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 چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر نوع آبیاری )با آب معمولی و آب مغناطیسی( و تیمارهای کودی شامل )شاهد        

درصد دز  05شیمیایی نیتروژنی به میزان  و کاربرد توام کود P , Kبدون کود، کود شیمیایی نیتروژنی، کود پنرجتیک

( بر رشد و تولید گیاه دارویی زیره سبز در سه تکرار به صورت اسپلیت پالت در P , K همراه با کاربرد کود پنرجتیک

انجام شد. در این بررسی، تبریز آزاد دانشگاه تحقیقاتی در مزارع  1381قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال

مار کود شیمیایی نیتروژنی و کاربرد توام کود شیمیایی نیتروژنی یدر دو ت (گرم در متر مربع 164)لکرد دانه بیشترین عم

درصد افزایش داشت.  6/42به دست آمد که در مقایسه با شاهد  آبیاری با آب مغناطیسیو در شرایط  P , Kو پنرجتیک 

 کود شیمیایی نیتروژنی و کود شیمیاییتیمار مغناطیسی و کود نشان داد.   عملکرد بیولوژیک نیز پاسخ مشابهی را به آب

. بیشترین عملکرد داشتند درصد اسانس بر میزان افزایش معنی دار و مشابهی را  P, K نیتروژنی همراه با پنرجنتیک

و  انهدعملکرد یت اقتصادی اهمدر کل، با توجه به  .بود یتروژنینمتعلق به کود شیمیایی  (گرم در متر مربع 13/3)اسانس 

رد دار عملکتوان سطح کود شیمیایی نیتروژنی را بدون کاهش معنیمی ، با کاربرد کود پنرجتیکتولیدهای کاهش هزینه

 نقش موثری در افزایش تاثیر کاربرد کودها بر عملکرد دانه داشت.  آبیاری با آب مغناطیسیدانه، کاهش داد. همچنین، 
 

 آب مغناطیسی، پنرجتیک، زیره سبز، عملکرد دانه، کود نیتروژنی کلیدی : واژه های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1011بهار   / 1شماره  03نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      شریفی، دباغ                     141

 

Evaluation of Grain and Essential Oil Yield of Cumin (Cuminum cyminum L.) Using of 

Penergetic, Chemical Fertilizers and Magnetic Water 

 
Mahnaz Sharifi1*, Adel Dabbag-Mohammadi Nassab2, Mohammad Reza Shakiba2, 

 Mehrdad Yarnia3 

 

 

Received: May 12, 2019 Accepted: July 2, 2019 

1-Former M.Sc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran and  Young 

Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran  

2-Prof., Dept. of Plant Ecophysiology Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.  

3-Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.  
*Corresponding Author Email: mahtab136589@yahoo.com 

 

 

 

Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of water (irrigation with ordinary water and magnetic 

water) and fertilizer treatments on cumin growth and yield by split plot experiment based on randomized 

complete block design in three replications at the Research Farm of Tabriz Branch Islamic Azad University, 

Tabriz, Iran, in 2018. Treatments included control without fertilizer, application of nitrogen fertilizer, 

application of Penergetic fertilizer P, K and application of nitrogen fertilizer with 50% dose with use of 

Penergetic P, K. Results showed that, the highest grain yield (164 g.m-2) was obtained in nitrogen fertilizer 

application and application of chemical fertilizer and Penergetic P, K under magnetic irrigation conditions. 

This treatments increased grain yield in comparison with control (42.6%). Biological yield also showed a 

similar response to the application of magnetic irrigation and fertilizer treatments. Based on the results of two 

treatments, application of nitrogen fertilizer alone and nitrogen fertilizer with Penergetic P, K produced a 

significant increase in essential oil percentage, but the highest essential oil yield was obtained from application 

of chemical fertilizer (3.13 g.m-2) however, application of Penergetic fertilizer caused a significant increase in 

the percentage and essential oil yield, although less than the increase caused by nitrogen fertilizer. In general, 

with respect to economic performance, using Penergetic, the level of nitrogen fertilizer can be reduced without 

any significant reduction in grain yield. On the other hand, magnetic irrigation has an important role in 

increasing the effect of application of fertilizers on grain yield. 
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 مقدمه

ساله متعلق به خانواده سبز گیاهی است یکزیره        

Apiaceac شودو این گیاه برای تولید دانه کشت می 

سبز در مناطق گرمسیر زیره(. 2514)السعید و گودر 

شود )السعید جهان عمدتاً در هند، چین و مصر کشت می

سبز یک گیاه علفی دولپه و دیپلوئید (. زیره2514و گودر 
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(2n=14با گل .)بودهجنسی و هرمافرودیت های دو 

آبی مقاوم است به کم و (2512)بهرام نژاد و همکاران 

سبز محتوی زیرههای (. دانه2512)بهرام نژاد و همکاران 

 اکسیدانی وخواص آنتیی با ت شیمیایی متعددترکیبا

این های دانه(.2514)پارشا و همکاران  التهابی استضد

گیاه منبع عالی از مواد معدنی مانند آهن، مس، کلسیم، 

یر و مقاد بودهپتاسیم، منگنز، سیلیسم، روی و منیزیم 

، B-6کمپلکس مانند تیامین، ویتامین  -Bباالیی ویتامین 

یدانی اکسهای آنتیویتامین دیگروفالوین و نیاسین، ریب

را دارا است )پارشا و همکاران  C و E ،A مانند ویتامین

2514.) 

