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به منظور مطالعه اثر کاربرد سطوح مختلف کود فسفر، کود دامی 
فاکتوریل آزمایش میزان و ترکیبات اصلی اسانس گیاه زنیان به صورت 
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Abstract 

In order to study the effects of different phosphorus levels, animal manure and phosphate 

solubilizing bacteria on yield and yield components of Ajowan (Trachyspermum ammi L.) a field 

experiment was conducted at the Agricultural Research Station of Shahid Chamran University in 

2010-2011. Trial study was carried out as three ways which assigned as randomized completed 

block design (RCBD) with three replications. Animal manure at the three levels (M1=0, M2=15 and 

M3=30 tone/ha) were first factor, different phosphorus fertilizers at the three levels (P1=0, P2=75 

and P3=150 kg/ha) were the second factor and the third one were the phosphate solubilizing 

bacteria at two levels (no bacteria and with bacteria). The result showed that the essential oil 

percent increased with increasing of animal manure levels and with phosphate solubilizing 

bacteria.The highest oil yield (1.04%) and the lowest one (0.83%) were related to P1B2M1 and 

P1B2M3 fertilizer treatments. The most important essential oil fractions such as Thymol (73.99%), 

Gamaterpinene (12.1%) and Paracymene (10.32%) were occurred under the plants which received 

15 tones/ha of animal manure without receiving neither phosphorus fertilizer nor phosphate 

solubilizing bacteria. But similar essential oil fractions of Thymol (78.38%), Gamaterpinene 

(10.9%) and Paracymene (7.46%) were accumulated in the plants which treated with 75 kg/ha of 

phosphorus fertilizer without application of animal manure and phosphate solubilizing bacteria. The 

founding information's in the present study were elucidated that with increasing of animal manure 

levels and application of phosphate solubilizing bacteria increased essential oil yield. Whereas, the 

major essential oil components such as Gamaterpinene and Thymol had not affected by those 

treatments but the Thymol was decreased in the plants. 

Key words: Phosphate Solubilizing Bacteria(PSB),Ajowan, Different levels of Fertilizer, Grain 

Yield and Manure. 
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 مقدمه
 Trachyspermumزنیان یا نانخواه با نام علمی           

ammi L. ، ن یــااز تیــره چتر)Apieaceae( و بــا بــوده 
  carum , Lovagel،Ajowanاسـامی انگلیسـی چـون   

 دونگیاهی است علفی،یکساله، معطـر، بـ   زنیان. باشدمی
، سـانتی متـر   100تـا  30کرك، ساقه ایستاده و به ارتفاع 

میـوه ایـن گیـاه از نـوع     و  گلبرگها سفید،گلها دو جنسـی 
زنیان در مرحله رویشی ظاهري شـبیه  .است شیزوکارپ

زنیان یـک ادویـه معطـر اسـت کـه از      .به گیاه شوید دارد
. نظر طعم و مزه شـبیه بـه گیـاه دارویـی آویشـن اسـت      

 دهـد تشـکیل مـی  ) بـذر (ه را میـوه  بخش دارویی این گیـا 
  ).2000 الورنس(

مهم است که  نیان،یکی از گیاهان داروییز
کاهش دهنده کلسترول خون، موثر بر  داراي خواص

فعالیت آنزیم هاي هضم کننده پانکراس و روده 
کوچک،عفونت هاي قارچی، پاك کننده جریان خون، آرام 

و  1376زرگري(می باشدیه لدرمان درد ک و بخش
که یکی از اجزاي ماده موثره این تیمول.)1380مظفریان

از نظر خاصیت دارویی بر کاهش فشار  گیاه می باشد
جزء دیگر اسانس این گیاه  گاماترپینن.خون اثر دارد

نیز از  پاراسیمین. در عطر سازي کاربرد دارد بوده که
مهمترین مشخصه  اجزاي دیگر اسانس این گیاه بوده که

ن است که قادر به انتقال داروهاي بیولوژیکی آن ای
کبري نیا و همکاران ا(شدمختلف از منافذ پوست می با

هاي ثانویه با هدایت فرایندهاي ژنتیکی متابولیت ).1382
عوامل . شوندو با تاثیر عوامل محیطی ساخته می

محیطی داراي تاثیر به سزایی بر روي کمیت و کیفیت 
در . باشندیی میمحصول به دست آمده از گیاهان دارو

یکی  متفاوت،این بین سطوح مختلف کودي از کودهاي 
از عوامل تاثیر گذار براي دستیابی به شرایط مناسب در 
طول دوره رشد و نمو جهت حصول حداکثر عملکرد 

کاربرد سطوح . کمی و کیفی در گیاهان دارویی می باشد
مختلف کودي سبب برخورد مراحل رشد رویشی و 

وت می گردد و از این ا عناصر غذایی متفازایشی گیاه ب
د ، نمو و عملکرد گیاه تاثیر می گذارنطریق بر رشد

مدیریت کود یک عامل ). 1383اکبري نیا و همکاران، (
مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی است و بر این 

اساس شناسایی کودهاي سازگار با محیط مناسب براي 
خص هاي کمی گیاه می تواند اثرات مطلوبی بر شا

 .وکیفی گیاه داشته باشد
امروزه با توجه به مشکالتی که در اثر مصرف 
بی رویه کودهاي شیمیایی به وجود آمده است نیاز به 
شناسایی کودهاي آلی مناسب براي گیاهان در جهت 
کاهش مصرف نهاده هاي شیمیایی مجددا مورد توجه 

از آنجایی که کودهاي شیمیایی . قرار گرفته است
یازهاي غذایی محصوالت را در کوتاه مدت برآورده ن

می سازند و کشاورزان حاصلخیزي طوالنی مدت خاك 
اند باعث و فرآیندهاي کنترل کننده آن را فراموش کرده

شده تا باردهی طوالنی مدت زمینهاي کشاورزان به 
کود حیوانی به در این رابطه ). 1387 سلیمانی(خطر بیفتد

ارزشمند، هم به عنوان یک ماده مغذي و عنوان یک منبع 
  .باشدهم به عنوان تهویه خاك مطرح می

در تحقیقی نشان ) 1382(اکبري نیا و همکاران 
دادند که کود دامی عالوه بر بهبود عملکرد دانه در 
افزایش میزان اسانس دانه زنیان نیز مؤثر است به 

با تن کود دامی در هکتار در مقایسه  30طوري که تیمار 
درصد اسانس بیشتر تولید نمود،  4/0 ،تیمار شاهد

بهترین تیمار  باعالوه بر آن عملکرد دانه تیمار فوق 
 60کیلوگرم نیتروژن و  90(سیستم کود دهی متداول 
. تفاوت معنی داري نداشت) کیلوگرم فسفر در هکتار

