil texture  

1.5  27.3  200  4.2  0.073  1.04  17.7  7.1  0.91  
  لوم رس سیلتی

Silty clay loam 
  

) 2010(  Excelو) 9(نسخه  SAS هايافزار با استفاده از نرم گیزي صفاتحاصل از اندازههاي داده
و در  LSD هاي هر صفت نیز بـا اسـتفاده از آزمـون   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین

   .نجام شدا 01/0سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
داري بـر  ي مـورد بررسـی اثـر معنـی    هـا )، تیمـار 2بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 

اثرات متقابل سطوح آبیاري و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، که  طوري ي شده داشت بهگیرهاي اندازه متغیر
 .دار بودنـد  معنـی درصد  5وزن هزار دانه در سطح احتمال  و تعداد دانه ،تعداد چتر و تعداد چترك بوته

ي دار معنـی تـأثیر  نیسـون  آعملکـرد دانـه   جاذب بـر  سـوپر   اثرات متقابل سطوح آبیاري و هیدروژلاما 
  . اشتند

متر) مربوط به سانتی 34/50) حداکثر ارتفاع بوته (3بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین (جدول 
کیلوگرم در هکتار هیدروژل ابرجاذب بود کـه از لحـاظ آمـاري     100با  FCاثرات متقابل تیمار آبیاري 



   و همکاران زهرا عربی

57 

ل ابرجـاذب  کیلـوگرم در هکتـار هیـدروژ    100و  FCدرصـد   80داري با سـطح آبیـاري   اختالف معنی
درصـد   40در تیمار اثر متقابـل  نیز متر) سانتی 11/40کمترین ارتفاع بوته (متر) نداشت. سانتی 21/49(

FC درصد  40داري با تیمار اثر متقابل و بدون هیدروژل ابرجاذب بود که از لحاظ آماري اختالف معنی
FC  روي بـر  آبـی  کـم  ن اثر ظـاهري اولیکیلوگرم بر هکتار هیدروژل ابرجاذب نداشت.  200به همراه 

 و سلولی توسعه از کاهش ناشی که باشدمی گیاه ارتفاع یا ها برگ کمتر و تعداد کوچکتر اندازه گیاهان،
   ).21(باشد رشد می
 23/34) نشان داد که بیشترین تعداد چتر (3ها (جدول چنین نتایج اثرات متقابل مقایسه میانگینهم

کیلوگرم در هکتار هیدروژل ابرجاذب  100با  FCربوط به تیمار آبیاري عدد) م 25/18عدد) و چترك (
کیلوگرم در هکتار هیدروژل ابرجـاذب در   100و  FCدرصد  80بود که از لحاظ آماري با سطح آبیاري

 40در تیمار اثر متقابل عدد)  53/10عدد) و چترك ( 09/27کمترین تعداد چتر (یک سطح قرار داشتند. 
 200بـه همـراه    FCدرصـد   40جاذب بود که با تیمار اثـر متقابـل   سوپرهیدروژل  و بدون FCدرصد 

  نداشت. داري  اختالف معنی ،هیدروژل ابرجاذب کیلوگرم بر هکتار
 تشـدید  اثـرات  ایـن  تـنش،  شـدت  افزایش و با کرده مختل را گیاهی فرآیندهاي ،آب کمبود تنش

گیري شده گردید که ایـن   افزایش صفات اندازهدر این آزمایش آبیاري در سطوح باالتر سبب . شود می
طور معمول مواد غذایی موجود در ه توان مربوط به خواص و کارایی آب دانست، چون ب افزایش را می

شوند و زمانی که آب بیشـتري   اي و انتشار، به همراه آب جذب ریشه می خاك طبق فرایند جذب توده
خواهد بود مواد بیشتري را از خاك جذب کند و به همـین   در اختیار گیاه باشد، گیاه به کمک آب قادر

 روي اثـر آبیـاري   رونـد  ایـن  گیري شده گردید. دلیل سطوح باالتر آبیاري باعث افزایش صفات اندازه

  است.  شده نیز گزارش )18( راعی گل ) و27 ،23آلمانی ( بابونه
مورد ارزیابی  ، تمامی صفاتذبکیلوگرم در هکتار سوپرجا 100 اضافه کردنکه با  دادنتایج نشان 

 ،کیلـوگرم در هکتـار   200به  100 از مقدار سوپرجاذباما با افزایش داري را نشان دادند.  معنی افزایش
  .مشاهده شد در تمامی صفاتداري  کاهش معنی
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صفات مورفولوژیک مورد بررسـی گیـاه    پلیمرها، تا حد مشخصی غلظت افزایش رسد با می نظر به
که ممکن است در نتیجه حجیم شـدن  کند  عنوان عامل بازدارنده عمل می بهافته و بیشتر از آن ی افزایش