کمم آبمی یمکمی از مهمترین مشمممکالت در تولیممد           

آیممد. بمما این وجود می محصممموالت گیمماهی بممه شممممممار 

نوین و سمماده ای مانند تیمار مغناطیسممی آب  های روش

افزایش کارایی مصممرآ آب، تاثیر کم با تواند می آبیاری

(. 2511الخازان و همکاران آبی را بر گیاهان کاهش دهد )

را  یمصمممرآ آب کشممماورز آبیاری با آب مغناطیسمممی

شممرایط مصممرآ آب در  ییدهد، چرا که کاراکاهش می

زاده  یشمتر اسمت )مصطف  یب یسم یمغناط اسمتفاده از آب 

(. از 2511؛ الخممازان و همکمماران 2511فرد و همکمماران 

توان به سالمت آن می آبیاری با آب مغناطیسمی  یایمزا

 تیبذور، بهبود فعال یط، شممکسممتن دورمانسمم یبرای مح

اهان به عوامل تنش یش تحمل گیها و افزاسمیکروارگانیم

 یاریمم(. آب2512د و همکمماران یممزیزا اشمممماره نمود )ال

یم یاهان اثر مثبتیگ ییایمیب شمممیبر ترک یسمممیمغناط

کمان  یشود )علها میمیمنجربه فعال شمدن آنز گذارد و 

  ر آبیتاث ی( با بررس2514) یدی(. الزب2511اوغلو و سن 

 یسیمغناط  در ذرت، مشاهده نمودند که آب یسم یمغناط

آبیمماری بمما آب ش داد. یرشممممد و عملکرد ذرت را افزا

ل، یکلروف یارتفاع بوته، سممطح بر ، محتوا  مغناطیسممی

، 85ب یممعملکرد دانممه را بممه ترتن و یوزن خشمممک،پروتئ

و  یش داد. پوتیدرصممممد افزا 158و  93، 99، 84، 154

مورد  یسیمغناط  آب( پاسخ کاهو را به 2513همکاران )

ها و وزن خشمممک اندام قرار دادند، تعداد بر  یبررسممم

. افتیش یافزا آبیاری با آب مغناطیسمممیمار یبا ت ییهوا

ش عملکرد دانه ی( در بمذرک افزا 2515را و همکماران ) یآم

آب گزارش نمودند. عالوه بر  یسمممیممار مغنماط  یرا بما ت 

 یعملکرد دانمه، ارتفاع بوته، وزن تر و خشمممک و محتوا 

 یفتوسممنتز یهازان رنگدانهیافت. میش یز افزاین یرطوبت

ش معنی داری را یافزا یسمممیدان مغناطیر میز تحت تاثین

محممامممد و عبمماد  .(2515)آمیرا و همکمماران  نشمممان داد

را بر حمذآ   آبیماری بما آب مغنماطیسمممی   ر ی( تماث 2513)

مورد مطالعه قرار دادند.  ییمواد غذا یو دسترس یشور

 آبیاری با آب مغناطیسین مشاهده نمودند که ین محققیا

ش یم و فسممفر افزایاهان را به پتاسم یگ یزان دسمترسمم یم

آبیماری با آب  ن گزارش نمودنمد کمه   ین محققیدهمد. ا یم

شود و یخاک از امالح م یشستشومنجربه  مغناطیسمی 

ت خاک را یائیزان قلیدهد، میخماک را کاهش م  یشمممور

 دهد.یز کاهش مین

برای رشمممد و عملکرد هما  از مهمترین نهممادههمما کود     

امما به دلیل  (. 2513و رزمجو  ی)غفمار  گیماهمان اسمممت  

های شیمیایی، روشهای مشمکالت ناشمی از کاربرد کود  

شمممیمیایی معرفی شمممده اسمممت های کود یجایکزین برا

ک، یممبممات پنرجتید ترکیمم(. تول2513و رزمجو  ی)غفممار

ر در یو کم نظ یعیطب یسمممتیز یفعال سممماز یتکنولوژ

 ین المللیب یس و توسممط کمپانیجهان اسمت که در سمموئ 

نام  ی)ب شودمی دیتوسعه داده شده و تول AGک یپنرجت

هر  یبرا یژه ایات ویب از خصممموصمممین ترکیا (.2511

ش یافزا ییبرخوردار اسمممت و توانا یسمممم زنده ایارگان

ت یاه را دارد. فرم فعالیخاک و گ یکیولوژیبهای تیفعمال 

 و یمیک، شممیزیوفیب یک، بر اسمماا اصممول عمل یپنرجت

ن یق ایاز طر (.2511نام  ی)ب باشمممدمی ک کوانتومیم زیف

، یدر کشاورز یا ماده موثریب و یهر اتم، ترک یتکنولوژ

خاک، جذب و مصمممرآ مواد  یکیولوژیت بیلکمه در فعما  

 شی، افزایسممتیر زیو غ یسممتیزهای ، کاهش تنشییغذا

نوسمممان  یاه نقش دارد، دارایممرشمممد و حفمما ممت از گ 
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اسمممت کممه در  یژه ای)طول موج( و یسمممیالکترومغنمماط

