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 چکیده
 یطرادر شادهنده آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اساانس شاوید مواد بهبودکاربرد    تأثیرارزیابی  به منظور  

شده در قالب طرح خرد هایکرت صورت به یرجندب شهرستان در 1395-96آزمایشی در سال زراعی ،  آبیکم  تنش
، 60طح )آبیاری پس از  عنوان عامل اصلی در سه سبهآبی  کمتنش  اجرا شد.    کامل تصادفی با سه تکرار  هایبلوک
شاامل در چهاار ساطح  آلای و شایمیاییدهنده دبو( و مواد بهAکالس  تبخیر از تشتک تبخیر مترمیلی 180و    120

مطالعاه در ایات تحقیا   صفات ماورد .فرعی بودند عاملعنوان به و متانول پوست، زئولیتکمسوپرجاذب، ورمی
 ر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکردشامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد چت

 دارمعنایموجب کاهش آبی  کمشت، درصد و عملکرد اسانس بودند. نتایج نشان داد که تنش  دابرزیستی، شاخص  
ی دهنده آلی و شیمیای، مواد بهبودچنیتهمشاخص برداشت و درصد اسانس شد.    جزبهتمامی صفات مورد مطالعه  

ی داشتند. دارمعنیمثبت و    رثیأت  تعداد چتر در بوته، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و عملکرد اسانسبر ارتفاع بوته،  
آلی و شیمیایی بر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه، دهنده هبودو مواد بآبی  کمبرهمکنش تنش  

آلای و دهناده استفاده از ماواد بهبودآبی کمبا افزایش شدت تنش  بود. دارمعنیعملکرد زیستی و عملکرد اسانس 
موجاب جاذب  ساوپر  مصار   تانش شادیدشرایط  که در  طوریرا افزایش داد. بهاسانس    و   نهشیمیایی عملکرد دا

با متانول موجاب افازایش   پاشیمحلولدرصد و    27/37و    43/34ترتیب  افزایش عملکرد دانه و اسانس به میزان به
یج ایات تحقیا ، انتس  بر اسا.  نددرصد نسبت به شاهد شد  85/42و    71/34ترتیب  د دانه و اسانس به میزان بهعملکر
در شارایط تانش شادید متاانول  درصد حجمای 20با    پاشیللومحو  جاذب  سوپرکیلوگرم در هکتار    100مصر   

 . شودمیجهت افزایش کمیت و کیفیت عملکرد شوید در منطقه بیرجند پیشنهاد 

 
 کمپوستمتانول، ورمی ،عملکرد اسانسسوپر جاذب، زئولیت، ا:  ه کلیدواژه 

 

 مقدمه

 ( گیوواهی.Anethum graveolens L)د شوووی

 Qeshm) است (Apiaceaeچتریان )خانواده  از سالهیک

et al., 2015).  فرار بوووده کووه  هایاسانساین گیاه حاوی

وت مختلف و برای هر اقلیمی متفا  هایانداممقدار آن در  

از ایوون گیوواه در درمووان (. Andalibi et al., 2011اسووت )
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اری، نفووخ و اسساسوو  درا  تسرماخوردگی، سرفه، مشکال

 (. Madadi Bonab et al., 2013) شودمیاستفاده 

 یکووی از عواموول اقلیمووی کووه بوور توزیوو  و پووراکن   

اسووت آق قابوول    موورثر گیاهووان دارویووی در سراسوور جهووان  

 سووت کووه  ت نشووان داده ا . برخووی ملالعووا باشوود می دسووترس  

  تن  ناشی از کمبود آق موجب کاه  عملکرد در گیاهان 

 Soheilnejad et al., 2018; Baghbani)   شووود ی م   دارویی 

Arani et al., 2017; Madadi Bonab et al., 2013  .)