جـذب مـواد    محدود شـدن تـنفس،   منجر به پلیمر و اشغال فضاي زیاد در خلل و فرج خاك باشد که
، داراي بافت لـومی  در این آزمایش چون خاك استفاده شده شود. می ریشه حیاتی اعمال سایر و غذایی

باشـد لـذا    ي مـی بیشتردرصد باالتري خلل و فرج ریز و ظرفیت نگهداري رطوبت  و دارايسی بوده ر
هیـدروژل  کاربرد بیش از حد و  کمتري نیاز دارد جاذبسوپرهیدروژل به نسبت به خاك شنی و لومی 

  شود. ها توصیه نمی براي این خاك جاذبسوپر
تیمار در عدد)  26/17که بیشترین میزان تعداد دانه (ها نشان داد نتایج اثرات متقابل مقایسه میانگین

داري جاذب بود که از لحاظ آماري اختالف معنیسوپرکیلوگرم در هکتار هیدروژل  100با  FCآبیاري 
متـر)  سـانتی  86/16کیلـوگرم در هکتـار هیـدروژل ابرجـاذب (     100و  FCدرصـد   80با سطح آبیاري 

و بـدون   FCدرصـد   40متر) نیز در تیمار اثر متقابـل  سانتی 11/40( میزان تعداد دانه کمترین نداشت.
کیلوگرم بر هکتـار   200به همراه  FCدرصد  40با تیمار اثر متقابل که به دست آمد  هیدروژل ابرجاذب

گـرم)   51/2وزن هـزار دانـه (  بیشترین میـزان  . ندداشت در یک سطح آماري قرار جاذبسوپرهیدروژل 
و کمترین  بود جاذبسوپرهیدروژل کیلوگرم در هکتار  100با  FCار آبیاري مربوط به اثرات متقابل تیم

درصدي در وزن  33که اختالف  بدون سوپرجاذب می باشد FCدرصد  40) مربوط به تیمار 69/1آن (
اثر متقابل تیمارها روي عملکرد دانه معنـی دار  . هزار دانه بین بیشترین و کمترین مقدار آن مشاهده شد

درصـد   5درصد و سطوح پلیمر سوپرجاذب در سطح  1نشد ولی اثرات ساده سطوح آبیاري در سطح 
  بر عملکرد دانه تأثیر معنی دار از خود نشان داد. 

بـه طـور معنـی داري     جـاذب  سوپر پلیمر مصرف افزایشنشان دادند  )2013(خرمدل و همکاران 
 خشـک  وزن و گل تر وزن و تعداد بنه، خشک وزن گلدهی، سرعت برگ، ظهور سرعت بهبود موجب

 قـرار  تأثیر تحت را رویشی گیاهان رشد آب، بودن دسترس در که آنجا از .)17( دوش  می زعفران کالله

 ریزوسـفر رشـد   رطـوبتی  بهبود محتوي با سوپرجاذب پلیمر کاربرد افزایش که رسد می دهد به نظر می

 شده برگ ظهور سرعت افزایش باعث امر این که تحریک کرده سلولی آماس افزایش با را گیاه شیروی

 پلیمـر  کـاربرد  تـأثیر  تحـت  بـرگ  ظهـور  ) افـزایش 2009همکاران ( و قمصري مؤذن .)13.، 6( است

 دادنـد  نسـبت  خشـکی  تنش اثر تقلیل و ها برگ رشد براي الزم فشاري پتانسیل تداوم به را سوپرجاذب
عملکرد سویا گزارش  وزن هزار دانه ودر بررسی اثر مقادیر سوپرجاذب آب بر  )2005(دادي  اهللا .)20(
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روز) و نیز کاربرد باالترین مقـدار   6نمود که بیشترین عملکرد سویا با اعمال آبیاري کافی (دور آبیاري 
 کاربرد که داد نشان ها آنتحقیقات نتایج . )1( آید کیلوگرم در هکتار بدست می 225پلیمر سوپر جاذب 

 برخـی اجـزاء   و آبی موجب افزایش عملکرد کم تنش خشکی و در شرایط تواند می پلیمر سوپرجاذب
 روي را رطوبـت)  جـاذب  ایگیتـا (مـاده   اصـالحی  مثبت ماده تأثیر )2008شود. کریمی ( سویا عملکرد

 واحد در سویا دانه ملکردنیز افزایش ع و خاك در استفاده قابل آب و رطوبت نگهداري افزایش ظرفیت
  . )15( گزارش کرد سطح