 یا ژهی، فرکانس ویسیط کنترل شمده الکترومغناط یشمرا 

 یانرژن یکند. امی افت شمممده اعمالیدر یبر مواد معمدن 

مواد  یزش الکترونیت انگیمموضمممع یسمممیالکترومغنمماط

ا شود تمی ن اثر باعثیدهد و امی رییافت کننده را تغیدر

 یمشابه یسیبا فرکانس الکترومغناط یرسم  یمواد معدن

ممماننممد  یعیژه موجود در مواد طبیوهممای بمما طول موج

و .... نوسممان کنند که  ها می، آنزیی، مواد غذایبات آلیترک

اه، خاک و یم بهبود روابط مطلوب تر اتمسمممفر، گبماعمث   

ک یک ی(. پنرجت2511نام  یشود )بها میسمم یکروارگانیم

ل یو برخوردار از پتمانسممم  2اهیم و گ 1فعمال کننمده خماک   

 نیجمماد توازن بیاه و ایممش اثرات مثبممت بر قممدرت گیافزا

 (.  2515اه است )کروز یخاک و گ

دند که ( نشان دا2510ن )یوینکسیپکارسکاا و س      

بذر  یزان جوانه زنیش میباعث افزا Pک یکاربرد پنرجت

شود. ناسنته ها میشهیشدن ر یزیکوریگندم و بهبود م

را بر رشد  Kک یر کاربرد پنرجتیتاث (2514) یو کوبوج

ن یو مشاهده نمودند که کاربرد ا یا بررسیو عملکرد لوب

 باعثا ید لوبیت تولیرا در قابل یدار یش معنیب افزایترک

ش رشد یز افزای( ن2519و همکاران ) یشود. مونسوارمی

ی هادیاس یل، محتوایکلروف ی، محتواییشه و اندام هوایر

به  K کین گیاه بامیه را با کاربرد پنرجتینه و پروتئیآم

 دست آوردند. 

( نشان دادند که استفاده 2514) یوسیناسنته و کوب     

ن یا شد. همچنیلوبش عملکرد یباعث افزا Kک یاز پنرجت

اه از مواد یشتر گیباعث استفاده ب Kک یمصرآ پنرجت

از  یاز آن ناش یموجود در خاک شده که بخش یآل

 در خاک است.  یکروبیت میش فعالیافزا

 

 مواد و روش ها

ی تحقیقاتی در مزرعه 1381آزمایش در سال زراعی      

کیلومتری شممرت تبریز  10دانشممگاه آزاد تبریز واقع در 

درجه و  46اجرا گردید. این محل دارای طول جغرافیایی 

 0درجه و  39ی شمممرقی و عرغ جغرافیمایی  دقیقمه  11

متر از سطح دریای آزاد  1365ی شممالی با ارتفاع  دقیقه

بندی اقلیمی دومارتن، منطقه دارای اسمت. براساا طبقه 

 15اقلیم نیمه خشمک سمرد اسممت. میانگین دمای ساالنه   

درجه 16یانگین حداکثر دمای ساالنه درجه سلسیوا، م

ی درجه 2/2سملسمیوا و میانگین حداقل دمای سالیانه   

ی این ناحیه سمملسممیوا اسممت. میانگین بارندگی سمماالنه

 متر است. میلی 3/211

جهمت تجزیمه خاک محل اجرای طرح، نمونه برداری        

متر انجام شممد و به آزمایشممگاه  سممانتی 5-35از اعمات 

پس از تجزیه، وضعیت فیزیکی و شیمیایی  ارسال گردید.

 خاک به شرح زیر تعیین شد.  