 نشووان داد کووه    گیوواه شوووید   نتووایت تیقیقووی در خ ووو  

هوووایی و    های انوودام ارتفاع بوتووه، وزن خشووک  خشکی  تن  

انس شوید را کاه  داد اما باعث افزای  درصد  عملکرد اس 

     (. Haghshenas and Eskandari, 2011اسانس شد ) 

اده از مقابلووه بووا توون  خشووکی، اسووتف هووایراه یکی از 

ایوون کودهووا کمسوسووت اسووت.  رموویکودهای آلی مانند و

دارای قوودرت بوواذی جووذق و نگهووداری آق و عناصوور 

هکشی مناسب در خوواک غذایی، تخلخل زیاد، تهویه و ز

بوووده و اسووتفاده از آن در کشوواورزی پایوودار، عووالوه بوور 

های مفیوود فعالیووت میکروارگانیسوو  جمعیووت و  ایافووز

غووذایی مووورد نیوواز گیوواه  خاک در جهت فراهمی عناصوور

نمایوود ول عموول میماننوود نیتووروفن، فسووفر و پتاسووی  میلوو 

(Azeez et al., 2010; Naiji and Souri, 2015; Naiji 

and Souri, 2018 کمسوسووت (. در تیقیقی، استفاده از ورمی 

 Bunium persicumیاه ) یره سوو ز   نه باعث افزای  عملکرد دا 

Boiss( شووود )Nourihoseini et al., 2016.)  نقووو  

در کوواه  شوودت اثوورات توون  خشووکی و  ها سوپرجاذق 

افووزای  تولیوود می وووذت متعووددی بووه اثبووات  چنووینه 

 ;Jahan and Nassiri Mahallati, 2019) رسوویده اسووت

Moradi Ghahderijani et al., 2015) . ،در تیقیقووی

باعووث جاذق سوووپرکیلوووگرم در هکتووار  200از  ده تفااسوو 

هبووود رشوود و صووفات زراعووی تعدیل اثر سوء خشووکی و ب

 ,.Soheilnejad et al( شوود ).Vigna radiate Lموواش )

اسووتفاده از زلولیووت یکووی دیگوور از راهکارهووای  (.2018

 Moradi) یری از کوواه  ربوبووت خوواک اسووتجلوووگ

Ghahderijani et al., 2015 .)کوواتیونی  دلبوواظرفیووت ت

بوواذ، سوواختار بسوویار متخلخوول، جووذق سوولیی و میووزان 

 ویژه بهد، جلوگیری از آبشویی عناصر غذایی  آبگیری زیا

منی ر به فرد زلولیت   هایویژگیاز    شنی  هایخاکدر  

ای  نشووان یک آزموو نتایت (. Mumpton, 1999باشد )می

باعووث افووزای    توون در هکتووار زلولیووت  9داد که م رف  

 Trigonella) کارایی م رف آق شنبلیله و نهعملکرد دا

foenum-graecum L.( شوود )Baghbani Arani et al., 

های اخیر نشان داده است ها در سالبرخی تیقیق(.  2017

ول  متووان   پاشووی میلول که رشد و عملکرد گیاهان سه کربنه بووا  

کند و متانول به عنوان یک منب  کووربن بوورای  زای  پیدا می اف 

جلوگیری و یا کوواه  توونفس  .  شود می ق  سو می این گیاهان  

در پیووری    تووأخیر گیاهووان،  ه  ب   القاشده   های تن  نوری ناشی از  

و افزای  دوره فعال فتوسنتزی و دوام سلح بوورگ و    ها برگ 

ول در  کوواربرد متووان   هووای نق  از جملووه    2Coافووزای  تیبیووت  

  (. Ramirez et al., 2006)  باشد می   گیاهان 

خشووک و    ای منلقووه در    ان ایوور گوورفتن  قوورار  بووا توجووه بووه  

یی  هووا ش و ر اسووتفاده از    ، گیاهان دارویی   اهمیت و    خشک نیمه 

که بتوانوود تیموول ایوون گیاهووان را در شوورای  توون  خشووکی  

  تووأثیر افزای  دهد اهمیت دارد. بنابراین، این تیقیق با هدف 

  آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصوود دهنده  اد بهبود کاربرد مو 

