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Abstract 

Background and Objective: The world approach to produce the crops is toward the qualitative and 

quantitative increase in the performance of herbs via the managerial methods, such as applying the 

biofertilizers and reducing the use of the chemical fertilizers. 

 

Materials and Methods: This research was done as a split-plot in completely random block design 

with three replications in Fasa County in 2021. The first factor of the irrigation intervals included: 

25, 50, and 75 percent drainage of available moisture, and the second factor included 100 percent of 

chemical fertilizer needed, 10 tons of vermicompost per hectare, 10 tons of vermicompost per 

hectare along with the biofertilizer super nitroplus, super nitroplus fertilizer and the control 

treatment (no fertilizers). 

 

Results: The results showed that in 25 percent moisture drainage level, the highest nitrogen of 

leaves, chlorophyll content and biological performance at 100% chemical requirement was 

obtained. But, in 25% moisture drainage, most of these characteristics in the vermicompost were 

accompanied with biofertilizer which did not show a significant difference compared to 100% 

chemical fertilizer. Biofertilizer increased catalase and peroxidase enzyme activity. Chemical 

fertilizer and vermicompost and biofertilizer also increased seed performance compared to 

treatment 8 to 12%. Applying only biofertilizer increased Cuminum cyminum L. percentage of the 

essence. But, the lowest amount of it was observed when chemical fertilizer and control. 

 

Conclusion:To sum up, the results of this research showed that the vermicompost and biofertilizer in 

most cases can compete with chemical fertilizer, especially when drought tension showed a greater 

effect. 
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 چکیده

 قطریی از داروییی گیاهیان کیفیی و کمیی عملکرد افزایش سمت به کشاورزی محصولات تولید در جهانی رویکرد اهداف:
 . باشدمی شیمیایی کودهای مصرف کاهش و زیستی کودهای کاربرد نظیر مدیریتی هایروش
 

های کامل تصادفی بیا سیه تکیرار در شهرسیتان پلات در قالب طرح بلوکبه صورت اسپلیتپژوهش  این ها:مواد و روش
تخلییه رطوبیت قابیل اسیتفاده و  درصید 22و  21، 72 شیامل آبیاری فواصل اولفاکتور انجام گردید.  0911فسا در سال 

کمپوسیت ورمی هکتار در تن 01 کمپوست،ورمی هکتار در تن 01 درصد کود شیمیایی مورد نیاز، 011 فاکتور دوم شامل
  بدون کود( بود.)شاهد  و سوپرنیتروپلاس، کود زیستی سوپرنیتروپلاسهمراه با کود زیستی 

 
و عملکیرد  a د تخلیه رطوبتی، بیشترین نیتیرونن بیر ، محتیوای کلروفییلدرص 72در سطح نتایج نشان داد که  ها:یافته

درصید تخلییه رطیوبتی، بیشیترین م یدار صیفات فیو  در  21درصد نیاز شیمیایی بدست آمد. امیا در  011بیولونیک در 
 کیود .داری نشیان نیداددرصید نییاز شییمیایی اختلیاف م نیی 011کمپوست همراه با کود زیستی بود که نسبت بیه ورمی
بیه همیراه کیود  ورمیی کمپوسیت و همچنیین کیود شییمیایی و پراکسیداز شد. کاتالاز آنزیم سبب افزایش ف الیت زیستی
سیبب  زیسیتی کودمصرف به تنهایی . گردید شاهد به نسبت درصدی عملکرد دانه 07 و 8 افزایش سبب ترتیب به زیستی
 شد.  مشاهده شاهد و شیمیایی نیاز درصد 011 کاربرد در آن میزان کمترین اما شد، سبز زیره اسانس درصد افزایش

 
کمپوست و کود زیستی در اکثر موارد قابل رقابت با تیمیار در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که ورمی گیری:نتیجه

 کود شیمیایی بوده، به خصوص با افزایش تنش خشکی تاثیر بیشتری را نشان دادند.
 

 ، نیترونن بر aبیولونیک، عملکرد دانه، کاتالاز، کلروفیل  عملکردهای کلیدی: واژه
 

 مقدمه
از  Cuminum cyminum Lبا نام علمیی  زیره سبز

و تییرین مهییمسییاله و از گیییاهی یییک 0خییانواده رتریییان
توانید در کیه میی گیاهیان داروییی اسیتترین اقتصادی

                                                           
1 Apiaceae 

مناطق خشک و نیمه خشک ایران در شیرای  کمبیود آ  
به همین دلیل در  کاشته شود. کم خاک و با حاصلخیزی

شیده  به کاشت زیره سیبزهای اخیر توجه بیشتری سال
اسیت  پییدا کیردهاست و سطح زییر کشیت آن افیزایش 

از آنجا کیه تح ی یات کمیی در  .(7102م دم و پیربلوتی )
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زمینه افزایش تولید گیاهان داروییی انجیام شیده اسیت، 
ش کمییت و هیای مناسیب تولیید جهیت افیزایارائه روش

اشیرف و باشید )حائز اهمیت میی داروییکیفیت گیاهان 
بررسی بسترهای کشت و ن یش  در نتیجه (. 7112اروج 
بینیی و ارزییابی رشید و عملکیرد گیاهیان ها در پیشآن

حسییین و همکییاران  دارویییی بسیییار يییروری اسییت )
7112 .) 

 غیذایی عناصیر به کم نیاز دلیل به دارویی گیاهان
 سییمت بییه متییداول کشییاورزی از تحرکیی شییروع بییرای

 بسییییار( انت ییالی یییا گیییذار دوره) پایییدار کشییاورزی
 زیسیت مشیکلات بیه توجیه با دیگر سوی از. اندمناسب
 از اسیتفاده شییمیایی، کودهیای کاربرد از ناشی محیطی
 افیزایش در راهکیاری عنیوان بیه توانیدمی آلی کودهای
ن عطییارزاده و همکییارادارویییی باشیید ) گیاهییان عملکییرد
7101a) .در  یتوجهکودهای با منشا آلی نیز جایگاه قابل

هیای منظور جیایگزین نمیودن نهیادهکشاورزی پایدار به
 (.7102لییییم و همکیییاران باشییید )شییییمیایی دارا میییی

ینیدهای همیم و تبیدیل اکمپوست که در نتیجیه فرورمی
کودهای دامی و ب ایای گییاهی يیمن  مثليای ات آلی 

هییای خییاکی بییه وجییود ش کییرمعبییور از دسییتگاه گییوار
های جمله منابع اساسی تغذیه گیاهان در نظام ازآید، می

کمپوسیت در باشید. اسیتفاده از ورمییزراعی پایدار می
کشاورزی پایدار در جهت فراهمی عناصر غیذایی میورد 

(. 7102علییی و همکییاران کنیید )نیییاز گیییاه عمییل مییی
 وادمی و هورمیونی ترکیبیات بیر تأکید با کمپوستورمی
 شیود.می گیاه عملکرد افزایش و بهبود باعث کنندهترشح

 بییر یرتییأثاز طریییق  کمپوسییتورمییی همچنییین کییاربرد
 هییاینن بیییان افییزایش و هییای فیزیولییونیکیشییاخ 

 محیطیی هیایتینش برابیر در تحمیل ایجاد مسئول سبب
 افیزایش سیبب کمپوسیتورمی (.7171ایونش ) شودمی

 اگررییه شییود.مییی گیاهییان دارویییی در کیفییی عملکییرد
اثیر  احتمالیاً ولی نیست، روشن کاملاً آن دقیق سازوکار
 بییان و آلیی اسییدهای ترشیح تحرییک با ارتباط آن در
 ایفیا را ن شیی رنین توانسته رشد هایکنندهیمتنظ سنتز
 اسیت کیه شیدهگزارش .(7171)راترویدی و پاندی  کند

بسیتر کشیت گییاه داروییی  کمپوسیت درافیزودن ورمی
افیییزایش ( سییبب Thymus vulgaris) ویشیین بییاغیآ