 

 ی آزمون تجزیه خاكنتیجه -1 جدول

هدایت 

الکتریکی 
)1-m.S(d 

اسیدیته 

گل 

 اشباع 

درصد 

 اشباع
% 

درصد مواد 

 خنثی شونده 

کربن 

آلی 
(%) 

نیتروژن 

 (% )کل

 فسفر قابل جذب

 ()1-kg.mg ) 

پتاسیم قابل 

جذب 

(1-kg.mg) 

 را سیلت شن
بافت 

 خاک

42/1 11/9 
41 

9/15 28/1 12/5 90/01 2590 31% 05% 13% 
سیلت 

 لومی

 

ت پالت، در قالب طرح یش به صمممورت اسمممپل ین آزمما یا

. مار بودیبا سه تکرار و هشت ت یکامل تصادفهای بلوک

                                                 
1-  Penergetic® Kompost 

در دو  یاریمار آبیمورد اسمممتفاده شمممامل ت  یممارها یت

 یسیبا آب مغناط یاریو  آب یبا آب معمول یاریسطح آب

2-  Penergetic® Pflanzen 
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شاهد بدون کود،   یتسمال، و چهار سمطح کود   یلیم 435

، Kو Pک یم )اوره(، کود پنرجت یتروژنین ییایمممیکود شممم

 Kو  Pک یو کود پنرجت یتروژنین ییایم میکود شممم 50%

در همما و کود یصممملاهممای در کرت یاریمممممار آبیبود. ت

، Pک یزان کاربرد پنرجتیقرار گرفمت. م  یفرعهمای  کرت

بصورت اسپری ( 2511نام  ی)بتر آب یک لیسه گرم در 

برگی بوته( و  15) یدر دو نوبمت، نوبمت اول در مرحله  

، Kک یبرگی بوته( و پنرجت 25) ینوبمت دوم در مرحلمه  

 8/5ف به ابعاد یهر رد یگرم در هکتار )برا 05به میزان 

( به صممورت Kک یگرم پنرجت 554/5زان یمتر مربع به م

ارتفاع  یمتر یخاک مصمرآ )کود و آب( در هشت سانت 

از  زین یتروژنین ییایمیبوته به کار برده شمممد. کود شممم 

لوگرم در هکتار در دو نوبت یک 155زان یمنبع اوره بمه م 

 ی، به صممورت مخلوک کود و آب )براPک یهمانند پنرجت

 558/5زان یمتر مربع بممه م 8/5عمماد ف بممه ابیهمر رد 

 لوگرم ( به کار برده شد.  یک

متر  یسانت 35ها فیفاصله رد ،طول سه متربا های کرت

در پنج متر  یف سمممه سمممانتیرد یروها فاصمممله بوته و

بهشت یارد 19. بذور در ردیف کاشمت در نظر گرفته شد 

ر سمطح خاک کشت  یز یمتر یسمانت  0/1 یک الیماه در 

ه بالفاصله بعد از کشت بذور انجام و از یاول یاری. آبشد

روز نخسممت به صورت مداوم ادامه  15زمان کاشمت تا  

اهان به طور مرتب و هفته یافت. پس از استقرار کامل، گی

 ات داشتیه کرت ها، عملیکل ی. براشد یاریک بار آبی یا

کسان به عمل یبطور  یشیدوره رو ین در طیل وجیاز قب

و در طول  یهرز به صممورت دسممت های آمد. کنترل علف

ات مربوک به کنترل یرفت. عملیدوره رشمممد صمممورت پذ

در منطقه در حد  یل فقدان آلودگیبه دلها یماریآفات و ب

صمورت نگرفت. تیمار میدان مغناطیسی   یان اقتصماد یز

دارای خاصمممیت  یبما قراردادن قطعمه ای از یمک آهنربا   

وی لوله انتقال میلی تسممال ر 435مغناطیس دایم با قدرت 

و همکمماران  رایآم) اعمممال گردیممدممماریآب بر اسممماا ت

این شمممدت از میمدان مغنماطیسمممی بما توجه به     . (2515

 435تحقیقات اولیه و بی تاثیر بودن شممدت های کمتر از 

 انتخاب شد.  میلی تسال

ات برداشمممت یک عملیولوژیزیف یدگیپس از رسممم

 9هر کرت، تعداد  یکنار یهافیآغماز و پس از حذآ رد 

ها هیمتر از حاشمم 0/5با حذآ  یانیهای مفینمونه از رد

 یهایریک هر کرت جهت اندازه گیم برداشمممت و بمه تفک 

 د.یشگاه منتقل گردیالزم به آزما

ش صمممفات وزن هزار دانه، عملکرد یدر این آزما

، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، درصد یکیولوژیدانه و ب

و  یگیر اندازه یاهیپوشش گو عملکرد اسانس و درصد 

، تسممت نرمال بودن یه آماریشممد. قبل از تجز یبررسمم

به  یهاداده یل آماریه و تحلیها انجام و سپس تجزداده

صمفات مورد نظر با استفاده   یریدسمت آمده از اندازه گ 

نیانگیسممه میمقا یانجام شممد. برا Mstat-cاز نرم افزار 

درصممد اسممتفاده  0ها از آزمون دانکن در سممطح احتمال 

 شد.  