 . در بیرجند انجام شد ی  شک ای  تن  خ اسانس شوید در شر 

 ها روشمواد و 

در مزرعووه  1395-96ی زراعوو ایوون آزمووای  در سووال 

تیقیقوواتی دانشووگاه آزاد اسووالمی بیرجنوود بووا مخت ووات 

 59دقیقووه عوورا شوومالی و  52درجووه و  32جغرافیووایی 

متوور از   1480بووول شوورقی و بووا ارتفوواع  دقیقه    13درجه و  

بوور   موویلی  از نظوور اقسلح دریا اجوورا شوود. میوول آزمووای

ی آمبوورفه جووزء منووابق خشووک بنوودببقهس سیسووت  اسووا

ایت تجزیووه خوواک منلقووه مووورد آزمووای  در توو ن  باشد.می

 .است آمده  (1)جدول 
 

Table 1. Results of soil analysis at 0-30 cm depth in the growing season 2016-2017 
K (ppm) P (ppm) N (%) pH )1-s.mdC (E Texture 

133 6.8 0.033 8.2 1.57 Clay Loam 
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خرد شده در قالووب  هایکرتت صوراین آزمای  به

کامل ت ادفی با سووه تکوورار انجووام شوود.   هایبلوکبرح  

عنوان فاکتور اصلی در سه سلح )آبیوواری بهآبی  ک تن   

تبخیر تجمعووی از تشووتک  مترلیمی 180و  120، 60از  پس  

در  یییاآلووی و شوویمدهنووده  بهبودمواد  ( و  Aکالس    تبخیر

و  لولیووتزکمسوسووت، سوووپرجاذق، ورمی)چهووار سوولح 

، تیقیووقدر ایوون . نوودعنوان فوواکتور فرعووی بودبووه (متووانول

، کیلوووووگرم در هکتووووار100بووووه میووووزان جاذق سوووووپر

 بووه  زلولیووت  توون در هکتووار،  5/6به میزان    کمسوستورمی

درصد حجمی  20میزان و متانول به در هکتار  تن    5زان  می

از نوووع  سوووپرجاذق پلیموور ت.رفوو گ مووورد اسووتفاده قوورار

ونی از شرکت تجاری مهرپادکیان تهیه شد. زلولیت فکلو

 موووورد اسوووتفاده از نووووع پوووودری کلینوپتیلولیوووت بوووود.