و درصیید اسییانس  خشییک انییدام هییوایی فتوسیینتز، وزن
 کمپوسیت(. ورمیی7102عموآقایی و گل محمدی ) گردید

 سیبب کننده امیدوار ییافزاهم با نشان دادن یک پتانسیل
بیوشیییمیایی در گیییاه  و فیزیولییونیکی خییواص افییزایش

 شید کیه (.Mentha arvensis Lوحشیی ) دارویی ن نیاع
راتروییدی شیود )می بهتر کیفیت و بالا عملکرد به منجر

کودهای زیستی متشکل از ییک  همچنین .(7171و پاندی 
یا رند ریزجاندار مفید بیه همیراه میواد نگهدارنیده و ییا 

ها هستند که به منظیور تیامین های متابولیک آنفراورده
(. 7119ویسیی شوند )عناصر غذایی گیاهان استفاده می

در واقع اصطلاح کودهیای زیسیتی شیامل ریزجانیداران 
هیای محیرک رشید باکتریایی و قارری به وییژه باکتری
تیرین هیا از جملیه مهمگیاه گویند و میواد حاصیل از آن
عطییارزاده و شییوند )کودهییای زیسییتی محسییو  می

(. این گروه از کودها علیاوه بیر افیزایش 7101aهمکاران 
از طرییق تثبییت زیسیتی  فراهمی زیستی عناصیر خیاک

نیترونن، محلول کردن فسفر و پتاسییم و مهیار عوامیل 
های محرک رشد گیاه باعیث زا، با تولید هورمونبیماری

اسییترزو شییوند )افییزایش عملکییرد گیاهییان زراعییی می
کییاربرد کودهییای زیسییتی مهمتییرین  (.7119کریسییتی 

ی گیاهی بیرای سیسیتم راهبرد در مدیریت تلفی ی تغذیه
ی کیافی بیه صیورت تلفییق رزی پاییدار بیا نهیادهکشاو

باشد های مذکور میکودهای شیمیایی با کاربرد باکتری
   (.7102بوما و همکاران )

مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهیای 
شیمیایی و تأثیر سویی کیه بیر ررخیه زیسیتی و خیود 

های زراعی دارند از یک سو و افزایش پایداری بوم نظام
های تولید بدلیل کاربرد این کودها از سوی دیگیر، هزینه

کیفیی و  بررسی تاثیر بسیترهای آلیی بیر عملکیرد کمیی
را يیروری  زییره سیبزگیاهان دارویی و از جمله گیاه 

بیه کشیاورزی  رسییدنبه منظور  بنابراینساخته است. 
آلیی جهیت ت اترکیبیپایدار توجه به اسیتفاده بیشیتر از 

 باشد.پژوهش حاير میوری، انگیزه افزایش بهره
 

 هامواد و روش
در قالیب طیرح  اسپلیت پلاتاین تح یق به صورت 

در  0911در سال های کامل تصادفی در سه تکرار بلوک
 جغرافییایی عرض بامزرعه تح ی اتی در شهرستان فسا 
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 29 جغرافیییایی طییول و شییمالی دقی ییه 28 و درجییه 78
 از متیر 0984 حیدود ارتفیاع و شیرقی دقی ه 40 و درجه
دارای اقلیمیی نیمیه شیهر فسیا . گردیید انجام دریا سطح

باشید. خشک و زمستان نسبتاً سرد و تابستان گرم میی
 آبیییاری دور اولفییاکتور شییامل  آزمییایش فاکتورهییای

درصید تخلییه رطوبیت قابیل  22و  21، 72سیطح  شامل
درصد کیود شییمیایی  011 شامل دومفاکتور استفاده و 
 در تین 01 ،کمپوسیتورمیی هکتار در تن 01 ،مورد نیاز
کیییود زیسیییتی همیییراه بیییا  کمپوسیییتورمیییی هکتیییار

 و سیوپرنیتروپلاسکود زیسیتی تل یح ، سوپرنیتروپلاس
 شیرکت پاکیان بیذربیذرها از . باشدمیبدون کود  شاهد

ابتدا زمین توس  گاوآهن برگردانیدار اصفهان تهیه شد. 
 ها توس  دیسک خردشخم زده شده و ب د از آن کلوخه

و تسطیح کامیل بیا مالیه انجیام و در نهاییت فاروبنیدی 
مخلوط کردن ها، سازی کرتب د از آمادهصورت گرفت. 

کمپوست در تیمارهیای میورد ورمیکودهای شیمایی و 
مشخصیات خیاک محیل آزمیایش بیه نظر انجام گردید. 

 بود. 0شرح جدول 

 

هیایی بیه اب یاد در کیرت اسفند 0در تاریخ  کاشت
 ردیی  کشیت گردیید. 2متر انجیام و در هیر کیرت  9×4

بوتیه در متیر مربیع بیود.  21تراکم در نظر گرفته شیده 
هیا ای و در دو طرف پشتهبصورت جوی و پشتهکاشت 

متر و فاصیله بیین ردیی  سانتی 2و فاصله روی ردی  
م یدم، )سی یدنژاد و ريیوانی متر انجیام شیدسانتی 21

کنترل در مدت زمان کاشت تا برداشت محصول . (7101
قبل از های هرز بصورت وجین دستی انجام گرفت. عل 
لیتییر در  0) سییوپرنیتروپلاساشییت، کودهییای زیسییتی ک

مال استفاده شدند. به این صیورت هکتار( به صورت بذر
که ابتدا بذرهای مصرفی با توجه به مساحت مورد نییاز 

سییپس کییود  .روی یییک پلاسییتیک تمیییز ریختییه شییدند
به تدریج و با اسیتفاده از آبپیاش روی  سوپرنیتروپلاس

 در اسیتفاده میورد زیستیکودهای بذرها پاشیده شدند. 
 تهیهآسییا  مهیر شرکت فن آوری زیستی از هشوپژ ینا

تثبیییت کننییده ازت و  هیای گییروهغلظییت بییاکتریگردیید. 
در هر  801سوپرنیتروپلاس  زیستیمحرک رشد در کود 
 Bacillus و سیلول زنیده اسپور 801گرم یا میلی لیتر و 

subtilis  تل ییح بیذرهای کامیل، اختلاط از پس باشد.می 
 آنهیا، شیدن خشیک از پس و کرده پهن سایه در را شده
 عملیات تمامی لازم به ذکر است که. شد کشت آماده بذر

 و سایه در آن کردن خشک و زیستی کود با بذر اختلاط

در تیمیار کیود  .گردید انجام آفتا  مست یم تابش از دور
 صیورتبه اوره هکتار در کیلوگرم 21 م دار ایی بهیشیم

 و دهیساقه برگی، شش مرحله در) نوبت سه در ت سی 
کیلیوگرم در هکتیار سیوپر فسیفات  41و ( گلدهی شروع

 سولفات پتاسیم اسیتفادهکیلوگرم در هکتار  41تریپل و 
های میذبور آبییاری ب د از کاشت بذرها، تمام کرت شد.