 

 نتایج و بحث

 وزن هزار دانه 

بر هم  تاثیر تحت به طور معنی داری وزن هزار دانه      

 قرار گرفت آبیاری با آب مغناطیسیکنش تیمار کودی و 

(. در شرایط آبیاری با آب معمولی، تیمارهای 2)جدول 

کودی تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه زیره سبز 

کاربرد  آبیاری با آب مغناطیسینداشت. ولی در تیمار 

تیمار کودی افزایش معنی داری را در وزن هزار دانه 

 کاربرد کود آبیاری با آب مغناطیسیباعث شد. در تیمار 

همراه  P , K کینیتروژنی و کابرد توام پنر جت یییمیاش

با کود شیمیایی نیتروژنی افزایش معنی دار و مشابهی را 

در وزن هزار دانه ایجاد کرد و این صفت را به ترتیب به 

درصد در مقایسه با عدم کاربرد کود  1/15و  0/15میزان 

 دهد که کاربردمی (. این نتایج نشان1افزایش داد )شکل 

کود نیتروژنی نتایج مثبتی را بر افزایش وزن هزار دانه 

تاثیر قابل  P , Kزیره سبز داشت، ولی کود پنرجتیک 

مالحظه ای بر وزن هزار دانه زیره سبز نداشت. کاربرد 
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دهد. می شیرا افزاها تروژن سرعت پر شدن دانهین

در ابتدا در اثر اختالآ در ها دانه ییاختالآ در وزن نها

اهان یدر گها و دوره پر شدن دانهها پر شدن دانهسرعت 

ن ا هار یر محققی(. سا2552چ و همکاران یاست )وارا

 یتروژن قبل از گرده افشانیداشته اند در دسترا بودن ن

باشد. می مهمها و پر شدن دانهها التیانتقال اسم یبرا

نقش  یاه دو هفته قبل از گرده افشانیتروژن گیت نیوضع

دارد و تعداد دانه به مقدار ها تعداد دانه یرورا  یمهم

ن مرحله از رشد و توسعه یا یتروژن در دسترا در طین

 (.2551رل و همکاران یاه ارتباک دارد )هیگ

نتایج این مطالعه نشان داد که در وزن هزار دانه بین       

دو تیمار کاربرد کود شیمیایی نیتروژنی و کاربرد کود 

درصد دز کود شیمیایی  05همراه با  P , K پنرجتیک

نیتروژنی اختالآ معنی داری وجود نداشت که با توجه 

درصد دز کود شیمیایی نیتروژنی  05به این نتایج کاربرد 

تواند افزایش می نیز P , K همراه با کاربرد کود پنرجتیک

درصد دز کود شیمیایی نیتروژنه  155مشابهی را با 

توان از میزان می پنرجتیک باعث شود. لذا با کاربرد

(. 0کاربرد کود شیمیایی نیتروژنه کاست )جدول 

 قیک از طرینشان داده است که کاربرد پنرجتها بررسی

ها سمیکروارگانیت می، فعالیعیطب یکیولوژیبهای ندیفرآ

 یزیکند و باعث بهبود حاصلخمی کیرا در خاک تحر

هبود رشد و ب یه ماده آلی، تجزیهوازهای ندیخاک، فرآ

(. تمامی 2516ن و همکاران یشود )آرالئوسکها میشهیر

باعث بهبود جذب مواد غذایی در گیاهان ها این فرآیند

یابد. بنابراین با می افزایشها شده و کارایی مصرآ کود

های توان میزان مصرآ کودمی کاربرد کود پنرجتیک

 (. 2512وکو یشیمیایی را کاهش داد )باگا

 

 نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در زیره سبز -2جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

وزن هزار 

 دانه
 عملکرد دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

درصد 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

درصد 

پوشش 

 گیاهی

501/5 2 بلوک  01/5  33/2  43/5  1/5  21/5 * 44/1  

34/1 1 تیمار مغناطیسی  13/1564 ** 66/135 ** 1/81 ** 9/5 ** 2/3 ** 42/9  

51/5 2 خطای اصلی  12/5  03/5  21/5  550/5  556/5  1/5  

51/5 3 تیمار کودی ** 1916** 9/443 ** 1/131 ** 52/2 ** 49/6 ** 0/2  

تیمار ×تیمار مغناطیسی

 کودی

3 53/5 * 0/9 * 23/19 ** 21/5  558/5  51/5  90/5  

51/5 12 خطای فرعی  68/1  99/1  33/5  51/5  53/5  34/1  

86/2  ضریب تغییرات )درصد(  8/5  48/5  12/1  26/9  06/9  43/22  

 می باشد. ** و * به ترتیب معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد

 

 عملکرد دانه 

 یسیمغناطآب  مار یر هر دو تیتاث عملکرد دانه تحت       

ثر مار این دو تیقرار گرفت. بر هم کنش ا یمار کودیو ت -

ای هنیانگیسه میبر عملکرد دانه داشت. با مقا یدار یمعن

ب آ یسیمار مغناطیر تیره سبز تحت تاثیعملکرد دانه ز

ن عملکرد یو کاربرد کودها مشاهده شد که کمتر یاریآب

گرم در  164)ن آن یشتریو ب (مربع گرم در متر 110)دانه 

د و کاربر یسیبا آب مغناط یاریمار آبیدر دو ت (متر مربع

و کاربرد توام کود  ییتروژنه به تنهاین ییایمیکود ش

ن یک به دست آمد. لذا بیتروژنه و پنرجتین ییایمیش

 48 یاز نظر عملکرد دانه اختالف یمورد بررس یمارهایت

آب  یسیمار مغناطیدر متر مربع به دست آمد. ت یگرم
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های بیترک یرا در تمام یدار یش معنیافزا یاریآب