صورت نووواری بهزلولیت    کمسوست وورمی،  سوپرجاذق

در زمووان کشووت بووذور و   مترینتیاس  25تا    20و در عمق  

 شوویپالمیلواسووتفاده گردیوود.    عریض  هایپشتهدر وس   

فاصووله بووه  و    شوید  دهیگلشروع  نوبت  دو  در    نیز  متانول

شامل  یفرع کرتهر در این آزمای ،   .انجام شدروز  15

 40 یووفردمتوور و بووا فاصووله  5 بووه بووول کاشووتخوو   6

  .بود مترسانتی 5و فاصله روی ردیف  مترسانتی

قبوول از  شد.    انجام   ماه اردیبهشت   5تاریخ  بذور در    کاشت 

  با غلظووت   یرام ت   ین کاربوکس   ک  قارچ   یله وس ه  بذور ب   ، کاشت 

عملیات تنک کردن در مرحله  . ید گرد  ی ضدعفون در هزار  2

بوور اسوواس آمووار  ر گیوواه،  پس از استقرا   . چهار برگی انجام شد 

کوورت    تیمارهای آبیاری برای هوور  Aکالس تبخیر از تشتک 

  شوویلنو و  توسوو  ت  تیووت فشووار و با کمک سیس میاسبه و 

 اعمال شد.  کنتور 

و اجووزای    مورفولوفیووک   صووفات   گیری انوودازه   ت هوو ج 

صووورت ت ووادفی  بوتووه از هوور کوورت به  10تعووداد  ، عملکرد 

و    دانووه   عملکوورد   ن یی تع جهت  شد.    صفات تعیین این  انتخاق و  

مووان  ز   در رب  قسمت میانی هوور کوورت  مترم دو    های بوته  ، بیوماس 

برداشووت و  (  چترهووا ای شوودن  قهوووه )   یزیولوفیووک ف   یدگی رسوو 

  اسووازی چترهووا و بوجوواری بووذور جد ز  پووس ا توووزین شووده و  

 . ید گرد   یین تع نیز    عملکرد دانه 

گوورم از    100به منظور میاسبه درصد اسانس مقوودار 

و در    کلونجر در دستگاه  کرت هر  بذور برداشت شده از 

اسووانس    میووزان و  با بخار آق قوورار گرفتووه    تقلیر   فرآیند 

نیووز از    عملکوورد اسووانس   . شوود   توووزین آن  از    استی ووالی 

دسووت  نس به دانووه و درصوود اسووا د  کوور حاصل ضرق عمل 

 آمد. 

انجام   MSTATC  افزارنرمبا استفاده از    یآمار  یهتجز

 یادامنووهد مون چناز آز هاانگینیم یسهمقاجهت   .یرفتپذ

 .شداستفاده  درصد پنتدر سلح احتمال  دانکن

 حثنتایج و ب 

 صفات مورفولوژیک

شوواخه فرعووی  بر ارتفاع بوته و بر تعووداد آبی ک  اثر تن  

آبووی  ک  بووا افووزای  توون     (. 2)جوودول  بووود    دار معنی   ته بو ر  د 

و   34/ 67ترتیب بووه  بوتووه  شاخه فرعووی در ارتفاع بوته و تعداد 

  هووای در تیقیق .  ( 3جوودول    یافووت ) درصوود کوواه   14/ 14

 ,Haghshenas and Eskandariروی شوووید )   جداگانووه 

بووا    ( Baghbani Arani et al., 2017)   و شوونبلیله   ( 2011

اع بوتووه و تعووداد شوواخه جووانبی در  رتف ا  کی تن  خش  افزای  

توون   شرای    علت کاه  ارتفاع بوته در بوته کاه  یافت. 

تقسووی  و    کوواه آن  خشکی، کاه  فشار آماس و متعاقب 

  ه ب   (. Baghalian et al., 2011باشد ) ها می بزرگ شدن سلول 

رسوود علووت کوواه  تعووداد شوواخه فرعووی در بوتووه بووا  نظر می 

وره رویشی گیاه و عوودم  دن د ش  اه آبی، کوت افزای  تن  ک  

فرصت کووافی بوورای جووذق آق و مووواد غووذایی و در نتیجووه  

اری از  فراهمووی آق بوور بسووی باشوود.  زایی شاخه آیند تکمیل فر 

سیمیالسوویون  آ های متابولیسمی گیوواه از جملووه جووذق و  جنبه 

عناصوور غووذایی   ثر است. کاه  در جووذق ر ذایی م عناصر غ 

ه موورثر باشوود  ینوو زم در اثوور کمبووود آق ممکوون اسووت در ایوون  

 (Farhadi et al., 2013; Souri, 2016 .)  

کمسوسووت  سوپر جوواذق، ورمی دهنده  کاربرد مواد بهبود 

،  10/ 19ترتیب  بووه موجووب افووزای   و متانول نسبت بووه شوواهد  

  (. 4جدول  ارتفاع بوته شد ) درصدی    5/ 09و   5/ 38
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Table 2. Mean square of the effect of organic and chemical improvements on yield, yield components, 

percentage and yield essential oil of Anethum graveolens L. under water deficit stress conditions 
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df Source of 

variance 

21.82ns 0.039ns 9.96ns 1530.5ns 11637.69ns 0.04ns 5396.33ns 1.53ns 0.143ns 17.018ns 2 Replication 

1286.1** 0.077ns 30.92ns 36850439.04** 5142934.8** 0.369** 271643.71** 37.45** 1.74 1703.83** 2 Water stress (A) 