گردید. آبیاری دوم برای تمامی تیمارها براسیاس تیمیار 
درصد تخلیه رطیوبتی انجیام  72آبیاری شاهد بصورت 

تیمارهیای  هیای زییره سیبزسبز شدن بوتیهشد. پس از 
آبیاری اعمال شد. تیمارهیای آبییاری براسیاس درصید 
تخلیه رطوبت آ  قابل اسیتفاده خیاک در عمیق توسی ه 

درصید آ  قابیل  72ریشیه اعمیال شید. رطوبیت تخلییه 
استفاده خاک بیه عنیوان تیمیار شیاهد و سیایر تیمارهیا 

درصد آ  قابل استفاده و تخلیه  21بیاری تخلیه شامل آ
درصد آ  قابل استفاده خاک بود. برای دستیابی بیه  22

گییری هیای آبییاری مزرعیه بیا انیدازهاین تیمارها زمان
هیای گییریرطوبت خاک به روش وزنی از طریق نمونیه

مکرر و روزانه خاک از عمق توس ه ریشه در وس  هیر 
ر رسییدن بیه رطوبیت لیازم کرت در هر تکرار به منظیو

درصیید تخلیییه رطوبییت قابییل  22و  21، 72بییرای سییطح 
هیای آزمایشیی استفاده انجام گردید. برای آبیاری کرت

از سامانه آبیاری که شامل یک پمپ الکتریکی و لوله پیی 

 
 ر آزمایشمورد استفاده د خاك شیمیایی و فیزیکی نتایج تجزیه -1 جدول

 بافت
 
 

P K Mn Zn Fe Cu 
pH 

 هدایت الکتریکی

 (dS.m-1 ) 

 

 آلی کربن
(%) (1-mg.kg ( 

 

 28/1 17/0 4/2 22/1 2/4 22/1 7/7 070 7/7 رسی لوم
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ای انجیام گردیید. وی سی است و به صورت جوی پشته
م دار آ  مصیرفی بیرای هیر کیرت بیا در نظیر گیرفتن 

بت ظرفیت زراعی خاک، مساحت هیر کیرت و عمیق رطو
توس ه ریشه بر حسب متر مک ب از طرییق رابطیه زییر 
محاسبه شد. آبیاری هر تیمار تا رسیدن به ن طه زراعیی 

ت یین م یدار رطوبیت خیاک در شیرای  . برای انجام شد
ظرفیت زراعی و ن طه پژمردگی دائم از دسیتگاه صیفحه 

 فشاری استفاده شد.
 

 (0رابطه )
 

مییزان رطوبیت خیاک در ن طیه  در این رابطه، 
مییزان رطوبیت خیاک در  ظرفیت زراعیی خیاک، 

و  21، 72درصد تخلیه رطوبیت خیاک ) ن طه پژمردگی، 

عمیق  وزن مخصیوص ظیاهری خیاک،  درصد(،  22

 مسیاحت کیرت )متیر مربیع(،  توس ه ریشه )متیر(، 
باشید رانیدمان آ  آبییاری میی   آبیاری و میزان آ

 .(0118سانچز و همکاران )
 

 عناصر غذایی برگ غلظت

گلیدهی شروع  مرحله بر  در عناصر غلظت ت یین
بیر  پیس از همیم  نیتیرونن گییریاندازه. گرفت انجام

تیتراسیون ب ید از ت طییر توسی   اساسبر نمونه گیاهی
 (.0128لانی  شد ) گیریدازهان V40مدل  دستگاه کجلدال
 هایفسییفر و پتاسیییم بییر ، نمونییه گیییریبییرای انییدازه

 میدت بیه و شدند شسته کاملاً م طر آ  با شده برداشت
 خشیک آون در گرادسیانتی درجیه 21 دمای در روز دو

 و شد توزین شده خشک نمونه از گرم یک سپس. گردید
 2 مییدت بییه گرادسییانتی درجییه 211 دمییای بییا کییوره در

 ايافه از ب د نظر مورد خاکستر. گردید خاکستر ساعت

 هیتیر روی نرمیال دو کلرییدریک اسید لیترمیلی 2 کردن
 کاغیذ از حاصیل محلول جوشیدن، شروع با و داده قرار

 حجییم سییپس. شیید داده عبییور متییریمیلی 07 صییافی
 لیتیرمیلی 011 بیه شیده ت طیر دوبار آ  توس  هانمونه

 بیا فسیفر غلظیت آمده، دستبه هعصار شد. در رسانیده
وانییدات -رنیی  سیینجی بییا م ییرف مولیبییدات از اسیتفاده

در طول  Vis 2100مدل  اسپکتروفوتومتر توس  دستگاه
ای و بیه روش نشیر شی له پتاسییم نانومتر و 471موج 

شید  گییریاندازه  620Gمدل فتومتر فلیم توس  دستگاه
 .(0110جونز  و همکاران )
 

 فیزیولوژیکی صفات
 یهیابیر  b و a لییکلروف زانیم یریگاندازه یراب

زییره  یدر مرحله شروع گلیده افتهیبالغ و کاملاً توس ه 
( 0141و با استفاده از روش آرنون ) دیانتخا  گرد سبز

جیذ  نیور عصیاره  زانییو سیپس م هیته یعصاره برگ
ها بیییا اسیییتفاده از دسیییتگاه شیییده از نمونیییه هییییته

و  ( قرائت شد Cintra 5, Australia)مدل روفتومتراسپکت
 بدست آمد. 9و  7با استفاده از رابطه 

 
 Chlorophyll a = )mgg-1) = (12.7×OD663) - (2.69×OD645)×V/1000×W (7)رابطه 
 Chlorophyll b = )mgg-1) = (22.9×OD645) - (4.68OD663)×V/1000×W (9)رابطه 

 .است نمونه تر وزن W جذ ، میزان  OD نمونه، حجم V ها،در این رابطه
 

ها از هیر بر  یآ  نسب یمحتوا یریگجهت اندازه
شیادا  انتخیا   بیاز شیده و کاملا جوان سه بر  تیمار
اول صیبح و قبیل از طلیوع  یبردارنمونیه ینرنی، همشد

ها با استفاده بر  یآ  نسب ی. محتواگرفتآفتا  انجام 
 .گردیدمحاسبه از رابطه زیر م دار آن 

نسبی بر محتوای آ    = ((FW - DW) / (TW - 

DW)) × 011   (4)رابطه  

وزن  DWبافت بیر ،  یوزن تازه FW که در آن
وزن آمیاس یافتیه بافیت بیر   TWخشک بافیت بیر ، 
جیوان و سیالم  یهیااز بر  یبرداراسیت. جهیت نمونیه

روز توسی   یاستفاده شد، به این صیورت کیه در ابتیدا
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از بر  جدا و با ترازو  به یک اندازه یباًقیچی قط اتی ت ر
. بیرای شیدگیری اندازه اهتر آنگرم( وزن  110/1)دقت 
بییر ، برگهییا در ظییروف  ییافتییهوزن آمییاس  یییینت 

تارییک  یآ  م طر در محلی یدیش سربسته و حاوپتری
سیاعت قیرار گرفتنید. سیپس  74با دمای ثابت به میدت 

گرفتیه  یکها با کاغذ واتمن شماره بر  یرطوبت سطح
وزن  یریگ. برای اندازهگردیدو وزن آماس محاسبه  شد

 27سیاعت در آون در دمیای  48به مدت  هابر خشک، 
 .شیدگراد قیرار داده شیدند و سیپس وزن درجه سیانتی

و  قنییاتی سیینجش ف الیییت آنییزیم پراکسیییداز  بییه روش
 توسیی  جییذ  افییزایش صییورت بییه (7117) همکییاران
 در انومترنی 421 میوج طیول در اسپکتروفتومتر دستگاه
 وزن گیرممیلی در پیروتئین میکروگرم هر ازای به دقی ه
به روش   سنجش ف الیت آنزیم کاتالاز .باشدمی بر  تر

 و نیانومتر 741 میوج طول در( 0110ککمک و هورست )
 هییر ازای بییه و شیید قرائییت اسییپکتروفتومتر توسیی 
 .گردید بیان آنزیمی عصاره در پروتئین گرممیکرو

 

 کیفی و  عملکرد کمی
انیدام ابتیدا عملکیرد بیولونییک گییری جهت اندازه

جدا کیرده و پیس از شستشیو بیا آ   ریشهرا از  هوایی
هیا را بطیور ب د آن مرحلهدر  گردید.م طر، کاملا خشک 

پاکت قرار داده شد و سپس درون آون با  جداگانه داخل
ساعت قیرار داده  48گراد به مدت درجه سانتی 21دمای 
شک شدن بیه وسییله تیرازو، وزن خشیک ب د از خ .شد

 دانیه برای ت ییین عملکیرد شد.آنها بطور جداگانه ت یین 
دو ردی  کناری و نیم متر از ابتدای کیرت  حذفپس از 

ای و نیییم متییر از انتهییای کییرت بییه عنییوان اثییر حاشیییه
محاسیبه  دانیههای موجود برداشت شده و عملکرد بوته
ی عملکیرد زییره اجیزاهمچنین در پایان فصل رشد شد. 