در  یاریآب آب یسیمار مغناطیداشت. ت یکود یماریت

ژنه، تروین ییایمی، کاربرد کود شیکنترل کود یمارهایت

 ییایمیک و کاربرد توام کود شیکاربرد کود پنرجت

 9/15،  6/9،  6/9ب یبه ترت یشیک افزایتروژنه و پنرجتین

ره سبز باعث شد. یرا در عملکرد دانه ز یدرصد 15و 

مار یک، تیکاربرد کود پنرجت یمارهاین در تیبنابرا

نه ش را در عملکرد داین افزایشتریب یاریآب آب یسیمغناط

( 2558تونچتورک ) یک بررسی(. در 2د )شکل یباعث گرد

انه را با یراز تعداد چتر در بوته یدرصد 3/31ش یافزا

تروژنه از منبع اوره یلوگرم در هکتار کود نیک 45کاربرد 

ها نشان داده که آبیاری با آب یگزارش نمودند. بررس

اهان یجذب و مصرآ کودها را در گ ییمغناطیسی کارآ

(. در روش آبیاری با 2513د یدهد )محمد و عبیش میافزا

ابد ییش میها افزاروزنه یزان باز شدگیآب مغناطیسی م

ش یرا افزا ییان آب از خاک به اندام هواین امر جریو ا

 یابد )صادقییش میها افزاشهیداده لذا جذب کود از ر

شه در روش ی(. لذا جذب کود از ر2513، ییپور و آقا

 ابد. ییش میآبیاری با آب مغناطیسی افزا

 

 

 های وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمار آبیاری با آب مغناطیسی و  تیمار کودیمقایسه میانگین  -1شکل 

 

با آب  یاریط آبیدر هر دو شرا ین بررسیدر ا      

 یمار کودیهر سه ت، کاربرد یسیو آب مغناط یمعمول

ره سبز باعث یرا در عملکرد دانه ز یدار یش معنیافزا

 ییایمی، کاربرد کود شیبا آب معمول یاریمار آبیشد. در ت

 یشیک و کاربرد توام رو کود افزایتروژنه، کود پنرجتین

را در عملکرد دانه  یدرصد 0/28و  25، 3/31ب یبه ترت

 مربوک به دوش ین افزایشتریره سبز باعث شد که بیز

تروژنه و کاربرد توام دو ین ییایمیمار کاربرد کود شیت

ج یز نتاین یسیبا آب مغناط یاریمار آبیکود بود. در ت

با آب  یاریط آبیبه دست آمد. در شرا یمشابه

 تروژنه، کاربردین ییایمیش ی، کاربرد کودهایسیمغناط

ک یجتتروژنه و پنرین ییایمیک، کاربرد توام کود شیپنرجت

را در  یدرصد 2/31و  4/22،  2/31ب یبه ترت یشیفزاا

و همکاران  یید. طالیره سبز باعث گردیعملکرد دانه ز

ش یافزا یتروژنی( نشان دادند که کاربرد کود ن2514)

شود. می ره سبز را باعثیدار رشد و عملکرد ز یمعن
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نشان داده که کاربرد کود نیتروژنی با افزایش ها بررسی

عملکرد دانه گیاهان زراعی، وزن هزار  هر دو جز اصلی

دانه و تعداد دانه در بوته، افزایش عملکرد دانه گیاهان را 

شود. چرا که تاثیر اصلی کاربرد کود نیتروژنی می موجب

در گیاهان است و در ها افزایش میزان تولید اسمیالت

مورد نیاز برای افزایش تعداد دانه و های نتیجه اسمیالت

(. اما 2513آید )ارشد و همکاران می فرآهم هارشد دانه

کود پنرجتیک نیز قادر است از طریق افزایش  رفیت 

فتوسنتزی، عملکرد دانه را بهبود بخشد. چرا که 

پنرجتیک میزان های نشان داده است که کودها بررسی

فتوسنتزی و  رفیت فتوسنتزی را در گیاهان های رنگدانه

(. نتایج 2519همکاران و  یدهد )مونسوارمی افزایش

های تحقیقات نیز نشان دهنده این مطلب است که کود

پنرجتیک در گیاهان مختلف تاثیر مثبتی بر عملکرد دانه 

( نشان دادند که 2514) یوسیداشت. ناسنته و کوب

ا شد. یش عملکرد لوبیباعث افزا Kک یاستفاده از پنرجت

 ( نشان دادند که2558ن )یلین و سورویجانکائوسک

تربچه،  یجوانه زن یبر انرژ یبه طور مثبت Pک یپنرجت

ار و تربچه یخهای اهچهیو رشد و نمو گ یگوجه فرنگ

ر گذاشت.یتاث

 