مشخص  )1382( نتایج تحقیقات اکبري نیا و همکاران
شیمیایی و دامی به وضوح رشد کرد که تلفیق کودهاي 

و عملکرد زنیان را بهبود می بخشد که با نتایج تحقیقات 
 در مورد گیاه رازیانه،) 1386(و حق نیاشریفی 
ماالنگوال در مورد گیاه گل راعی،  )1379(لباسچی

افزایش عملکرد . در مورد آفتابگردانمطابقت دارد )2005(
اکبري نیا و  .شدتلفیقی شاید به دلیل افزایش فتوسنتز با

در بررسی سیستم هاي مختلف تغذیه ) 1382(سفیدکن 
شامل ارگانیک،تلفیقی و متداول بر عملکرد و میزان 

کودهاي  اسانس زنیان دریافتند که سیستم تلفیق
بهترین سیستم براي افزایش عملکرد و  شیمیایی و دامی

) 1382(اکبري نیا و همکاران . میزان اسانس می باشد
را موثر در افزایش  Pکیلوگرم در هکتار 90کاربرد 

عملکرد بذر زنیان و میزان تیمول اسانس دانستند ولی 
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نس اروي محتواي اس يکاربرد  کود شیمیایی اثر
 . نداشت

 نشان دادند که )1381( طهماسبیاکبري نیا و 
با افزایش مقدار کود دامی عملکرد دانه و میزان اسانس 

تن  30مربوط به تیمار افزایش یافت که بیشترین آن 
تیمار تلفیقی کود .کود دامی در هکتار بود

و کود دامی بر عملکرد اسانس و ) فسفره(شیمیایی
 .اثر مثبتی داشت زنیان عملکرد دانه

گیاهان تیره چترسانان و به ویژه جنس زنیان 
از نقطه نظر شناسایی ترکیب هاي اسانس مورد توجه 

با توجه به . اند محققین مختلف داخلی و خارجی بوده
گیاهان دارویی بومی و بررسی تغییرات ترکیبات 
اسانس و درصد اسانس در شرایط زراعی این تحقیق با 
هدف شناسایی درصد اسانس حاصل از تیمارهاي 

و ) کودهاي بیولوژیکی و شیمیایی(مختلف کودي فسفر 
  .       اجزاي اسانس گیاه زنیان انجام شد

  
  مواد و روش ها 

منظور بررسی تاثیر سیستم هاي مختلف به 
حاصلخیزي خاك بویژه از لحاظ فسفر، آزمایشی به 
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل 

مزرعه  در 89-90سال  در تصادفی در سه تکرار
آزمایشی و تحقیقاتی گروه زراعت و اصالح نباتات 
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز انجام 

- بل از شروع آزمایش به منظور بررسی ویژگیق. شد
هاي شیمیایی خاك محل آزمایش، نمونه برداري از عمق 

امل اول شامل کود دامی ع.سانتیمتر انجام گرفت 30-0
، )تن در هکتارm3=30وm1 ،15=m2=0(در سه سطح 

 =150و p1،75=p2=0(عامل دوم کود فسفر در سه سطح 
p3باکتري حل کننده و عامل سوم ) کیلو گرم در هکتار

حضور  =2bعدم حضور و b1=(فسفات در دو سطح 
 1389زمین مورد آزمایش در پاییز سال . بودند)باکتري

سانتیمتر شخم و دو روز بعد دیسک زده  30به عمق 
کود دامی پوسیده . شد سپس اقدام به کرت بندي شد

طبق تیمارهاي موجود به کرت هاي داراي تیمار کود 
گیاه  .با خاك کامالً مخلوط گردید دامی  داده شد و

متر با  دومتر و عرض  سههایی به طول زنیان در کرت

ها فاصله بوته. سانتیمتر کشت شد سیفاصله ردیف 
همزمان با .سانتی متر در نظر گرفته شد پنجروي پشته 
تیمارهاي کودي شامل کود سوپر فسفات کاشت در 

سبه شده میزان کود محا ،تریپل به عنوان منبع فسفر
براي هر خط به طور یکنواخت پخش و روي آن خاك 

آذر به صورت  هفت در تاریخبذر زنیان . ریخته شد
 سهاي کشت گردید که پس از سبز شدن در مراحل کپه
  .هاي اضافی تنک گردیدبرگی، بوته چهارتا 

 انجامدستی  به صورتمبارزه با علف هرز 
ر آبیاري هفتگی آبیاري با استفاد از سیفون و با دو. شد

به عنوان  یک و پنجدرهر کرت ردیف هاي . انجام شد
حاشیه در نظر گرفته شد و نمونه گیري با حذف نیم 

به منظور  .متر از ابتدا و انتهاي هر کرت صورت گرفت
درصد و عملکرد اسانس، شناسایی، تعیین درصد تعیین 

بوته به صورت  10 و عملکرد ترکیبات اصلی اسانس
گیاهان در مرحله . دندهر کرت انتخاب ش تصادفی از
جهت اسانس گیري و  ر و پر شدن بذرهارسیدگی بذ

آزمایشات . شناسایی اجزاي اسانس برداشت شدند
اسانس گیري و تعیین اجزاء اسانس در آزمایشگاه 
تشخیص سموم مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي شیراز 

  .صورت گرفت
به منظور استخراج اسانس پس از خشک شدن 

گرم بذر از هر کرت به طور جداگانه  50بذور مقدار 
آسیاب شدند و اسانس گیاه به روش تقطیر با آب 
توسط دستگاه کلونجر به مدت سه ساعت استخراج 
گردید و بازده اسانس بر اساس وزن خشک نمونه 

 پس از آب گیري، اسانس تا زمان تزریق. محاسبه شد
به دستگاه کروماتوگرافی گازي در یخچال در دماي 

    .درجه سانتی گراد نگهداري شد چهار
تجزیه و شناسایی ترکیب هاي اسانس توسط 

براي شناسایی . انجام شد GC/MSو  GCدستگاه هاي 
مقایسه : ترکیب هاي تشکیل دهنده اسانس از سه روش 

شاخص بازداري اجزاي اسانس با شاخص هاي 
ارش شده در منابع کتابخانه اي، مقایسه بازداري گز

طیف جرمی هر یک از اجزاي اسانس با طیف جرمی 
و نهایتا  GC-MSموجود در کتابخانه هاي دستگاه 

تزریق هم زمان نمونه هاي استاندارد از ترکیب هاي 
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داده هاي به دست .شناخته شده اسانس ها استفاده شد
مورد تجزیه  MSTAT-Cآمده با استفاده از نرم افزار 

  .قرار گرفت
مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه اي 
دانکن، تعیین ضرایب همبستگی با استفاده از نرم افزار 