عملکیرد در هنگیام  یبرای ت یین اجزا سبز محاسبه شد.
بوته بطور تصادفی از هیر کیرت انتخیا  و  01برداشت 

زن صفات ت داد رتر در بوتیه، ت یداد دانیه در رتیر و و
های برداشت شده در هیر هزار دانه محاسبه شد. از دانه

گیرم نمونیه برداشیت شیده و  21کرت به طور تصادفی 
بیه  یین درصد اسانس مورد استفاده قرار گرفت. برای ت

های تهیه شده از روش منظور استخراج اسانس از نمونه

ت طیر با بخار آ  توس  دستگاه کلونجر اسیتفاده شیده 
 و درصد اسانس مربوط به هر نمونه ت یین گردید. 

 

 و بحثنتایج 
 محتوای عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ

هیای مربیوط ه واریانس دادهاز تجزی حاصلنتایج 
زیره سیبز نشیان داد کیه اثیر  محتوای نیترونن بر به 

بییر   نیتییرونن فواصییل آبیییاری و کییود بییر محتییوای
 و آبییاری فواصیل بیرهمکنش . همچنین اثردار بودم نی
 درصد 0 احتمال سطح در محتوای نیترونن بر  را کود

 درصید 72 آبییاری در (.7)جیدول  تحت تیاثیر قیرار داد
کیود  در بیر  نیتیرونن مییزان بیشترین خلیه رطوبتی،ت

 نسبت که گردید مشاهده درصد 27/7 میزان به شیمیایی
 47/7زیسیتی ) کیود بیا همیراه کمپوسیتورمیی کیود به

 در (.9 جیدول) نیداد نشیان داریم نیی اختلیاف درصد(
اسییتفاده از کییود  تخلیییه رطییوبتی، درصیید 21 آبیییاری
تی مشیابه بیا کیود زیسی کیود بیا همیراه کمپوستورمی

دار نیترونن بر  نسبت بیه شیمیایی سبب افزایش م نی
شاهد شده است. همچنین مصرف به تنهایی کود ورمیی 

 غلظت توانسته ترپایین سطح کمپوست و کود زیستی در
 فواصیل آبییاری افیزایش با .دهد بهبود را بر  نیترونن

 سیطح در شییمیایی کیود درصد تخلییه رطیوبتی، 22 به
 زیسیتی کیود بیا همیراه کمپوسیتورمی کود از ترپایین

 .(9)جدول  دهد افزایش را بر  نیترونن غلظت توانسته
بیر   فسیفر اثر فواصل آبیاری و کود بر محتوای

دار بییود، امییا بییرهمکنش تیمارهییای آزمایشییی م نییی
(. 7نتوانست فسفر بر  را تحت تاثیر قرار دهید )جیدول 

ان فسیفر بیر  افزایش فواصل آبیاری سبب کاهش مییز
 21 تیا 72 با آبیاری بیین بر  فسفر میزان همچنینشد. 

 خییاک از لحییاا آمییاری تفییاوت رطییوبتی تخلیییه درصیید
 (. از سوی دیگر بیشترین 4نداد )جدول  نشان داریم نی
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به ترتیب بیا  زیره سبزدر بر   فسفرمیزان غلظت 

درصیید  011درصیید در تیمییار  797/1و  741/1میییزان 
 زیسیتی کیود بیا همیراه کمپوستورمی کودشیمیایی و 

 (.2بدست آمد )جدول 
 بر  و کود بر م دار پتاسیم آبیاری اثر فواصل

دار نبود، همچنین این صفت تحت تأثیر برهمکنش م نی
 (. 7عوامل آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

اختلال در جذ  و  طریق از خشکیشدید  تنش
 تواندمی گیاه آوندهای درون غذایی عناصر  الانت

)دوتانیا و  دهد قرار تاًثیر تحت را غذایی عناصر محتوای
 این از آمده بدست در تایید این مدعا نتایج (.7102منا 

 سبب آبیاری فواصل افزایش که دهدمی نشان پژوهش
از سوی دیگر  .شد بر  نیترونن و فسفر میزان کاهش

آلی در شرای  تنش خشکی،  با منشا استفاده از کودهای
خاک شد.  سبب افزایش جذ  نیترونن و فسفر از

گیری کرد که کودهای استفاده توان نتیجهبنابراین می
را افزایش داده است.  عناصر غذایی شده محتوای

 خصوصیات بهبود با آلی کودهای از استفاده
 غذایی عناصر تدریجی فراهمی خاک و فیزیکوشیمیایی

مدیچ و  است ) شده غذایی عناصر جذ  فزایشا سبب
کودهای آلی بالاخ  در  از استفاده. (7171همکاران 

شرای  تنش خشکی، سبب بهبود محی  رشد و جذ  
بهتر عناصر غذایی از جمله نیترونن و پتاسیم برای 

 (.7101بهامین و همکاران گردد )سایر گیاهان می
ستی م مولا مح  ان گزارش کردند که کودهای آلی و زی

از طریق ترشح اسیدهای آلی و آنزیم های فسفاتاز، 
های نامحلول م دنی و آلی عناصر غذایی را به شکل

عطارزاده و شکل های قابل جذ  تبدیل می کنند )
در  رسدبه نظر می حال هر در (.7101bهمکاران 

افزایش با  آلی کودهای شرای  تنش خشکی، استفاده از
ایی ینسبت به کودهای شیم کیتحمل گیاه به تنش خش

 (.7101مریدی و همکاران ) موثرتر خواهد بود 
 

 b و aکلروفیل 
بر تنش خشکی و کود  برهمکنشو اثر اثر کود 

 دار بوددرصد م نی 0در سطح احتمال  bو  a کلروفیل
درصد تخلیه رطوبت، بیشترین  72(. در سطح 7)جدول 

رصد نیاز د 011زیره سبز در شرای   aمیزان کلروفیل 
 بر تر گرم بر گرم وزن میلی 02/9شیمیایی با میانگین 

کمترین م دار این صفت در شاهد با  اما ،مشاهده گردید
بدست آمد  بر تر گرم بر گرم وزن میلی 28/7میانگین 
درصد نیاز  011(. در سطح فو ، کاربرد 9)جدول 

همراه با کود  کمپوستورمیترکیبات کود شیمیایی با 
؛ دار بودفاقد اختلاف آماری م نی زیستی و کودزیستی 

 21داری داشت. در شاهد تفاوت م نی اما با سطح
در  aمیزان کلروفیل درصد تخلیه رطوبت، بیشترین 

 یصفات مورد بررس یمربعات( برا نیانگی)م انسیوار هیتجز جینتا -2جدول 

 منابع تغییر
 درجه
 آزادی

کلروفیل  aکلروفیل  پتاسیم فرفس نیترونن
b 

محتوای 
نسبی آ  
 بر 

 کاتالاز
آسکوربات 
 پراکسیداز

 ns 1110/1 ns  148/1 * 099/1 ** 178/1 ns  0/81 ** 022/1 ** 122/1 122/1 * 7 تکرار

 ns  122/1 ns 082/1 ns 171/1 ns  89/9 ns  112/1 ns   108/1 1112/1 ** 202/1 ** 7 فواصل آبیاری

 a 4 122/1 1110/1 177/1 921/1 129/1 8/77 119/1 170/1خطای 

 ns  119/1 * 080/1 ** 010/1 ** 2/718 ** 122/1 ** 721/1 1111/1 ** 942/0 ** 4 کود

 ns  11117/1 ns  112/1 ** 02/1  **128/1 * 42/28  **1022/1 ** 129/1 147/1 * 8 کود ×آبیاری فواصل

 b 74 108/1 11112/1 100/1 124/1 170/1 91/91 1102/1 1122/1خطای 

 8/2 1/01 2/8 2/02 4/01 2/8 2/09 4/2 _ (%يریب تغییرات )