 55/44، بیشـترین میـزان شـاخص برداشـت (    )3(جـدول   هـا مقایسه میانگینحاصل از  طبق نتایج
بـود   جاذبسـوپر هیدروژل کیلوگرم در هکتار  100با  FCدرصد) مربوط به اثرات متقابل تیمار آبیاري 

کیلـوگرم در هکتـار    100و  FC درصـد  80 یـاري داري بـا سـطح آب  که از لحاظ آماري اختالف معنـی 
مشاهده شد  FCدرصد  40کمترین میزان شاخص برداشت نیز در تیمار . نداشتند جاذبسوپرهیدروژل 

جاذب در یـک  سوپرکیلوگرم هیدروژل  200به همراه  FCدرصد  60و  FCدرصد  60که با تیمارهاي 
با افـزایش تـنش رطـوبتی شـاخص برداشـت      شود  مشاهده میهمانگونه که سطح آماري قرار داشتند. 

 همیشـه بهـار   گیـاه  رويبـر  ) 2004و همکـاران (  که با نتایج شـابرا دهد  نشان میدرصدي  41کاهش 
)Calendula officinalis( مطابقت دارد )کـافی   آب وجـود  بـاال  عملکـرد  آوردن دسـت  بـه  براي .)32

 باعـث  سـاز گیـاهی بهبـود یافتـه و    دسترس، سوخت و  قابل آب چرا که با افزایش باشد؛ می ضروري
 عملکـرد  بـه  اقتصادي تقسیم عملکرد از برداشت شاخص که این به توجه با شوند. عملکرد می افزایش

 نیـز  برداشـت  شـاخص  غـذایی  مواد و رطوبت به گیاه بهتر دسترسی آید، لذا با می به دست بیولوژیکی
 شـاخص  شـدت  بـه  خشـک،  وزن نیـز کـل   و اجزاي گیاهی روي بر عوامل مؤثر  لیهک یابد. می افزایش

هیـدروژل   مختلـف  سـطوح  رسـد  نظـر مـی   بـه  بنـابراین  ).15،2( دهنـد  می تأثیر قرار تحت را برداشت
 خشکی تنش شدت از توانند می و بوده مؤثر کل بیوماس و هاي گیاه بخش کلیه تولید رويجاذب سوپر
بر اساس نتایج  شوند. شاخص برداشت نهایتاً و کل بیوماس و اقتصادي افزایش عملکرد باعث و کاسته

گیـري شـده   داري بر درصد اسـانس انـدازه  ي مورد بررسی اثر معنیهاحاصل از تجزیه واریانس، تیمار
بر درصـد اسـانس در سـطح     جاذبسوپر هیدروژل و طوري که اثرات متقابل سطوح آبیاري داشت، به

  ). 4(جدول  بود دارمعنیدرصد  5احتمال 
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 تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف سطوح آبیاري و هیدروژل ابرجاذب بر درصد اسانسنتایج  -4جدول 
Table 4. Analysis of variance the effect of different treatments of water levels and Super-absorbent 
hydrogel on percentage of essential oil  

 درصد اسانس 
   essential oil  

  ديآزا درجه
 )DF(  

 منابع تغییرات
S.O.V 

0.15 ns  2  تکرار                 Replication  
  Irrigation levels سطوح آبیاري  3  0.76**
**0.54  2  

 سوپر جاذب
Super-absorbent hydrogel 

*0.27  6  
 ابرجاذب هیدروژل *سطوح آبیاري

Super-absorbent 
hydrogel× Irrigation levels  

  Error                            خطا  24  6.59
  %CV      درصد ضریب تغییرات    2.57

 داريعدم وجود اختالف معنی n.s%، 5دار در سطح اختالف معنی *%، 1دار در سطح اختالف معنی **
* and ** : Significant at the 5% and 1% level of probability, respectively,  ns : Non-significant  

  
در ایـن پـژوهش    آب، کمبـود  اثرات کاهش درهیدروژل سوپرجاذب  مثبت خصوصیات به توجه با

نیسـون را افـزایش داد.   آداري درصد اسانس گیـاه دارویـی   طور معنی کیلوگرم در هکتار به 100کاربرد 
بدون هیدروژل سوپرجاذب مشاهده شـد کـه    FCدرصد  40کمترین مقدار درصد اسانس نیز در تیمار 

درصدي بین بیشترین و کمترین درصد اسانس در اثر متقابل سـطوح آبیـاري و هیـدروژل     30اختالف 
  . )5(جدول  سوپرجاذب دیده شد

کـه   عـاملی  هـر  و باشـد  می اولیه هاي متابولیت از متأثر گیاه ثانویه در هاي متابولیت سنتز کلی طور به
 در نیـز  را ثانویـه  هاي متابولیت مقادیر یشافزا گردد، گیاه در اولیه هاي متابولیت و فتوسنتز تقویت سبب

دست آمده در خصوص بازده اسانس در پژوهش حاضر نیز مـورد   که با توجه به نتایج به )11( دارد پی
  تأیید است.