SPSS و رسم نمودارها و جداول آماري نیز توسط نرم
 .صورت گرفت Excelافزار

 
  نتایج و بحث

الزم به ذکر است که جدول تجزیه واریانس به 
درصد اسانس . درج نشده استدلیل حجم زیاد مقاله 

. بودند% 83/0-04/1بین ه در این آزمایش بدست آمد
در جدول شماره . گ زرد و شفاف بوداسانس به رن

تعداد ترکیبات شناسایی شده به همراه کل ترکیبات 1
شناسایی شده در ترکیب اسانس حاصل از هر تیمار و 
درصد اجزاي اصلی هر ترکیب کودي گزارش شده 

کلیه ترکیبات شناسایی  3و  2همچنین در جدول . است
شده به همراه درصد و شاخص بازداري آنها گزارش 

  .شده است
کودي مختلف  در این تحقیق از تیمارهاي

 15ترکیبات با درصدهاي متفاوتی شناسایی شده که 
از بین آنها . ترکیب در تمام تیمارها با هم مشابه بود

-21(و پاراسیمن %) 6-18(، گاماترپینن %)56- 87(تیمول
بیشترین .ترکیبات عمده اسانس را تشکیل دادند%) 4

در سطح (درصد اسانس در تیمار ترکیبی کود فسفر
در (فسفات و کود دامی  رد باکتري حل کننده، کارب)صفر

، %)47/87(بود که تیمول ) 1m2b1p(، )سطح صفر
ترکیبات عمده %) 69/4(و پاراسیمن %) 05/6(نیگاماترپ

کمترین درصد . موجود در اسانس را تشکیل می دادند
، )در سطح صفر(اسانس در تیمار ترکیبی کود فسفر 
 در سطح(دامی  کاربرد باکتري حل کننده فسفات و کود

، %)58/70(بود که تیمول ) 3m2b1p(، )تن در هکتار30
ترکیبات %) 8/12(و پاراسیمن %) 32/13(ن .نیگاماترپ

به نظر می رسد که . عمده موجود در آن را تشکیل دادند
مقادیر زیاد کود دامی و همچنین استفاده از باکتري حل 
کننده فسفات روي درصد تیمول در این گیاه تاثیر مثبت 
داشته است و برعکس برروي مقدار پاراسیمین و 

ته است که باعث کاهش آن ها گاماترپینن تاثیر منفی داش
پروفیل مهم ترین اجزاي اسانس این گیاه در . شده است

دو نمونه ترکیب کودي که داراي کمترین و بیشترین 
 3و  2عملکرد اسانس و ترکیبات اصلی هستند در جدول 

  .آمده است
  

  
  میانگین کل ترکیبات شناسایی شده در ترکیب اسانس و درصد اجزاي اصلی اسانس بذر زنیان  -1جدول

 )تیمول، گاماترپینن، پاراسیمن(

تعداد ترکیبات  تیمارترکیب کودي
 شناسایی شده

کل ترکیبات 
شناسایی شده در 

 ترکیب اسانس
درصد 
 تیمول

درصد 
 درصد پاراسیمن گاماترپینن

P1b1m2 
 

P3b1m1 

16 92/99%  2/73%  5/12%  2/11%  
19 94/99%  8/75%  4/11%  3/9%  

P3b1m3 24 96/99%  21/75%  2/13%  2/10%  
P3b2m3 27 92/99%  38/78%  19/10%  46/7%  
P1b1m1 17 95/99%  5/81%  15/9%  1/7%  
P3b1m1 21 95/99%  23/70%  07/15%  03/11%  
P1b2m3 18 96/99%  47/82%  99/8%  38/6%  
P1b2m1 15 94/99%  26/56%  5/18%  08/21%  

P1 ،P2وP3 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 150و  75، 0به ترتیب.  
M1 ،M2وM3 تن در هکتار کود دامی 30و  15، 0به ترتیب.  
B1وB2به ترتیب عدم کاربرد و کاربرد باکتري حل کننده فسفات. 
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  ترکیبات شناسایی شده در تیمار عدم کاربرد کود دامی و کود فسفر و کاربرد باکتري  -2جدول 
 )1m1b1p(حل کننده فسفات 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تن در هکتار کود 15ترکیبات شناسایی شده در تیمار عدم کاربرد کود فسفر و عدم کاربرد باکتري حل کننده فسفات و کاربرد  -3جدول 

)2m1b1p(دامی   
 Area% شاخص بازداري نام ترکیب ردیف
١۴۴/٠ ٩٣١ آلفا توجن ١  

١٠٠/٠ ٩٣٩ آلفا پینن ٢  

٠٦٧/٠ ٩٧٦ سابینن ٣  

٨٤٣/٠ ٩٨٠ بتا پینن ٤  

میرسننبتا  ٥  ١١٢/٠ ٩٩١  

٢٥٢/٠ ١٠٠٥ آلفا فالندرنه ٦  

٢٠٢/٠ ١٠١٨ آلفا ترپینن ٧  

٨٠٥/١٢ ١٠٢٦ پاراسیمن ٨  

٣٣١/٠ ١٠٣١ بتا فالندرنه ٩  

٣٢٥/١٣ ١٠٦٢ گاما ترپینن ١٠  

١٩٣/٠ ١١٨٩ آلفا ترپینئول ١١  

هیدروکاروون-سیس د ١٢  ٠٧٩/٠ ١١٩٣  

٠٧٩/٠ ١٢٠٠ ترانس د هیدروکاروون ١٣  

٣٤١/٠ ١٢٤٢ کاروون ١٤  

٥٨٤/٧٠ ١٢٩٠ تیمول ١٥  

٣٣٣/٠ ١٢٩٨ کارواکرول ١٦  

٢٠١/٠ ١٣١٥ آلفا پییرنون ١٧  

  

%Area ردیف نام ترکیب شاخص بازداري 
239/0  1 بتا پینن 980 
084/0  2 آلفا فالندرنه 1005 
080/0  3 آلفا ترپینن 1018 
697/4  4 پاراسیمن 1026 
099/0 فالندرنهبتا  1031   5 
050/6  6 گاما ترپینن 1062 
092/0  7 آلفا ترپینئول 1189 
086/0  8 سیس دهیدروکاروون 1193 
124/0  9 ترانس د هیدروکاروون 1200 
204/0  10 نرال 1240 
747/87  11 تیمول 1290 
470/0  12 کارواکرول 1298 
293/0  13 آلفا پاییرنون 1315 
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  درصد اسانس
صفت درصد اسانس بین تیمارهاي کاربرد 
کود فسفر، باکتري حل کننده فسفات و همچنین اثرات 

دامی با  متقابل کود فسفر با کود دامی، کاربرد کود
باکتري حل کننده فسفات در سطح یک درصد و همچنین 
. اثر متقابل سه گانه در سطح پنج درصد معنی دار بود