26.49 0.55 8.36 92184.56 16620.72 0.03 2851.006 0.956 0.271 18.25 4 Error a 
50.13** 0.018ns 9.71ns 957036.1** 166184.85** 0.021ns 7070.34ns 7.56** 0.445ns 46.51** 4 Beneficial materials 

(B) 

170.35* 0.038ns 9.12ns 457759.76** **80004.61 0.024ns 9355.1** 4.01** 0.315ns 11.89ns 8 A × B 
6.761 0.02 36.69 81633.08 18529.98 0.026 3163.83 1.168 0.232 7.65 24 Error b 

12.47 8.25 15.01 9.24 11.12 8.44 14.93 13.05 12.98 5.89 - C.V. (%) 
**,* and ns are significant at 1 and 5% probability levels and non-significant, respectively. 

 
Table 3.  Mean comparison of effect of water deficit stress on plant height, number of branches per 

plant and 1000 seed weight of Anethum graveolens L. 
1000 seed Weight  

(g) 
Number of branches 

per plant 
Plant height  

(cm) 
water deficit stress  

(mm evaporation form evaporation pan) 
1.71b 4.10a 58.94a 60 
1.99a 3.51b 43.49b 120 
1.98a 3.52b 38.50c 180 

Means with the same letter are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 

 
Table 4. Mean comparison of the effect of organic and chemical improvements plant height of Anethum 

graveolens L.  

 Treatment 

 Control Zeolite Vermi compost Super absorbent Methanol 

Plant height (cm) 45.31bc 44.16c 47.75ab 49.93a 47.74ab 
Means with the same letter are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 

 
جاذق  سوپر کیلوگرم در هکتار  200یقیقی، م رف ت   در 

 ,.Soheilnejad et alاع بوته ماش شوود ) افزای  ارتف   موجب 

  آق   زیووادی تواننوود مقووادیر  می جاذق  سوپر پلیمرهای  (.  2018

یووره نماینوود و در  خووود ذخ سوواختمان  در    جذق کرده و آن را 

ه قرار دهند  به تدریت آن را در اختیار ریشه گیا آبی مواق  ک  

 (Jahan and Nassiri Mahallati, 2019 بووه نظوور می .)  رسوود

  سوووپرجاذق توودریجی آق در خوواک توسوو   آزادسووازی  

موجووب تووداوم سوورعت رشوود گیوواه و افووزای  تورفسووانس  

 ای  ارتفوواع  ایووت افووز ه ن ها و در سلولی و بویوول شوودن سوولول 

هووا حوواکی از آن بووود کووه  تیقیق برخی  گیاه شده باشد. نتایت  

کمسوست باعث افزای  ارتفاع بوته در گیوواه  ی از ورم   استفاده 

 شوود گیاهووان موورزه و رییووان    چنین ه  و    دارویی گل مغربی 

 (Neamati, and Azizi, 2013; Naiji and Souri, 2015; 

Naiji and Souri, 2018 ). 

جووذق آق و تووأثیر بوور  کمسوست از بریق افزای   ورمی 

های مفیوود خوواک و افووزای   کنندگی فعالیت قابلیت تیریک 

توانووایی جووذق مووواد غووذایی موجووب افووزای  ارتفوواع بوتووه  

(.  Haj Seyed Hadi and Rezaee Ghale., 2016شووود ) می 

در گیوواه  دهنووده  ، اسووتفاده از متووانول بووه عنوووان بهبود چنین ه  

 ,.Khosravi et al)   بوتووه را افووزای  داد سوورخارگل ارتفوواع  

وکینین و  ای  تولیوود سووایت متانول بووا افووز  پاشی میلول (. 2011

ر  افزای  تقسی  سلولی، تیریووک رشوود و افووزای  ارتفوواع د 

 ,.Amraei et al)   شووود ه را موجووب می گیاهووان تیمووار شوود 

2017 .) 
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 عملکرد و اجزای عملکرد دانه 

دهنده  اد بهبود استفاده از مو آبی  ک  در شرای  تن   

شوود    نسبت بووه شوواهد موجب افزای  تعداد چتر در بوته  

متر تبخیر  میلی   60آبیاری مللوق )   در تیمار   (. 5جدول  ) 