 می باشد. عدم تفاوت م نی دار  nsو  10/1،  12/1دار بودن در سطح احتمال *، ** به ترتیب نشان دهنده م نی
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بود که نسبت به کمپوست همراه با کود زیستی ورمی
اختلاف درصد نیاز شیمیایی  011و کمپوست ورمی
یستی و شاهد اختلاف داری نشان نداد، اما با کود زم نی
نتایج بدست آمده  (.9داری مشاهده گردید )جدول م نی

دهد که در تیمار کودی در این پژوهش نشان می
همراه با کود زیستی،  کمپوستورمیو  کمپوستورمی

که در بطوری .توانسته سبب ت دیل تنش خشکی گردد
 ،72زیره سبز در  aمیزان کلروفیل این تیمارهای کودی 

داری را درصد تخلیه رطوبتی اختلاف م نی 22و  21
درصد شیمیایی، کود زیستی و  011، اما کود نشان نداد

میزان دار شاهد با افزایش تنش سبب کاهش م نی
 گردید. aکلروفیل 

درصد تخلیه رطوبت، بیشترین میزان  72در سطح 
 کمپوستورمیزیره سبز در شرای  بر   bکلروفیل 

گرم بر گرم میلی 91/0ا میانگین ب همراه با کود زیستی
درصد نیاز  011که با  مشاهده گردید بر تر وزن 

( بر تر گرم بر گرم وزن میلی 07/0شیمیایی )
 21(. در 9)جدول  داری از لحاا آماری نشان ندادم نی
 bمیزان کلروفیل بیشترین درصد تخلیه رطوبت،  22و 

که بود  همراه با کود زیستی کمپوستورمیدر بر  
، اما با دادداری نشان اختلاف م نی شاهدنسبت به 

نشان داری اختلاف م نی سطوح دیگر کود زیستی و آلی
  (.9)جدول نداد 

 
های ، محتوای نسبی آب برگ و آنزیمb، کلروفیل a لیکلروف نیتروژن برگ، و کود بر فواصل آبیاریمقایسه میانگین برهمکنش  -3جدول 

 زیره سبز. و آسکوربات پراکسیداز اکسیدانی کاتالازآنتی

 فواصل آبیاری
 

 کود
 نیترونن بر 

(%) 

 aکلروفیل 
(FW  1-mg.g

leaf) 

 bکلروفیل 
(FW  1-mg.g

leaf) 

محتوای 
نسبی آ  
 (%بر  )

 کاتالاز
)میکرومول بر دقی ه 

گرم بر میلی
 پروتئین(

آسکوربات پراکسیداز 
)میکرومول بر دقی ه بر 

 گرم پروتئین(میلی

 
درصد  72

 تخلیه رطوبت

27/7 درصد شیمیایی 011  a 02/9  a 07/0  ab 9/28  a 01/1  g 82/1  g 

99/7 کمپوستورمی  bcd 21/7  bcde 12/1  bcd 7/22  ab 74/1  fg 12/1  efg 

کمپوست+ کود ورمی
 زیستی

41/7  ab 11/9  abc 91/0  a 2/81  a 72/1  fg 17/0  defg 

79/7 کود زیستی  bcd 81/7  abcd 17/1  bcde 8/20  abc 71/1  ef 18/0  de 

80/0 شاهد  f 28/7  cde 89/1  cdef 1/22  cde 77/1  g 82/1  fg 

 
درصد  21

 تخلیه رطوبت

97/7 درصد شیمیایی 011  bcd 28/7  bcde 89/1  cdef 2/21  def 91/1  ef 19/0  def 

92/7 کمپوستورمی  bc 81/7  abcd 14/0  bc 7/22  cde 98/1  cd 08/0  cd 

ت+ کود کمپوسورمی
 زیستی

49/7  ab 11/9  ab 18/0  abc 2/22  bcd 42/1  b 78/0  bc 

01/7 کود زیستی  cde 41/7  de 88/1  bcdef 4/29  cde 42/1  b 40/0  ab 

91/0 شاهد  g 28/7  cde 21/1  ef 8/22  ef 97/1  de 19/0  def 

 
درصد  22

 تخلیه رطوبت

18/0 درصد شیمیایی 011  ef 42/7  de 22/1  def 2/20  f 92/1  cde 00/0  de 

11/7 کمپوستورمی  de 28/7  bcde 82/1  cdef 2/21  def 48/1  b 94/0  b 

کمپوست+ کود ورمی
 زیستی

72/7  bcd 27/7  bcde 10/0  bcd 1/24  ef 21/1  a 27/0  a 

82/0 کود زیستی  ef 71/7  ef 89/1  cdef 7/21  f 21/1  a 24/0  a 

00/0 شاهد  h 11/0  f 22/1  f 1/91  g 91/1  c 20/0  cd 

 .ندارنددرصد  2آزمون دانکن در سطح احتمال  با داریاختلاف م نی در هر ستون مشترک حروف دارای هاییمیانگین

 
 



 01…                                                          با (.Cuminum cyminum L)زیره سبز  رشد و خصوصیات فیزیولوژیک بهبود

 
 با آبیاری نشان داد که مختل  فواصل اثر بررسی
 محتوای کلروفیل میزان از خشکی تنش شدت افزایش

 هایرادیکال حمله گیاه زیره سبز کاسته شد. در واقع
 میزان کاهش بر عاملی اکسیدکننده تنش از ناشی آزاد

 گزارش شده است خشکی تنش شرای  در کلروفیل
از سوی دیگر به نظر  (.7108خسرونژاد و همکاران )

رسد مصرف منابع کودی آلی از طریق توس ه رشد می
ریشه و افزایش فراهم کردن سطح جذ  عناصر غذایی، 

زیره سبز شده موجب افزایش محتوای کلروفیل در گیاه 
مح  ان اظهار داشتند که با افزایش ف الیت است. 

کربوکسیلازی روبیسکو و غلظت نیترونن بر ، 

یابد )حسین نژاد و همکاران کلروفیل بر  افزایش می
از طریق افزایش  کود شیمیایی بالطبع مصرف(. 7102

تواند ( می7101bغلظت نیترونن )عطارزاده و همکاران 
افزایش زایش کلروفیل بر  گردد. تا حدودی سبب اف

محتوای کلروفیل به وسیله کودهای آلی و زیستی 
توس  سایر پژوهشگران هم گزارش شده است )وفادار 

 (. بنابراین7101و باسیت و همکاران  7104و همکاران 
 اکسید دی تثبیت حفظ به قادر استفاده از کودهای آلی

 در استکلروپل از محافظت و بالاتر فتوسنتز و کربن
 (.7112هان و لی  ) هستند های محیطیتنش شرای 

 
فسفر برگ و عملکرد دانه  بر فواصل آبیاریمقایسه میانگین اثر  -4جدول 

 زیره سبز.