مقایسه میانگین ها در این خصوص نشان داد که در بین 
مربوط به ) 9/0(مقادیر فسفر، بیشترین درصد اسانس 

و ) 2p(کیلوگرم در هکتار کود فسفر در هکتار 75تیمار 
ط به تیمار عدم کاربرد کود بومر) 87/0(آن  کمترین

)1p (بود)همچنین استفاده از باکتري حل کننده . )5جدول
) 9/0(فسفات باعث افزایش معنی دار درصد اسانس 

مربوط به ) %91/0(بیشترین درصد اسانس.)5جدول(شد
تن درهکتار کود دامی و عدم کاربرد  15تیمار کاربرد 

%) 86/0(و کمترین آن ) 2m1b(باکتري حل کننده فسفات 
در هکتار کود دامی و کاربرد تن  30مربوط به تیمار 

به نظر می رسد  .بود) 3m2b(باکتري حل کننده فسفات 
در مقادیر باالي کود دامی به دلیل رها سازي عناصر 
مختلف از جمله فسفر فعالیت باکتري حل کنندهفسفات 
 کاهش پیدا کرده که خود باعث کاهش درصد اسانس

در تیمار عدم حضور باکتري حل کننده . گیاه شده است
تن در هکتار هر  30و  15فسفات و کود دامیدر سطح 

  .دو با هم یک اثر مثبت روي درصد اسانس دارند
نشان داده  4اثرات متقابل سه گانه در جدول

به تیمار عدم %) 94/0(شد که بیشترین درصد اسانس 
کاربرد کود فسفر، عدم حضور باکتري حل کننده 

و کمترین آن ) 1m1b1p(فسفات وعدم کاربرد کود دامی 
به تیمار عدم کاربرد کود فسفر، حضور %) 83/0(

تن در هکتار کود  30باکتري حل کننده فسفات و کاربرد 
کود به نظر می رسد که .لق داشتتع) 3m2b1p(دامی 

قابل زاد کردن سریع فسفر که براي گیاهفسفر به دلیل آ
جذب بود اثر بیشتري بر درصد اسانس ساخته شده 
دردانه داشته باشد ولی کود دامی به دلیل دیرتر آزاد 

شدن عناصر غذایی موجود در آن موجب کاهش درصد 
  .اسانس نسبت به کاربرد کود فسفر می شود

نظر می رسد در ابتداي رشد گیاه از باکتري به 
حل کننده فسفات و کود فسفر جهت رشد بیشتر و بهتر 
کمک می گیرد سپس در مراحل آخر که کامال عناصر از 

اما اگر . کود دامی آزاد شدند به جذب آنها می پردازند
کود دامی به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد به دلیل 

ود در آن،  دیر آزاد شده و در اینکه مواد غذایی موج
اواخر رشد به گیاه کمک می کند تاثیر چندانی در رشد و 

  .تولید ماده موثره نداشته است
در ارتباط با ترکیب کود فسفر با باکتري حل 

بدلیل اینکه کود فسفر  ،کننده فسفات به نظر می رسد
ممکن است در ابتداي فصل رشد مورد استفاده گیاه 
قرار گرفته و همچنین در حضور مقادیر زیاد فسفر 
ممکن است فعالیت باکتري هاي حل کننده فسفات کاهش 
پیدا کند به همین خاطر در مقادیر باالتر فسفر، استفاده 

ن گیاه از باکتري تاثیر مثبت چندانی بر درصد اسانس ای
به نظر می رسد که کود فسفر نیز در . نداشته است

ابتداي رشد جذب شده و در اواخر رشد در اختیار گیاه 
نبوده بنابراین به خوبی نمی تواند درصد اسانس را 

  ).6جدول(افزایش دهد 
در بررسی تأثیر  )1383( اکبري نیا و همکاران

ند سیستم هاي مختلف تغذیه بر عملکرد زنیان بیان کرد
و  90که با افزایش مقادیر نیتروژن و فسفر به ترتیب تا 

. کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه افزایش یافت 60
 . کودهاي شیمیایی تأثیري بر میزان اسانس دانه نداشت

در این پژوهش بیشترین درصد اسانس در 
دیده ) کیلوگرم در هکتار 75در سطح(تیمار کودي فسفر 

، )1999(شنامورتی و مادالوگري شد که این نتیجه با کری
در مورد انیسون، اکبري نیا ) 1381(ایران نژاد و رسام 

در مورد گیاه زنیان مطابقت نداشت ) 1383(و همکاران 
در گیاه رازیانه ) 2000(ولی با یافته هاي خان واعظم 

با توجه به اینکه درصد اسانس زنیان در .همسو بود
ه و در این پژوهش گزارش شد% 9/0تا /.% 5منابع بین 
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بود به احتمال عواملی مانند نژادگان، شرایط آب % 02/1
و هوایی، زمان برداشت بر درصد اسانس تاثیر گذار 

فتوسنتز و تولید فرآورده هاي فتوسنتزي نیز . بوده اند
همچنین درباره . رابطه مستقیمی با تولید اسانس دارند

صورت همبستگی بین فتوسنتز و تولید اسانس به این 
است که دي اکسید کربن و گلوکز به عنوان پیش ماده 
مناسب در سنتز اسانس و بویژه منوترپن ها مطرح 

  ). 1998احمد و همکاران (هستند 
  

کوديمقایسه میانگین اثرات سه گانه درصد و عملکرد اسانس عصاره دانه زنیان تحت تاثیر ترکیبات مختلف  -4جدول  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 ،P2وP3 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 150و  75، 0ترتیب به.  
M1 ،M2وM3 تن در هکتار کود دامی 30و  15، 0به ترتیب.  
B1وB2به ترتیب عدم کاربرد و کاربرد باکتري حل کننده فسفات. 

  
      عملکرد اسانس

تیمارهاي اثرات بین  صفت عملکرد اسانس
متقابل باکتري حل کننده فسفات با کود دامی و نیز کود 

  .فسفر با کود دامی در سطح پنج درصد معنی دار بود
بیشترین  نشان داد که اثرات متقابل سه گانه

به تیمار عدم ) کیلوگرم در هکتار42/2(عملکرد اسانس 
کاربرد کود فسفر و کود دامی و کاربرد باکتري حل 

کیلوگرم در 38/1(و کمترین آن ) 1m2b1p(فسفات کننده 
به تیمار عدم کاربرد کود فسفر، کاربرد باکتري ) هکتار

تن کود دامی در هکتار  30حل کننده فسفات و کاربرد 
)3m2b1p (تعلق داشت.  