 
 یمار کودیو ت یسیبا آب مغناط یاریمار آبیر تیعملکرد دانه تحت تاث یهانیانگیسه میمقا -2شکل 

 

 عملکرد بیولوژیک 

و  285)ک یولوژین عملکرد بیشتریدر این بررسی ب        

 ییایمیمار کاربرد کود شیدر دو ت (گرم در متر مربع 281

تروژنه و ین ییایمیتروژنه و کاربرد توام کود شین

گرم در متر  268)ز ین آن نیک به دست آمد. کمتریپنرجت

 یبا آب معمول یاریمار عدم کاربرد کود و آبیدر ت (مربع

با آب  یاریط آبیدر شرا ین بررسیست آمد. در ابه د

تروژنه، کاربرد کود ین ییایمی، کاربرد کود شیمعمول

،  0/0ب یبه ترت یشیک و کاربرد توام کودها افزایپنرجت

. دیک باعث گردیولوژیرا در عملکرد ب یدرصد 2/0و  1/3

 یسیبا آب مغناط یاریط آبیدر شرا یمار کودین سه تیا

را در عملکرد  یدرصد 0/9و  8/0،  2/9 یشیز افزاین

در هر  جید. با توجه به نتایره سبز باعث گردیک زیولوژیب

تروژنه و کاربرد توام ین ییایمیط کاربرد کود شیدو شرا

ک یسه با کود پنرجتیرا در مقا یشتریش بیکودها افزا

ن گزارش نمودند که کاربرد ی(. محقق3باعث شد )شکل 

 منجر به یشیطول دوره رو یمالش احتیتروژن با افزاین

و  یشیون در اندام های رویالسیمید مواد آسیش تولیافزا
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 یشود )شکرانمی شه بهاریدر هم یشیش بخش رویافزا

و همکاران  ییطال یمشابه ی(. در بررس2512و همکاران 

ش یتروژنه افزای( گزارش نمودند که کاربرد کود ن2514)

 ره سبز باعثیزک یولوژیرا در عملکرد ب یدار یمعن

 شود. می

در  یسیبا آب مغناط یاریمار آبیت ین بررسیدر ا      

بر عملکرد  یدار یر معنیتاث یط شاهد کودیشرا

ر که د یره سبز نداشت، در حالیزهای ک در بوتهیولوژیب

 یش معنیآب افزا یسیمار مغناطیصورت کاربرد کودها، ت

 یمارهایت د. دریک باعث گردیولوژیرا در عملکرد ب یدار

ک و یتروژنه، کاربرد کود پنرجتین ییایمیکاربرد کود ش

 یشیافزا یاریآب آب یسیمار مغناطیکاربرد هر دو کود، ت

را در عملکرد  یدرصد 9/2و  1/1،  2/1ب یبه ترت

 یز در بررسی( ن2514) یدید. الزبیک باعث گردیولوژیب

آبیاری با آب که انجام دادند، نشان دادند که روش 

ذرت را به  ییزان وزن خشک اندام هوایم یسیمغناط

ن و همکاران یدهد. هزیش میدرصد افزا 86زان یم

با آب  یارینشان دادند که آب یک بررسی( در 2516)

 و یچوبهای دار قطر آوند یش معنیباعث افزا یسیمغناط

 ن ا هار داشتندین محققیشود. امی ینیب زمیآبکش در س

 ییجذب آب و مواد غذا ،یسیر آب مغناطین تاثیکه ا

اه یجه بر رشد گیش داده و در نتیاه را افزایتوسط گ

( نشان 2516ن حسن و همکاران )یشود. همچنمی افزوده

 یرویآب، آب در خاک با ن یسیمار مغناطیدادند که با ت

شود می ر و تعرت آن کاستهیحفظ شده و از تبخ یشتریب

ن یابد که ایمی شیاه به آب افزایگ یجه دسترسیو در نت

 د.یافزامی فوت یعامل بر رشد گندم در بررس

 

 

 های عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر تیمار آبیاری با آب مغناطیسی و تیمار کودیمقایسه میانگین -3شکل 

 شاخص برداشت

در این بررسی در صفت شاخص برداشت، بر هم        

و کودی اثر معنی  آبیاری با آب مغناطیسیکنش تیمار 

داری نداشت و تنها اثرهای اصلی این دو تیمار اثر معنی 

(. بیشترین 2داری بر شاخص برداشت داشت )جدول 

مار کاربرد کود شیمیایی یشاخص برداشت در دو ت

وژنی همراه با نیتروژنی و کاربرد توام کود نیتر

 (. 3به دست آمد )جدول  P , K پنرجتیک

در این بررسی در تیمار مغناطیسی آب آبیاری، بر 

شاخص برداشت دانه افزوده شد. تیمار مغناطیسی آب 
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درصد بر شاخص برداشت افزود  1/0آبیاری به میزان 