 فواصل آبیاری
 فسفر بر 

(%) 

 عملکرد دانه
(1-Kg.ha( 

 

797/1 درصد تخلیه رطوبت 72  a 421 a 

778/1 درصد تخلیه رطوبت 21  ab 491 a 

701/1 صد تخلیه رطوبتدر 22  b 914 b 

آزمون دانکن  با داریاختلاف م نی در هر ستون مشترک حروف دارای هاییمیانگین
 .ندارنددرصد  2در سطح احتمال 

 

 فسفر برگ و عملکرد دانه زیره سبز مقایسه میانگین اثر کود بر -5جدول 

 کود
 فسفر بر 

(%) 
 عملکرد دانه

(1-kg.ha) 

741/1 یدرصد شیمیای 011  a 492 a 

774/1 کمپوستورمی  bc 492 a 

797/1 کمپوست+ کود زیستیورمی  ab 441 a 

770/1 کود زیستی  c 474 ab 

709/1 شاهد  d 417 b 

آزمون دانکن در  با داریاختلاف م نی در هر ستون مشترک حروف دارای هاییمیانگین
 .ندارنددرصد  2سطح احتمال 

 

 محتوای نسبی آب برگ
تینش خشیکی و کیود بیر  برهمکنشر کود و اثر اث

درصیید  2در سییطح احتمییال  محتییوای نسییبی آ  بییر 
هیا (. نتیایج م ایسیه مییانگین داده7دار بود )جدول م نی

 محتوایدرصد تخلیه رطوبت،  72در سطح  نشان داد که
همراه با کیود  کمپوستورمیدر شرای  بر   آ  نسبی

نسبت گردید که  مشاهده درصد 2/81زیستی با میانگین 
داری از لحاا آماری م نیافزایش ( درصد 22) شاهد به
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با ترکیبات دیگیر کودهیای آلیی و زیسیتی ، اما دادنشان 
در همچنیین (. 9)جدول  داری را نشان نداداختلاف م نی

 نسیبی محتوایدرصد تخلیه رطوبت، بیشترین  22و  21
 بود کههمراه با کود زیستی  کمپوستورمیدر بر   آ 

داری نشیان داد، امیا بیا نسبت به شیاهد اختلیاف م نیی
داری نشان سطوح دیگر کود زیستی و آلی اختلاف م نی

 حفیظ سیببترکیبات کود آلی و زیسیتی (. 9نداد )جدول 
 ایروزنیه هدایت کنترل طریق از محتوای نسبی آ  بر 

 یک عنوان به توانمی را گردد که اینمی اسمزی تنظیم و
 شیدید هایتنش در گیاه رشد بهبود برای کارآمد راهبرد
 .(7102اورتیییز و همکییاران گرفییت ) نظییر در خشییکی

 بهبییود پژوهشییگران دیگییری هییم نتییایج مشییابهی بییرای
 جیذ  در بیشیتر توانایی غذایی و عناصر جذ  وي یت
 انیدگیزارش کیرده استفاده از کودهای زیستیآ  را در 

کودهای بیا  گزارش شده است که (.7118اسمیت و رید )
جیذ  و  بیرای ریشه توس ه از طریق تواندمی منشا آلی
 در آ  هیدایت بیه بخشیدن سرعت و ساقه به آ  انت ال
در  (.7102زآو و همکیاران ) انجیام گییرد گییاه هایبر 
 بیا زیسیتی و آلیی کودهیای ترکیبیات از اسیتفاده نتیجه
 بیه سری تر و بهتر دسترسی غذایی، عناصر جذ  بهبود
 تینش عیوارض از حیدودی تیا اسیمزی تنظیم و رطوبت
 (.7101مریدی و همکاران ) کاهدمی خشکی

 
 پراکسیدازآسکوربات کاتالاز و 

تینش خشیکی و کیود بیر  برهمکنشاثر کود و اثر 
درصید  0در سیطح احتمیال و پراکسییداز  آنزیم کاتالاز

درصیید تخلیییه  72در سییطح  (.7دار بییود )جییدول م نییی
 71/1کود زیسیتی بیا مییانگین رطوبت، آنزیم کاتالاز در 
مشاهده گردیید  گرم پروتئینمیکرومول بر دقی ه بر میلی

ترتیب به) درصد نیاز شیمیایی 011و  که نسبت به شاهد
( گرم پیروتئینمیکرومول بر دقی ه بر میلی 01/1و  77/1

داری از لحیاا آمیاری نشیان داد، امیا بیا افزایش م نیی
تی اختلییاف و زیسیی کمپوسییتورمیییترکیبییات دیگییر 

 22و  21(. همچنین در 9داری را نشان نداد )جدول م نی
در کیود آنیزیم کاتالیاز درصد تخلیه رطوبت، بیشیترین 

 کمپوسیتورمیی ترکیب کیودیزیستی بود که نسبت به 
داد، امیا نیداری نشان اختلاف م نیهمراه با کود زیستی 

درصید نییاز شییمیایی  011کمترین میزان آن در تیمیار 
(. نتیایج بدسیت آمیده در ایین 9)جیدول  گردیید مشاهده

سیبب دهد که با افزایش تنش خشیکی، پژوهش نشان می
 است.زیره سبز شده کاتالاز  افزایش ف الیت آنزیم 

، در سطوح مختل  آبییاری مشابه با آنزیم کاتالاز
در کیود پراکسییداز  اکسیدانی آسیکورباتآنتیبیشترین 

 کمپوسیتورمییی زیستی بود که نسبت به ترکیب کیود
پیس  .داری نشان ندادهمراه با کود زیستی اختلاف م نی

دارای بیشییترین ف الیییت  کمپوسییتورمیییاز آن تیمییار 
کمترین میزان پراکسیداز بود. همچنین  آنزیم آسکوربات
درصد نیاز شییمیایی مشیاهده گردیید  011آن در تیمار 

 (. 9)جدول 
 میعتج و تولیید افیزایش به منجر محیطی هایتنش
 شیدن اکسیید خود نوبه به که شودمی ف ال هایرادیکال
 تخرییب نتیجیه در دارد. بیدنبال را لیپییدها و هاپروتئین
 بیه اکسییدانآنتی هیایآنزیم افزایش سبب سلولی غشاء

 شیودمی محیطیی شیدید هیایتنش شرای  در خصوص
هیییای آنزیم(. 7101کیییاپروس و همکیییاران -گارسییییا)

های یک سد دفاعی در برابر تنشاکسیدان به عنوان آنتی
 (.7107پینگروپی و همکیاران کند )وارده به گیاه عمل می

در  دانیاکسیی یآنتیی هییایمیآنییزمیییزان افییزایش ف الیییت 
بیشیتر بیوده و ارتبیاط  أگیاهان متحمل بیه تینش عمومی
بیا ف الییت  خشیکیتینش  بسیار زیادی بیین تحمیل بیه 

مکییاران کوسییرا و هدارد ) دانیاکسیی یآنتیی هییایمیآنییز
میییزان ف الیییت انیید کییه مح  ییان گییزارش کییرده (.7102
ی برنج تیمیار شیده اکسیدانی در گیاهچههای آنتیآنزیم

یابید و با ترکیبات زیستی تحت تنش خشکی افزایش میی
تواند میزان تولید گونه اکسییژن ف یال را ها میاین آنزیم

 گیزارش مح  ان (.7104گوسین و همکاران کاهش دهد )
 سیبب غیذایی عناصیر جیذ  بیا آلیی کودهای که کردند
 پایییداریو  اکسیییدان آنتییی هییایآنییزیم ف الیییت افییزایش
عطیارزاده و ) شیودمیی میزبان گیاهان پلاسمایی غشای

 (.7101aهمکاران 
 
 
 

 و عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک



 02…                                                          با (.Cuminum cyminum L)زیره سبز  رشد و خصوصیات فیزیولوژیک بهبود

 و بیولونیک عملکردو کود بر  اثر تنش خشکی
 بیولونیک کردعملدار بود، همچنین م نی دانه عملکرد

عوامل آزمایشی قرار گرفت  برهمکنشتحت تأثیر اثر 
درصد تخلیه رطوبت، عملکرد  72(. در سطح 2)جدول 

درصد نیاز شیمیایی  011بیولونیک زیره سبز در 
درصدی نشان  72نسبت به شاهد بدون کود افزایش 

داد، اما نسبت به کود ورمی کمپوست به تنهایی و همراه 
(. 2)جدول  داری نشان نداداوت م نیبا کود زیستی تف

درصد تخلیه رطوبت، بیشترین عملکرد  22و  21در 

کمپوست همراه با کود زیستی بود بیولونیک در ورمی
کمپوست درصد نیاز شیمیایی و ورمی 011که نسبت به 
داری نشان نداد، اما با کود زیستی و شاهد اختلاف م نی
 در نتیجه(. 2دول داری مشاهده گردید )جاختلاف م نی

 011رنانچه آبیاری زیره سبز بطور کامل انجام شود، 
درصد نیاز شیمیایی تأثیر بیشتری بر افزایش عملکرد 

که با اعمال تنش کم آبی، بیولونیک داشت، در حالی
زیستی بیش از کود شیمیایی  همراه باترکیبات آلی 
 تاثیرگذار بود.