به نظر می رسد که کود دامی به دلیل داشتن 
عناصر مغذي که ممکن است به تدریج و در اواخر رشد 

میزان عملکرد اسانس می  ه باشد باعث افزایشآزاد شد
البته این کود نیز در اوایل رشد گیاه شرایط . شود

مساعدي از نظر نگهداري آب در اطراف محیط ریشه و 
بهتر کردن شرایط خاك جهت نفوذ ریشه به اعماق و 
 .اطراف را فراهم می کند که در رشد بسیار موثر است

ل ترکیبات کودي بر در مورد بررسی هاي اثرات متقاب

 تیمارهاي آزمایش درصد اسانس عملکرد اسانس
۵/١۶ bc ٨٧/٠ cde P1B1M1 
٢/١۶ bc ٩/٠ abcd P1B1M2 
٠٣/١٧ b ٨۶/٠ cde P1B1M3 
٢۵/٢۴ a ١/٠۴a P1B2M1 
٨/١٧ b ٨۶/٠ cde P1B2M2 
٨٧/١٣ c ٨٣/٠ e P1B2M3 
٧٨/١۵ bc ٩١/٠ abcd P2B1M1 
٣/١۶ bc ٩١/٠ abcd P2B1M2 
٣/١۶ bc ٩۴/٠ ab P2B1M3 
۶٣/١۵ bc ٩١/٠ abc P2B2M1 
٨٣/١٧ b ٨٩/٠ abcd P2B2M2 
٩/١۵ bc ٨٧/٠ bcde P2B2M3 
٠۵/١٧ b ٨۶/٠ cde P3B1M1 
٢۵/١۵ bc ٩٢/٠ abc P3B1M2 
٨۶/١٧ b ٩٢/٠ abc P3B1M3 
٢/١٧ b ٨۵/٠ de P3B2M1 
١۶/١۵ bc ٨۶/٠ cde P3B2M2 
٩/١۵ bc ٨٨/٠ a-e P3B2M3 
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روي عملکرد اسانس می توان گفت بیشترین عملکرد 
اسانس زمانی حاصل می شود که فسفر در حد متوسط 
باعث تسریع فعالیت باکتري هاي حل کننده فسفات شده 
است وکمترین عملکرد اسانس احتماال بدلیل باال بودن 
مقدار کود فسفر و عدم حضور باکتري حل کننده 

لی در جذب و حضور مواد غذایی مورد فسفات، تعاد
نیاز گیاه وجود نداشته، در نتیجه عملکرد اسانس کاهش 

 .یافته است

در بررسی ) 1385(کبري نیا و سفیدکن ا
سیستم هاي مختلف تغذیه شامل ارگانیک،تلفیقی و 
متداول بر عملکرد و میزان اسانس زنیان دریافتند که 
سیستم تلفیقی بهترین سیستم براي افزایش عملکرد و 

 طهماسبیاکبري نیا و .میزان اسانس می باشد
با افزایش مقدار کود دامی عملکرد  دریافتند که)1381(

افزایش یافت که بیشترین آن  زنیان انسدانه و میزان اس
تیمار .تن کود دامی در هکتار بود 30مربوط به تیمار 

و کود دامی بر عملکرد ) فسفره(تلفیقی کود شیمیایی
در حالیکه کود . اسانس و عملکرد دانه اثر مثبتی داشت

دامی عملکرد دانه و میزان اسانس دانه را افزایش معنی 
در  یزان و عملکرداسانسم عملکرد دانه،.داري داد

تیمارهاي تلفیق کودهاي شیمیایی و دامی در مقایسه با 
  .انه هر یک از آنها باالتر بودندبکارگیري جداگ

  جزاي اصلی اسانسا
  درصد و عملکرد تیمول

مقایسه درصد اسانس بر اساس تمام ترکیبات 
کودي به کار رفته در این آزمایش بود ولی بررسی 

نمونه  24درصد و عملکرد اجزاي اصلی اسانس در بین 
تن  30و0(بوده و تنها تیمارهاي داراي سطوح کود دامی 

 150و0(، کود فسفر )در هکتار کود دامی کامال پوسیده
و باکتري حل ) ت تریپلکیلوگرم در هکتار سوپر فسفا

تکرار  3در ) کاربرد و عدم کاربرد باکتري(کننده فسفات 
صفت درصد تیمول بین تیمارهاي کود . بررسی گردید

دامی، تمامی اثرات متقابل دوگانه و سه گانه در سطح 
  .یک درصد معنی دار بود
، در این خصوص 5ها جدولمقایسه میانگین

دي بیشترین درصد نشان می دهد که بین تیمارهاي کو
تن کود دامی 30به تیمار کاربرد %) 43/77(تیمول 

به تیمار عدم %) 88/70(و کم ترین آن ) 3m(درهکتار 
با توجه به جدول . تعلق داشت) 1m(کاربرد کود دامی 

صفت عملکرد تیمول بین تیمارهاي اثر تجزیه واریانس، 
متقابل کود فسفر و باکتري حل کننده فسفات و نیز کود 
دامی و باکتري حل کننده فسفات در سطح یک درصد و 
تیمارهاي کاربرد کود فسفر و اثر متقابل کود فسفر در 

مقایسه  .کود دامی در سطح پنج درصد معنی دار بود
 46/1(میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد تیمول 

) 1p(در تیمار عدم کاربرد کود فسفر ) کیلوگرم در هکتار
در تیمار کاربرد ) کیلوگرم در هکتار 2/1( و کم ترین آن

  .بود) 3p(کیلوگرم کود فسفر در هکتار  150
را نشان می  اثرات متقابل سه گانه ،6جدول

به تیمار عدم %) 4/82(بیشترین درصد تیمول  .دهد
کاربرد کود فسفر، کاربرد باکتري حل کننده فسفات و 

کمترین و ) 3m2b1p(تن در هکتار کود دامی 30کاربرد 
به تیمار کاربرد باکتري حل کننده فسفات، %) 9/56(آن 

تعلق ) 1m2b1p(عدم کاربرد کود دامی و کود فسفر 
) =57/0r2**(درصد تیمول با عملکرد تیمول .داشت

همبستگی معنی داري داشت ولی با درصد گاماترپینن 
)**98/0-r2

و ) =r2-98/0**(درصد پاراسیمن ) =
همبستگی منفی و ) =r2-70/0**(عملکرد پاراسیمن 
احتماال عدم حضور کود  ).7جدول(معنی داري داشت

فسفر و باکتري حل کننده فسفات رشد و در نتیجه 
تجمع اسانس و درصد تیمول در گیاه را کاهش داده، 

کیلوگرم در 150(همچنین سطوح باالي کود فسفر 
در صورت حضور باکتري احتماال با توجه به ) هکتار

کردن فعالیت باکتري ها در حضور مقادیر  کاهش پیدا
زیاد کود فسفر باعث کاهش درصد و عملکرد تیمول 