 (.4)جدول 

 

 کودی های شاخص برداشت، درصد و عملکرد اسانس تحت تاثیر تیمار هایمقایسه میانگین -3جدول 

شاخص   تیمار کودی 

 برداشت

(%) 

درصد 

 اسانس

(%) 

عملکرد 

 اسانس
2-g.m 

10/44 شاهد بدون کود  c 11/5  c 96/5  d 

16/04 کود شیمیایی نیتروژنی   a 89/1  a 13/3  a 

K 12/01و  Pکود پنرجتیک   b 21/1  b 18/1  c 

61/04 کود شیمیایی نیتروژنی K  +05%و  P پنرجتیک  a 91/1  a 96/2  b 

 

 

 مقایسه میانگین شاخص برداشت، درصد و عملکرد اسانس تحت تاثیر تیمار آب آبیاری  -4جدول 

 تیمار مغناطیسی آب آبیاری
 شاخص برداشت

(%) 

 درصد اسانس

(%) 

 عملکرد اسانس
2-g.m 

91/05 با آب معمولی آبیاری  b 31/1  b 54/2  b 

4/03 آبیاری با آب مغناطیسی  a 61/1  a 02/2  a 

 

 درصد اسانس 

در این بررسی همچون شاخص برداشت، در صفت       

آبیاری با آب درصد اسانس، بر هم کنش تیمار 

و کودی اثر معنی داری نداشت و تنها اثرهای  مغناطیسی

اصلی این دو تیمار اثر معنی داری بر درصد اسانس 

(. بیشترین درصد اسانس در دو تیمار 2داشت )جدول 

کاربرد کود شیمیایی نیتروژنی و کاربرد توام کود 

به دست آمد )جدول  P , K نیتروژنی همراه با پنرجتیک

ش ی( افزا2514اران )و همک ییطال یک بررسی(. در 3

ره سبز با کاربرد کود یرا در درصد اسانس ز یدار یمعن

 و یموسو یگرید یتروژنه مشاهده نمودند. در بررسین

دار درصد  یش معنیز افزایاه گشنی( در گ2513همکاران )

تروژنه گزارش ین ییایمیاسانس را با کاربرد کود ش

 نمودند.

 

 عملکرد اسانس 

ها اثرهای اصلی این دو تیمار اثر در این بررسی تن      

(. بیشترین 2معنی داری بر عملکرد اسانس داشت )جدول 

تنها در تیمار  (گرم در مترمربع 1/3)عملکرد اسانس 

کاربرد کود نیتروژنه به دست آمد. کاربرد این کود به 

(. 3درصد بر عملکرد اسانس افزود )جدول  263میزان 

( تاثیر کاربرد کود نیتروژنی را بر رشد و 2519خالید )

عملکرد زیره سبز بررسی نمودند. این محقق مشاهده 

نمود که کاربرد کود نیتروژنی نه تنها تاثیر قابل مالحظه 

ای بر خصوصیات رویشی زیره سیاه داشت، بلکه 

عملکرد اسانس این گیاه با کاربرد کود شیمیایی نیتروژنی 

ها بررسیقابل مالحظه ای افزایش یافت. نیز به طور 

نشان داده است که کاربرد کود نیتروژنی عملکرد اسانس 

دهد. کود می را از طریق دو مکانیسم عمده افزایش

درگیر در تولید های نیتروژنه از اجزای اصلی آنزیم
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باشد. با کاربرد کود نیترژنه بر میزان تولید می اسانس

تواند نقش مثبتی را بر می شود کهمی افزودهها این آنزیم

تولید اسانس داشته باشند. از سوی دیگر نیتروژن از 

اجزای ساختاری اصلی اسانس است و بنابراین کاربرد 

گذارد می ریآن بر میزان تولید اسانس به طور مستقیم تاث

 (. 2513)زامبرانو و همکاران 

 

 نتیجه گیری کلی

تاثیر  بر اساا نتایج به دست آمده از این بررسی،       

نسبت به تیمار کود  ،به تنهایی P , Kکود پنرجتیک تیمار 

 توام کود نیتروژنی همراه با پنرجتیکنیتروژنی و تیمار 

P , K  کمتر بودبر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز. 

 P , K  پنرجتیک توامتیمارهای کود نیتروژن  و مصرآ 

ولید ت باالترین افزایش را در میزانکود نیتروژنی  %05با 

 P , Kاشت، لذا با استفاده از کود پنرجتیک داین گیاه 

بدون افت تولید گیاه  امکان کاهش مصرآ کود شیمیایی

ای برای کاهش استفاده تواند زمینهحاصل گردید که می

از کود شیمیایی در راستای اهداآ کشاورزی پایدار 

آبیاری با آب ر این بررسی استفاده از آب باشد. د

را در بهبود عملکرد ها توانست کارایی این کود مغناطیسی

 اسانس و دانه زیره سبز افزایش دهد. 
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