 
 یصفات مورد بررس یمربعات( برا نیگانی)م انسیوار هیتجز جینتا -6جدول 

 منابع تغییر
 درجه
 آزادی

عملکرد 
 بیولونیک

 دانه در بوته رتر در بوته عملکرد دانه
وزن هزار 
 دانه

 درصد اسانس

 987/4 ** 901/1 ** 7/7917 ** 4/20**  2247 ** 02721 ** 7 تکرار

 ns 111/1 ** 2/0984 * 121/1 ** 120/1 71247 ** 2722 * 7 فواصل آبیاری

 a 4 99220 7411 9222/0 2/022 141/1 941/1خطای 

 202/1 ** 789/1 ** 2/121 ** 892/00**  7210 ** 72722 ** 4 کود 

 ns 720  **87/4 ** 7/224  **012/1 ** 728/1 8102 * 8 کود ×آبیاری فواصل

 b 74 0921 221 111/1 2/018 028/1 1421/1 یخطا

 7/07 7/2 2/8 2/2 2/09 0/02 _ (%يریب تغییرات )

 .باشدمی عدم تفاوت م نی دار  nsو  10/1،  12/1دار بودن در سطح احتمال *، ** به ترتیب نشان دهنده م نی

 
افزایش فواصل آبیاری سبب کاهش عملکیرد دانیه 

 درصید 21 تیا 72 عملکرد دانه با آبیاری بین شد. میزان
 داری نییم خاک از لحاا آمیاری تفیاوت رطوبتی تخلیه
(. از سوی دیگر عملکیرد دانیه زییره 4نداد )جدول  نشان

سبز در سطوح مختل  کیودی نسیبت بیه شیاهد )بیدون 
داری نشییان داد، هررنیید کییه بییین کییود( افییزایش م نییی

سییطوح کییود شیییمیایی نسییبت بییه کییود آلییی و زیسییتی 
 (.2داری مشاهده نشد )جدول اختلاف م نی

اختلال  ببس درصد تخلیه رطوبتی 22 خشکی تنش 
در جذ  عناصر غذایی و صفات فیزیولونیکی 

 بنابراین .گردید گیاه زیره سبز گیری شده دراندازه
 تنش شدید خشکی در کاهش عملکرد بیولونیکی و دانه

استفاده از ترکیبات  دیگر سوی از. دور از انتظار نبود
ها باعث کودی آلی و زیستی با افزایش رشد ریشه

و عناصر غذایی شده و رشد افزایش فراهمی آ  

رویشی و زایشی گیاه را افزایش داده و در نتیجه 
عطارزاده و گردد )افزایش عملکرد بیولونیک می

کودهای با منشا آلی به واسطه بهبود (. 7101bهمکاران 
محتوای کلروفیل سبب افزایش تولیدات فتوسنتزی شده 

 گرددکه در نتیجه سبب بهبود رشد گیاهان می
گزارش شده که کودهای  (.7171ستیز و همکاران )راتزی

زیستی از طریق بهبود جذ  عناصر غذایی سبب تحریک 
(. همچنین عنوان 7112هان و لی گردد )رشد گیاهان می

شده است که کودهای زیستی از طریق تولید هورمون 
های تحریک کننده رشد گیاه به ویژه اکسین، سیتوکینین 

یر قرار داده و ان را تحت تاثو جیبرلین رشد و نمو گیاه
لوسی و شوند )های رشدی میباعث افزایش شاخ 

رشد و عملکرد دانه در گیاه  افزایش (.7114همکاران 
 وسیله به (Trachyspermum copticumدارویی زنیان )

 توس  زیستی در شرای  تنش خشکی و آلی کودهای
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 (.7108 غائبی و همکاران) است شده گزارش پژوهشگرانسایر 
 

و کود بر عملکرد بیولوژیک، چتر در بوته، دانه در بوته، وزن آبیاری  فواصلمقایسه میانگین برهمکنش  -7جدول 
 هزار دانه و درصد اسانس 

فواصل 
 آبیاری

عملکرد بیولونیک  کود 
(1-kg.ha) 

رتر در 
 بوته

وزن هزار  دانه در بوته
 (gدانه )

 درصد اسانس

 
درصد  72

 تخلیه رطوبت

a 1/08 0142 درصد شیمیایی 011  a 024 a 1/7  a 2/9  j 

ab 2/02 111 کمپوستورمی  bcd 042 bcd 2/7  c 8/9  hij 

کمپوست+ کود ورمی
 زیستی

0174 ab 9/02  bc 024 a 1/7  a 1/4  fghi 

cde 1/02 829 کود زیستی  de 022 ab 4/7  cd 4/4  def 

def 1/04 870 شاهد  ef 041 bcd 7/7  e 8/9  hij 

 
درصد  21

 تخلیه رطوبت

abc  9/02 122 درصد شیمیایی 011  bc 027 abc  2/7  b 2/9  ij 

bdc 9/02 101 کمپوستورمی  cd 047 cde 4/7  cd  1/4  fghi 

کمپوست+ کود ورمی
 زیستی

0110 ab 2/02  b 022 ab 8/7  ab 7/4  efg 

ef 9/09 804 کود زیستی  fg 092 ef 4/7  cd 2/4  cd 

efg 9/07 222 شاهد  g 072 fg 7/7  e 0/4  ghf 

 
درصد  22

 تخلیه رطوبت

def 1/09 844 درصد شیمیایی 011  fg 012 h 7/7  e 2/4  cde 

def 1/04 842 کمپوستورمی  ef 070 g 9/7  de 8/4  bc 

کمپوست+ کود ورمی
 زیستی

820 cde 1/02  bcd 091 efg 2/7  cd 7/2  b 

fg 2/07 278 کود زیستی  g 17 i 9/7  de 2/2  a 

g 9/01 210 شاهد  h 22 j 19/7  f 1/4  bc 

 .ندارنددرصد  2آزمون دانکن در سطح احتمال  با داریاختلاف م نی در هر ستون مشترک حروف دارای هاییمیانگین

 
   اجزای عملکرد

بر رتیر در  آنها برهمکنشکود و اثر  آبیاری و اثر
دار یزیره سبز م نی ، دانه در بوته و وزن هزار دانهبوته

، رتیر در یدرصید تخلییه رطیوبت 72(. در 2بود )جدول 
عیدد  08درصید نییاز شییمیایی  011بوته زیره سبز در 

 شیاهدو  ی دیگیربود که نسبت به سیطوح مختلی  کیود
(. همچنین پیس از 2داری نشان داد )جدول افزایش م نی

درصد نیاز شیمیایی، در بین تیمارهای کود زیستی  011
کمپوست همراه با در بوته در ورمی و آلی بیشترین رتر

درصید   21عیدد بیود. در  9/02کود زیستی با مییانگین 
کمپوسیت تخلیه رطوبت، بیشترین رتر در بوته در ورمی

درصد نییاز  011همراه با کود زیستی  بود که نسبت به 
ت یداد داری نشان نیداد. همچنیین شیمیایی اختلاف م نی