  بووه ( نسووبت  12/ 12) اذق  ج سوووپر   اسووتفاده از از تشووتک(  

شوواهد از تعووداد چتوور در بوتووه بیشووتری برخوووردار بووود  

  120در تیمووار توون  متوسوو  ) ،  چنووین ه    (. 5)جوودول  

( و  9/ 54) جاذق  سوپر تبخیر از تشتک( کاربرد  متر  میلی 

  180ر توون  شوودید ) ( و در تیمووا 9/ 33کمسوسووت ) ورمی 

( و  7/ 87متوور تبخیوور از تشووتک( کوواربرد زلولیووت ) میلی 

تعووداد  لیووا   به شاهد از  ( نسبت  7/ 67مسوست ) کورمی 

در تیقیقی مشخص    (. 5جدول  بودند )   برتر چتر در بوته  

تعووداد چتوور    ای  افووز   موجب   سوپرجاذق   شد که کاربرد 

نظر   به  (. Shekofteh et al., 2013در بوته شوید شد ) 

و  جاذق  سوووپر ی  فراهمی آق توسوو   د که افزا رس می 

شوود  افووزای  ر   آزادسازی تدریجی آن در خاک باعووث 

نهایت بهبود رشوود زایشووی را  ای گیاه شده که در سبزینه 

نیز به دنبال خواهد داشووت. در تیقیقووی دیگوور، کوواربرد  

ست موجب افزای  تعووداد کسسووول در بوتووه  کمسو ورمی 

(.  Neamati and Azizi, 2013)  گوول مغربووی شوود 

نیوواز  کمسوست جووذق آق و عناصوور غووذایی مورد ورمی 

  را افووزای  دادهاسووی   سووفر و پت اننوود نیتووروفن، ف گیوواه م 

 (Azeez et al., 2010 )    و از بریووق افووزای  رشوود

ای گیوواه موجووب افووزای  تعووداد چتوور در بوتووه  سووبزینه 

تن در هکتار زلولیووت و    9ود. در تیقیقی، م رف  ش می 

وست اثر منفی تن  خشکی  کمس تن در هکتار ورمی   2/ 7

 ,.Baghbani Arani et alرا در شوونبلیله کوواه  داد ) 

2017 .) 

متر تبخیر از تشتک(  میلی   60ر تیمار آبیاری مللوق ) د 

داری  نسبت به شاهد تأثیر معنووی دهنده استفاده از مواد بهبود 

 فووزای   (. بووا ا 5اد دانووه در چتوور نداشووت )جوودول  بوور تعوود 

متوور  میلی   180شوودید ) ار توون   ویژه در تیموو بووه آبی  ک  تن  

انول  متوو و  جاذق  سوووپر تبخیوور از تشووتک( اسووتفاده از تیمووار  

درصوودی تعووداد دانووه در    19/ 96و    26/ 5ترتیب  بووه فووزای   ا 

 (. در تیقیقووی، کوواربرد  5چتر شوووید حاصوول شوود )جوودول 

 تعداد دانووه در چتوور شوووید  جاذق سوپر   مرب گرم در متر  30

 (. در بسوویاری  Shekofteh et al., 2013را افووزای  داد ) 

از گیاهووان زراعووی و دارویووی بووروز توون  آبووی در دوره  

سووت و وقوووع آن در ایوون مرحلووه، تعووداد  بیرانی ا دهی گل 

شوودت کوواه   شوووند را به می هووایی کووه بووه دانووه تبوودیل  گل 

بنووابراین،    (. Amiri Deh Ahmadi et al., 2012دهوود ) می 

بوورای  با در اختیار قرار دادن آق قابل دسووترس  جاذق سوپر 

دهی جلوووگیری  هووا در دوران گوول گیوواه از بووروز ایوون تن  

دهد. در تیقیقووی،  را افزای  می در چتر    تعداد دانه کرده و  

پاشووی بووا متووانول تعووداد دانووه در خووورجین کلووزا  میلول 

 (Brassica napus L. را افووزای  دا ) د   (Ahmadi et al., 

اه  در تیقیقی دیگر، استفاده از متانول تعداد گل گی (. 2018

(. بووه  Khosravi et al., 2011سوورخارگل را افووزای  داد ) 