اما این نتایج متضاد نتایج درصد گاماترپن . شده است
در این دو سطح است یعنی عدم حضور این دو کود و 
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نیز ترکیب این دو نوع کود در باالترین سطح خودشان 
یش یابد پس می باعث شده که درصد گاماترپینن افزا

توان گفت یک رابطه معکوس بین دو ترکیب اسانس 

وجود همبستگی معنی دار بین درصد  .وجود دارد
  .تیمول و پاراسیمن نیز موید این مطلب می باشد

  
 

 ي میانگین اجزاء اصلی اسانس دانه زنیان تحت تأثیر  ترکیبات مختلف کوديمقایسه -5جدول 

ӿاعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري پنج درصد معنی دار نمی باشند  
  
  

 تاثیر ترکیبات مختلف کوديمقایسه میانگین اثرات سه گانه اجزاء اصلی اسانس دانه زنیان تحت  -6جدول 

عملکرد 
کیلوگرم در (پاراسیمن

)هکتار  

درصد 
 پاراسیمن

عملکرد 
کیلوگرم در (گاماترپینن

)هکتار  

عملکرد  درصد گاماترپینن
کیلوگرم در (تیمول

)هکتار  

 تیمارهاي آزمایش درصد تیمول

8/1 b 8/7 cde 36/2 a 1/10 cd 4/17 a 6/79 ab P1B1M1 

73/1 b 83/9 bcd 3/2 a 6/11 cd 2/14 a 9/75 bcde P1B1M3 

78/7 a 09/21 a 22/2 a 7/18 a 5/9 a 9/56 e P1B2M1 

27/2 b 47/6 e 66/2 a 96/8 d 3/17 a 4/82 a P1B2M3 

38/1 b 04/11 b 7/1 a 16/15 b 2/11 a 3/70 d P2B1M1 

99/0 b 08/10 bc 04/1 a 16/13 bc 1/7 a 98/72 cd P2B1M3 

84/1 b 95/8 bcde 54/2 a 17/11 cd 8/15 a 7/67 abc P2B2M1 

78/1 b 46/7 de 3/2 a 2/10 cd 9/13 a 4/78 abc P2B2M3 

P3 ،p2 ،p1 کیلوگرم در هکتار کود فسفر 150و  75، 0به ترتیب ،m3 ،m2 ،m1 و  تن در هکتار کود دامی 30و  15، 0به ترتیبb1 , b2 به ترتیب
  .عدم کاربرد و کاربرد باکتري حل کننده فسفات

  
  
  

عملکرد پاراسیمن 
  )کیلوگرم در هکتار(

درصد 
  (%)پاراسیمن

عملکرد 
کیلوگرم (گاماترپینن

 )در هکتار

درصد 
  (%)گاماترپینن

  عملکرد تیمول
 )کیلوگرم در هکتار(

درصد 
  (%)تیمول

 )تیمارهاي آزمایش

 سطوح کود فسفر      

4/3  a 3/11  a 3/2  a 3/12  a 5/14  a 7/73  a 1P)عدم کاربرد کود(  
4/1  b 3/9  b 8/1  a 4/12  a 01/12 b 5/74  a 3P)150کیلوگرم در هکتار کود فسفر(  
 سطوح باکتري حل کننده فسفات      
4/3  a 9/10  a 4/2  a 2/12  a 1/14  a 6/73 a (عدم کاربرد)B1 
4/1  b 6/9  b 8/1  a 5/12  a 4/12  a 7/74  a )کاربرد باکتري( B2 
 سطوح کود دامی      

2/3  a 2/12  a 2/2  a 7/13  a 4/13  a 8/70  b )عدم کاربرد( M1 
6/1  b 4/8  b 07/2  a 9/10  b 1/13  a 4/77  a ( تن در هکتار 30 )M3 
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  عملکرد اجزاء اصلی اسانس گیاه زنیانضرایب همبستگی بین درصد و  -7 جدول
عملکرد =6

  پاراسیمن
درصد =5

  پاراسیمن
عملکرد =4

  گاماترپینن
درصد =3

  گاماترپینن
عملکرد =2

  تیمول
درصد =1

  تیمول
 

70/0- ** 98/0- ** 17/0  98/0- ** 57/0 ** 1 1 
29/0 -  50/0- * 66/0 -. ** 59/0- ** 1  2 

60/0 ** 93/0 ** 24/0 -  1   3 
04/0 -  10/0  1    4 

81/0 ** 1     5 
1      6 

  
احتماال بدلیل باال بودن عناصر ماکرو و میکرو 
موجود در کود دامی است که در اواخر رشد، بر پر 
شدن بذر و تولید اسانس تاثیر داشته و باعث افزایش 

با توجه به . شده است) تیمول(ترکیب اصلی اسانس 
اینکه کمترین درصد تیمول در تیمارعدم حضور کود 
دامی و کود فسفر به دست آمد به نظر می رسد که 
بدلیل نبود عناصر کافی میکرو و ماکرو براي تولید 
اسانس باعث کاهش آن و همچنین کاهش مقدار تیمول 

  .در این گیاه شده است
کود (در صورت حضور کود  به نظر می رسد

به دلیل  )استفاده از باکتري حل کننده فسفات دامی یا
و فسفر ) در کود دامی(افزایش فسفر و یا سایر عناصر 

، میزان درصد تیمول نیز )در باکتري حل کننده فسفات(
افزایش داشته است البته در صورت حضور هر دو، به 
ویژه مقادیر زیاد کود دامی، ممکن است اجزاي اسانس 

به نظر می رسد در .ا کندکاهش پید) درصد تیمول(
ابتداي رشد کودهاي جذب شده، مورد استفاده قرار 
گرفته و به رشد کمک کرده در مرحله پر شدن دانه که 
اسانس در حال شکل گرفتن بوده، عناصر موجود در 
اطراف ریشه و درون ساقه براي ورود به دانه از قبل 

ماده اصلی ( تخلیه شده است در نتیجه عملکرد تیمول 
  .کاهش یافته است) موجود در اسانس گیاه زنیان

 دریافت ی، طی آزمایش)1999( کریشنامورتی
کود شیمیایی فسفره تأثیري بر میزان تیمول اسانس  که

تن و بیشتر در هکتار کود  20زنیان نداشته ولی سطح 
محقق زاده و همکاران  .دامی میزان تیمول را افزایش داد

 زنیان در اسانسیب ترک 21 که ندنشان داد)2007(
و % 96/22، گاماترپینن %5/54که تیمول  شتهوجود دا

بیشترین میزان ترکیبات موجود در % 38/19پاراسیمین 
  . را تشکیل دادند نساسا

به این نتیجه ) 1382(اکبري نیا و همکاران 
کیلوگرم کود فسفر به همراه  75رسیدند که به کارگیري 