 تـنش  دارند، نیاز زایشی و کامل رویشی رشد به مؤثر، مواد ترکیب براي که گیاهان دارویی مورد در
 خشـکی  ). گزارش شده است کـه تـنش  18( گرددمی ها آن یفیتک و مؤثر کاهش مواد موجب خشکی

 اثـر  میـوه  اسـانس  میـزان  بـر  امـا  داد، کاهش دارمعنی طور به در رازیانه را میوه تولید و گیاه کلی رشد
) گزارش کرد که تنش خشکی تاثیر معنی داري بر روي درصـد  2006خالید ( ).23( نداشت داري معنی

درصـد ظرفیـت زراعـی و بیشـترین آن در      25طوري که کمترین میزان در  به. اسانس گیاه ریحان دارد
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. محصـوالت دارویـی بـر خـالف همـه      )16( درصد ظرفیت زراعـی حاصـل شـد    75آبیاري باالتر از 
بیننـد، ممکـن اسـت در ایـن      محصوالت کشاورزي که در اوضاع تنشی از نظر مقدار تولید صدمه مـی 

 . )25( نتیجه بازدهی اقتصادي باالتري پیدا کنند اوضاع تولید مواد شیمیایی بیشتر و در
  

  نیسونآ بر درصد اسانس سطوح آبیاري و هیدروژل ابرجاذبمقایسه میانگین اثر متقابل  -5 جدول
Table  5. Interaction of Irrigation and super absorbent hydrogel comparison of anise essential oil 

 درصد اسانس (درصد)
essential oil 

(%)  

  سوپر جاذب
 (کیلوگرم در هکتار)

super absorbent hydrogel 
(kg/ha)  

 سطوح آبیاري (درصد)
Irrigation levels (%)  

2.21 c  0    
2.51 a  100  Fc  
2.31 c  200    
2.11 d  0    
2.41 b  100  80% FC  
2.21 c  200    
1.90 f  0    

    
2.20 c  100  60% FC  
2.00 e  200    
1.76 h  0    
2.06 d  100  40% FC  
1.86 g  200    

 % تفاوت معنی داري با هم ندارند.  95) با احتمال LSDتیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك از نظر آماري (آزمون 
Means, in each column and for each treatment, followed by at least one letter in common are not 
significantly different at the 5% probability level- Using LSD Multiple Range Test. 

  
  گیري نهایی نتیجه

نتایج نشان داد بیشترین میزان ارتفاع بوته، تعداد چتر، تعداد چترك، میزان شاخص برداشت، تعداد 
 جاذبهیدروژل ابرکیلوگرم در هکتار  100با  Fcدرصد اسانس در تیمار آبیاري و  دانه، وزن هزار دانه

کیلـوگرم در هکتـار    100و  FCدرصـد   80داري با سطح آبیاري بود که از لحاظ آماري اختالف معنی
نتـایج بدسـت    باشـد.  می هیدروژل ابرجاذبنشان دهنده تأثیر بسیار مثبت  و این سوپر جاذب نداشتند

را به عنوان  جاذبسوپرهیدروژل کیلوگرم  100ظرفیت مزرعه و  درصد 80آمده از این آزمایش، تیمار 
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توان به همان  کند زیرا با مصرف کمتر آب و پلیمر می بهترین تیمار از لحاظ صرفه اقتصادي معرفی می
 توانـد در  مـی  هیـدروژل عـالوه بـر آن    عملکرد که سطوح باالتر کاربرد این تیمارها دارند دست یافت.

 نتـایج  به توجه نماید. با حفظ را خود آبدهی آبگیري و خاصیت خاك در سال 4 حدود معمولی شرایط
 مقـدار  کـاربرد  که گرفت توان نتیجه می خاك در هیدروژل ماندگاري مدت و تحقیق این از بدست آمده

 تواند نیز می خشکی تحت شرایط تنش بلکه آبیاري کافی تنها تحت شرایط نه جاذبهیدروژل ابر کافی
   سازد. عاید را افزایش عملکرد و سود مقدار آن، خرید هاي هزینه بر عالوه
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