هووا و  تووأخیر در پیووری برگ   از بریووق   رسوود متووانول نظوور می 

( موجب  Ramirez et al., 2006افزای  دوام سلح برگ ) 

ه و بووا تولیوود و  د شوو فتوسنتز جاری در مرحله زایشی   افزای  

  های بارور سیمیالت ذزم زمینه افزای  تعداد گلچه آ انتقال  

نهایت تعداد بیشتر دانه در چتوور گیوواه شوووید را فووراه   و در 

 باشد.   کرده 

 دانووه  موجووب شوود وزن هووزار  آبووی  ک  افووزای  توون   

 افووزای     (. 3جوودول  ) درصوود افووزای  یابوود    15/ 78میووزان  بووه  

 دانووه شوووید    ر آبووی موجووب کوواه  وزن هووزا توون  ک  

 (Amiri Deh Ahmadi et al., 2012 و شنبلیل ) ( هBaghbani 

Arani et al., 2017  شووود. ایووون در حوووالی بوووود کوووه ) 

 دار توون  خشووکی  نتایت تیقیقی حوواکی از عوودم تووأثیر معنووی 

 ,.Madadi Bonab et alبوور وزن هووزار دانووه شوووید بووود ) 

 (. احتمووواذک، کووواه  تعوووداد چتووور در بوتوووه باعوووث  2013

 هوور دانووه   ها و افووزای  سووه  سیمیالت بیشتر به دانه آ ت  هدای 

 ها افووزای  وزن دانووهیووت نهایوودات فتوسوونتزی و درتولاز 

 شده باشد. 

   آبووی، اسووتفاده از مووواد در سوولوح مختلووف توون  ک  
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Table 5 . Mean comparison of interaction between application of organic and chemical Beneficial materials 

and of water deficit stress on yield, some of yield components and essential oil yield of Anethum graveolens L.  
 

Essential oil 

yield (L. ha-1) 
Biological 

yield (kg. ha-1) 
Seed yield 

 (kg. ha-1) 
Number of seed 

per umbel 
Number of  

umbel per plant 

Interaction between 

drought and Beneficial 

materials 
29.12b 2574.62d 1591.37c 508.1a 8.21d Control 

60 
27.71b 2962.04c 1899.62b 564.7a 9.75c Zeolite 
27.75b 2622.96d 1683.87c 517.8a 8.70c Vermi compost 
35.88a 3237.00b 2058.00a 535.4a 12.12a Super absorbent 
35.03a 3459.83a 2168.00a 531.7a 10.92b Methanol 
       

21.03a 1725.91a 1229.75a 395.7a 6.75b Control 

120 
18.29a 1501.06bc 978.19b 328.1b 7.06b Zeolite 
14.11b 1225.00d 789.50c 227.6c 9.33a Vermi compost 
17.86a 1404.79cd 925.87bc 232.7c 9.54a Super absorbent 
21.20a 1648.29ab 1257.37a 362.9ab 7.83b Methanol 
       

10.57b 993.08c 631.25b 275.0bc 5.46d Control 

180 
12.17ab 994.92c 715.75ab 236.3c 7.87a Zeolite 
12.61ab 960.33c 729.50ab 255.1c 7.67ab Vermi compost 
14.51a 1402.37a 848.62a 347.9a 6.25cd Super absorbent 
15.10a 1136.96bc 850.37a 329.9ab 6.67bc Methanol 

Means with the same letter are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 

 
 موجووب افووزای  عملکوورد دانووه شوووید شوود  دهنووده  بهبود 

   در تیموووار آبیووواری مللووووق کوووه  بوری به   (. 5)جووودول  

بور  بووه  ز تشتک( بیشترین عملکرد دانه تبخیر ا   متر میلی   60) 