کمپوسیت کودی ورمییتیمار  رتر در بوته زیره سبز در

درصیید تخلیییه رطییوبتی  22در همییراه بییا کییود زیسییتی، 
درصد تخلیه رطوبتی اختلیاف  21و  72نسبت به سطوح 

 داری را نشان نداد. م نی
دانیه در ت یداد درصد تخلیه رطوبیت،  21و  72در 

درصد نیاز شییمیایی نسیبت بیه  011بوته زیره سبز در 
ا نسییبت بییه داری نشییان داد، امییشییاهد افییزایش م نییی

کمپوست همراه با کود زیستی اختلاف م نی داری ورمی
درصد تخلیه رطوبت، بیشترین  22(. در 2نداشت )جدول 

کمپوسیت همیراه بیا کیود دانه در بوتیه در ورمییت داد 
مصیرف بیه تنهیایی ورمیی زیستی  بود کیه نسیبت بیه 

داری نشان نداد. همچنین کمترین اختلاف م نیکمپوست 
 (. 2ر بوته در شاهد بدست آمد )جدول دانه د ت داد

درصییید تخلییییه رطوبیییت،  21و  72در شیییرای  
 تیمارهیای کیودی وزن هزار دانه زیره سبز دربیشترین 
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کمپوسیت همیراه بیا و ورمیی درصد نیاز شییمیایی 011
. همچنیین کمتیرین وزن هیزار کود زیستی مشاهده شید

(. در 2دانه زیره سبز در شاهد مشیاهده گردیید )جیدول 
درصد تخلیه رطوبیت، بیشیترین وزن هیزار دانیه در  22

کمپوست همراه با کود زیستی بود کیه نسیبت بیه ورمی
تیمار مصرف به تنهایی ورمی کمپوست و کیود زیسیتی 

  .نشان نداد داریاختلاف م نی
کیود  اثر مصیرف گیاه در ایتغذیه وي یت بهبود
رشد گییاه، افیزایش ت یداد  قدرت افزایش باعث شیمیایی

 بوتیه در دانه نتیجه آن افزایش ت داد تر در بوته و درر

دلییل اسیتفاده از تیمارهیای است. از سوی دیگر به شده
 نگهیداری ظرفییت کودی زیستی و آلی که سبب افزایش

 افییزایش خییاک، ایبهبییود سییاختمان گرانولییه و آ 

 عناصیر سیازی آزاد و و آنزیمیی میکروبی هایف الیت

گرینلیر و شیوند )میی خاک ایهکلوئید در موجود غذایی
نتیجه آن سیبب افیزایش رشید و  ( که در7118همکاران 

ت داد رتر در بوته و در نهایت سبب افزایش ت یداد دانیه 
همچنین با افزایش تنش خشکی ن ش در بوته شده است. 

ترکیبات آلی و زیسیتی میوثرتر از کیود شییمیایی بیوده 
د که کود ( گزارش کردن7104است. فروزنده و همکاران )

کمپوسییت بییا آزادسییازی عناصییر بییه ویییژه آلییی ورمی
نیترونن، سبب افزایش رشد و وزن هزاردانه نسیبت بیه 

و  عملکیرد کیه کردنید گیزارشمح  یان  گیردد.شاهد می
 و آلیی کودهیای کیاربرد بیا اسیفرزه اجیزای عملکیرد

سیینک و همکیاران ) داشیت داریم نی افزایش شیمیایی
7104). 

 
 درصد اسانس

آنهیا بیر  بیرهمکنشنش خشکی و کود و اثیر اثر ت
(. در 2دار بیود )جیدول درصد اسانس زیره سیبز م نیی

، بیشترین درصد اسانس یدرصد تخلیه رطوبت 72سطح 
کیه  بدست آمد 4/4با میانگین  کود زیستیزیره سبز در 

نسب به کیود ورمیی کمپوسیت همیراه بیا کیود زیسیتی 
ر سطح فیو ، (. د2)جدول  داری نشان نداداختلاف م نی

درصید  011کیاربرد کمترین میزان درصید اسیانس در 
درصید  22و  21 در. مشاهده شدشاهد و نیاز شیمیایی 
 کود زیسیتی، بیشترین درصد اسانس در یتخلیه رطوبت

بدست آمید کیه نسیبت سیطوح دیگیر تیمارهیای کیودی 

پیایینتر داری نشان داد. همچنین در سیطح اختلاف م نی
توانسیت بیا کیود زیسیتی،  اه کود ورمی کمپوست همیر

)جیدول  سبب بهبود درصد اسانس در زیره سیبز شیود
(. همچنین نتایج بدست آمیده نشیان داد کیه بیا اعمیال 2

درصد تخلیه رطیوبتی، سیبب  افیزایش درصید  22تنش 
اسانس زیره سبز گردید. تنش در اکثیر گیاهیان داروییی 

 گیردد و ازسبب افزایش تولید مواد ثانویه )اسانس( میی
 گیاهیان تحیت در اسیانس، تجمیع و جایی که تشکیلآن

دهید میی نشیان افیزایش به تمایل خشک محیطی شرای 
 در اصیلی عوامیل از یکیی خشیکیپیس بنیابراین تینش 

 اسیت ) داروییی اکثیر گیاهیان در اسانس درصد افزایش
 دیگییر برخییی بییا توافییق در(. 7118بانیییان و همکییاران 

 در تحمیل بیا وییه،افزایش برخیی ترکیبیات ثان تح ی ات،
شییاپرو و همکیاران شرای  تنش خشکی میرتب  اسیت )

(. از سوی دیگیر کودهیای آلیی بیا افیزایش جیذ  7101
هیای گییاهی سیبب عناصر غذایی و بیوسینتز هورمیون

گردنید بهبود رشد و افزایش ترکیبات فنلی در گیاهان می
)اعتصییامی و  دارد مطاب ییت تح یییق اییین نتییایج بییا کییه

گزارش شده است که کودهیای آلیی  .(7108ماهیشوری 
 و خییاک فیزیکوشیییمیایی خصوصیییات بهبییود سییبب
در بنیابراین  شیود،میی غیذایی عناصیر تدریجی فراهمی
 دارنیدبسیزایی  ن یش ان دارویییاسانس در گیاهی تولید
 .(7171و عطارزاده و همکاران  7108 غائبی و همکاران)

 
 گیرینتیجه

زیره سبز که  داددر مجموع نتایج این پژوهش نشان 
درصید تخلییه رطیوبتی را  21تا حدودی توانسته تینش 

بیا افیزایش آن  خشیکیتأثیر منفی تنش اما  ،تحمل نماید
شدت بیشتری پیدا کیرده کیه  (درصد تخلیه رطوبت 22)

 و دانیه عملکیرد بیولونییکتولیید باعث کاهش در نهایت 
و  کمپوسیتورمیهمچنین تاثیر مثبت استفاده از  گردید.
رییه بصییورت تلفی ییی و رییه  سییتی نیتروپلییاسکییود زی

بصورت تنهایی سبب افزایش رشد و بهبود خصوصیات 
های آنتیی اکسییدانی شیده فیزیولونیکی و ف الیت آنزیم
تامین نیازهیای غیذایی گییاه،  است. این تیمارها علاوه بر

. تیمارهای کیود شده است بهبود محتوای کلروفیلسبب 
ل رقابیت بیا تیمیار کیود آلی و زیستی در اکثر موارد قاب

به خصوص با افزایش تنش خشکی تاثیر بوده، شیمیایی 
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بیشتری را نشان دادنید کیه نشیان دهنیده لیزوم توجیه 
 باشد.های کشاورزی میبیشتر به آنها در سیستم

 
 سپاسگزاری

 فسییا، واحیید اسییلامی آزاد دانشییگاه از وسیییله بییدین
 ریییا تح ییق ایین انجیام در را میا صیمیمانه کیه ایران

 .نماییممی تشکر نمودند،
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