تن کود دامی در هکتار بیشترین عملکرد دانه و  15
عملکرد اسانس حاصل شده تیمار تلفیقی کود شیمیایی 

-امی از نظر ترکیبات اصلی اسانس تفاوت معنیدو کود 

داري با یکدیگر نداشتند و بیشترین درصد تیمول را 
  .ید نمودندتول
  

  درصد و عملکرد گاماترپینن
درصد گاماترپینن بین تیمارهاي کود دامی و 
اثرات متقابل دوگانه بجز اثر متقابل کود فسفر و کود 
دامیو اثر متقابل سه گانه در سطح یک درصد معنی دار 

نشان داد که  5مقایسه میانگین ها در جدول. بود
به تیمار عدم %) 8/13(بیشترین درصد گاماترپینن 
به تیمار کاربرد %) 9/10(کاربرد کود دامی و کمترین آن 

  .تن کود دامی در هکتار تعلق داشت30
به تیمار %) 16/14(بیشترین درصد گاماترپینن 

 150عدم کاربرد باکتري حل کننده فسفات و کاربرد 
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و کمترین آن ) 1b3p(ر کیلوگرم در هکتار کود فسف
کیلوگرم در هکتار کود  150به تیمار کاربرد %) 68/10(

تعلق ) 2b3p(فسفر و کاربرد باکتري حل کننده فسفات 
احتماال به نظر می رسد که در مقادیر باالي . داشت

فسفر فعالیت باکتري کاهش پیدا کرده و باعث کاهش 
حل شدن فسفر در خاك و در نتیجه کاهش جذب گیاه 
شده که خود باعث تاثیر منفی روي گاماترپینن که از 

  .اجزاي اصلی اسانس است، داشته باشد
کیلوگرم در  87/1(عملکرد گاماترپینن  بیشترین

به تیمار کاربرد باکتري حل کننده فسفات، عدم ) هکتار
و کمترین آن ) 1m2b1p(کاربرد کود دامی و کود فسفر 

عدم کاربرد کود به تیمار ) کیلوگرم در هکتار 89/0(
تن  30فسفر، کاربرد باکتري حل کننده فسفات و کاربرد 

  . )6جدول(تعلق داشت) 3m2b1p(در هکتار کود دامی 
 نشان دادند که) 1999(سریواستاوا و همکاران 

و % 2/45است که تیمول  ترکیب 11اسانس زنیان شامل 
از ترکیبهاي اصلی آن بودند و بر % 9/41پاراسیمین 
  . م مثبت و گرم منفی تاثیر داشتباکتري گر

  درصد و عملکرد پاراسیمن
درصد پاراسیمن بین تیمارهاي کود فسفر، کود 
دامی و اثراتمتقابل دوگانه و سه گانه در سطح یک 
درصد و کاربرد باکتري حل کننده فسفات در سطح  پنج 

، در این ایسه میانگین هامق. درصد معنی دار بود
بیشترین درصد پاراسیمن خصوص نشان دادکه 

به  تیمار عدم کاربرد کود دامی و کم ترین آن %) 2/12(
تن کود دامی در هکتار تعلق 30به تیمار کاربرد %) 46/8(

  .داشت
عملکرد پاراسیمن بین تیمارهاي کود فسفر، 
کود دامی، باکتري حل کننده فسفات و اثرات متقابل 

مقایسه . دوگانه در سطح یک درصد معنی دار بود
که بیشترین عملکرد پاراسیمن  دادمیانگین ها نشان 

به تیمار عدم کاربرد کود فسفر ) کیلوگرم در هکتار4/3(
 150 به تیمار) کیلوگرم در هکتار4/1(و کم ترین آن 

عدم کاربرد باکتري حل  کیلوگرم در هکتار کود فسفر

همچنین استفاده از باکتري  .کننده فسفات تعلق داشت
فسفات نیز باعث افزایش عملکرد پارا سیمن  حل کننده

  ).5جدول(شد
از نظر اثرات متقابل کود فسفر و باکتري حل 

به %) 78/13(بیشترین درصد پاراسیمین  ،کننده فسفات
تیمار عدم کاربرد کود فسفر و کاربرد باکتري حل کننده 

به تیمار کاربرد %) 2/8(و کمترین آن ) 2b1p(فسفات 
کیلوگرم در 150سفات و کاربرد باکتري حل کننده ف

از نظر عملکرد . تعلق داشت) 2b3p(هکتار کود فسفر 
) کیلوگرم در هکتار03/5(پاراسیمین، بیشترین عملکرد 

به تیمار کاربرد باکتري حل کننده فسفات و عدم کاربرد 
به تیمار کاربرد ) 18/1(و کمترین آن ) 2b1p(کود فسفر 

و عدم کاربرد باکتري کیلوگرم کود فسفر در هکتار  150
  .تعلق داشت) 1b3p(حل کننده فسفات 

ز نظر اثرات متقابل کود فسفر و کود دامی ا
به تیمار عدم %) 47/14(بیشترین درصد پاراسیمین 

و کمترین آن ) 1m1p(کاربرد کود فسفر و کود دامی 
کیلوگرم در هکتار کود  150بهتیمار کاربرد %) 15/8(

تعلق ) 3m3p(هکتار کود دامی تن در  30فسفر و کاربرد 
از نظر عملکرد پاراسیمین در این اثر متقابل . داشت

به تیمار ) کیلوگرم در هکتار8/4(بیشترین عملکرد 
و کمترین آن ) 1m1p(عدمکاربرد کود دامی و کود فسفر 

تن کود 30به تیمار کاربرد) کیلوگرم در هکتار 39/1(
ر هکتار کیلوگرم کود فسفر د 150دامی در هکتار و 

)3m3p (تعلق داشت.  
ز نظر اثرات متقابل باکتري حل کننده فسفات و کود ا

به تیمار %) 02/15(دامی بیشترین درصد پاراسیمین 
عدم کاربرد کود دامی و کاربرد باکتري حل کننده 

به تیمار کاربرد %) 96/6(و کمترین آن ) 1m2b(فسفات 
ن در ت 30کیلوگرم در هکتار کود فسفر و کاربرد  75

تعلق داشتو از نظر ) 1m2p(هکتار کود دامی 
ین، بیشترین عملکرد پاراسیمین   عملکردپاراسیم

به تیمار عدم کاربرد کود دامی و ) کیلوگرمدر هکتار84(
و ) 1m2p(کیلوگرم در هکتار کود فسفر  75کاربرد 

 به تیمار کاربرد) کیلوگرم در هکتار 36/1(کمترین آن 
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کیلوگرم کود  75ار و کاربرد تن کود دامی در هکت 30
  . تعلق داشت) 3m2p(فسفر در هکتار 

نشان  6ز نظر اثرات متقابل سه گانه در جدولا
به %) 09/21(داده شد که بیشترین درصد پاراسیمین 

تیمار کاربرد باکتري حل کننده فسفات، عدم کاربرد کود 
به %) 47/6(و کمترین آن ) 1m2b1p(دامی و کود فسفر 

کاربرد باکتري حل کننده فسفات، عدم کاربرد کود تیمار 
) 3m2b1p(تن کود دامی در هکتار  30فسفر و کاربرد 

 6در مورد عملکرد پاراسیمین در جدول. تعلق داشت
کیلوگرم در  78/7(نشان داده شد بیشترین عملکرد 

به تیمار کاربرد باکتري حل کننده فسفات، عدم ) هکتار
فر و کمترین آن کاربرد کود دامی و کود فس

به تیمار عدم کاربرد باکتري ) کیلوگرم در هکتار99/0(
کیلوگرم در هکتار کود  75حل کننده فسفات کاربرد 

  .تن در هکتار کود دامی تعلق داشت 30فسفر و کاربرد 
جدول ضرایب همبستگی نشان داد که درصد 

بستگی هم)  r2=81/0**( پاراسیمین با عملکرد پارسیمین
   ).7جدول( داري داردمعنیمثبت و 

نتایج نشان داد که عدم حضور کود فسفر و 
باکتري باعث تولید باالترین درصد پاراسیمن در 
اسانس شده که نشان دهنده این بود که احتماال جهت 
تولید پاراسیمن برعکس تیمول که جزء اصلی اسانسمی 
باشد به استفاده از کودهاي فسفره و باکتري حل کننده 

نیازي نمی باشد و ممکن است موارد ذکر شده  فسفات
در  .تاثیر عکس روي درصد پاراسیمن داشته باشند

مورد نتایج مربوط به درصد پاراسیمن نتایج مشابه با 
پس درصد گاماترپن و . درصد گاماترپینن است

با درصد ) r2=-98/0**(پاراسیمن همبستگی منفی 
ابتداي رشد و پر احتماال پاراسیمین در . تیمول داشتند

شدن دانه که عناصر غذایی زیادي در گیاه وجود دارد 
  .تشکیل شده و در دانه تجمع می یابد

با آنالیز ) 2000(ناگاالکشمی و همکاران 
GC/MS ترکیب شناسایی کرد که  17اسانس زنیان در

% 5/19سیمین پاراو% 30گاماترپینن % 4/39تیمول 
. ا تشکیل دادندبیشترین ترکیبات موجود در اسانس ر

تعداد شاخه هاي (نیتروژن با افزایش رشد رویشی گیاه 
و فسفر با تسریع در رشد و رسیدگی، افزایش ) فرعی

  .دنزنیان اثر دار ترتعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چ
  

  نتیجه گیري
براي رشد گیاهان عوامل محیطی تاثیر به 

-میسزایی دارند که برخی از آنها تحت کنترل بشر 

از جمله این عوامل استفاده از کود دامی است که . باشند
به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گیاهان بسیار 

نسبت به کودهاي  آلی مصرف کودهاي. موثرند
کودهاي شیمیایی . شیمیایی حائز اهمیت بیشتري است

صرفا یک یا چند عنصر مورد نیاز براي رشد گیاه را 
الیکه کود آلی ضمن در دسترس فراهم می کنند، در ح

قرار دادن بسیاري از عناصر کم مصرف و پر مصرف 
باعث بهبود خواص فیزیکوشیمیایی خاك و ایجاد محیط 

یفیت باالتر گیاهان کمناسب براي رشد بهتر و عملکرد و 
  .شودمی

با توجه به اینکه ماده موثره در گیاهان دارویی 
ممکن است تحت تاثیر مستقیم برخی عناصر ریز مغذي 
باشد می توان از کودهاي آلی که حاوي اکثر عناصر 
ریز مغذي هستند در کشت مکانیزه گیاهان دارویی 

می توان گفت که به طور در این پژوهش .استفاده کرد
کتري حل کننده فسفات کلی استفاده از کود فسفر و با

تاثیر مثبتی بر درصد اسانس داشت اما استفاده از کود 
داري در درصد اسانس نداشت، ولی دامی تفاوت معنی

بر عملکرد اسانس به دلیل اینکه تحت تاثیر عملکرد دانه 
بیشترین درصد  .داري نداشتندباشد تاثیر معنیمی

امی و اسانس در تیمار عدم کاربرد کود فسفر و کود د
کاربردباکتري حل کننده فسفات بود و کمترین درصد 
اسانس در تیمار عدم کاربرد کود فسفر، کاربرد باکتري 

تن در هکتار کود دامی  30حل کننده فسفات و کاربرد 
  .به دست آمد
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  مورد استفاده منابع

بررسی اثر سیستم تغذیه تلفیقی بر عملکرد دانه . 1389 س، صادقی لطف آبادي او قنبري م، بابائیاني،  اسماعیلیان
یازدهمین کنگره علوم زراعت و  1402-1405صفحه هاي  .وعلوفه و غلظت عناصر دانه جو در منطقه سیستان

 .ندانشگاه شهید بهشتی تهرا. اصالح نباتات ایران

انه گیاه در سیستم هاي مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانسبررسی تاثی. 1381ا و طهماسبی سروستانی ا، اکبرینیا
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 22-25صفحات :  3شماره وم پزشکی قزوین،علمی دانشگاه عل

چکیده . اسانس گیاهان دارویی زنیان کیفیت و دانه عملکرد بر تغذیه مختلف تاثیرسیستم.1385نیا ا و سفیدکن ف،  اکبري
  .صفحه 318مقاالت سومین کنگره علوم باغبانی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 

مجله  مقادیر مختلف ازت و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس دانه انیسون، بررسی تاثیر. 1381ایران نژاد ح و رسام ق، 
 .93-101صفحات :1شمارهعلوم کشاورزي و منابع طبیعی، 

  .فحهص942.جلد دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ، دارویی گیاهان.1376،ع زرگري

پایان نامه کارشناسی  ،بررسی عناصر غذایی بر عملکرد بذري و کیفیت و کمیت گیاه زنیان. 1387 ،ب سلیمانی
  .فحهص 62،دانشکده کشاورزي،دانشگاه شیراز،ارشد

، 123تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم سبالن، صفحه. 1386شریفی ز و حق نیا غ، 
  .104- 108گرگان، صفحات .کشاورزي بوم شناختی ایراندومین همایش ملی 

رساله دکتري . بررسی جنبه هاي اکوفیزیولوژي گل راعی در اکوسیستم هاي طبیعی و زراعی. 1379لباسچی مح، 
  .صفحه 235دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، . زراعت

دارویی و معطر ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و  ، تحقیقات گیاهان)خانواده چتریان(فلور ایران . 1380مظفریان و، 
 .54مراتع، شماره
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