  جاذقسووووپر متوووانول ودهنوووده ودبهبمشوووترک از موووواد  

 درصوودی نسووبت  32/29و  23/36ترتیب بووه بووا افووزای 

، بیشووترین چنووینه (. 5)جوودول  شوودبووه شوواهد حاصوول 

 تبخیوور   متوورمیلی  180توون  شوودید )تیمار  عملکرد دانه در  

  تووانولم  بووه تیمارهووایمتعلووق  مشووترک    بوربووه  از تشتک(

  71/34ترتیب بوووه کوووه از افوووزای  بوووودجاذق سووووپرو 

 دار بودنووداهد برخووورشوو بووه نسووبت  درصوودی 43/34و 

 حاکی از آن بووود کووه اسووتفاده تیقیقی  نتایت    (.5)جدول  

موجووب افووزای  عملکوورد و کووارایی دهنده  بهبوداز مواد  

 دشوو توون  خشووکی در شوورای  م وورف آق آفتووابگردان 

(Moradi Ghahderijani et al., 2015.)  ایملالعووهدر ،

گوورم در  20دانووه شوووید از م وورف  بیشووترین عملکوورد

 ,.Shekofteh et alحاصوول شوود )جاذق سوووپر  مربوو متر

 زیووادیتواننوود مقووادیر  میجاذق  سوووپرپلیمرهای  (.  2013

 خووود ذخیووره سوواختمان در  جووذق کوورده و آن را آق

 به تدریت آن را در اختیار ریشه  آبینمایند و در مواق  ک 

 ,Jahan and Nassiri Mahallatiگیوواه قوورار دهنوود )

جی آق در آزادسووازی توودری رسوودمیبووه نظوور (. 2019

در شوورای  توون  شوودید  ویژه به سوپرجاذقخاک توس   

 شووده و بووا در مووان  از کوواه  سوورعت فتوسنتز توانوودمی

 بیشووتر مووان  از کوواه  بووول اختیووار گذاشووتن ربوبووت 

کووه بووا توجووه بووه اینره رشد گیاه شود. در این تیقیق،  ود

موجووب آبووی ک در شوورای  توون    سوپرجاذقاستفاده از  

 رودموویانتظووار  بنووابراین، .ای  تعداد دانه در چتوور شوودافز

 قوورار داده و موجووب افووزای    تووأثیرعملکرد دانه را تیت  

 متووانول در شوورای   پاشوویمیلولدر تیقیقووی،  آن شووود.

و رشوودی  هایشوواخصب افووزای  جوو موتوون  خشووکی 

 اسووتفاده (. Amraei et al., 2017یا شوود )عملکوورد سووو

توون    کننوودگیتعدیل   بووا خوووااز موادی مانند متووانول  

کننده کاه  عملکرد حاصوول از تا حدی جبران  تواندمی

در تیقیقووی (. Downie et al., 2004خشووکی باشوود )

 کمسوسووت مشخص شوود کووه اسووتفاده از زلولیووت و ورمی

نتووایت   .ادر منفی توون  خشووکی را در شوونبلیله کوواه  دثا

هکتووار توون در  9یووک آزمووای  نشووان داد کووه م وورف 

زای  عملکوورد دانووه و کووارایی م وورف زلولیت باعث افوو 

 (.Baghbani Arani et al., 2017شوود )آق شوونبلیله 

 ظرفیووت تبووادل کوواتیونی بوواذ، سوواختار بسوویار متخلخوول، 
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از لوووگیری جو میووزان آبگیووری زیوواد، جووذق سوولیی 

شوونی از  هووایخاکدر  ویژه بووهیی آبشووویی عناصوور غووذا

 ,Mumptonباشد )منی ر به فرد زلولیت می  هایویژگی

1999.) 

آبووی، اسووتفاده از مووواد در سوولوح مختلووف توون  ک 

 موجووب افووزای  عملکوورد زیسووتی در شوووید دهنده  بهبود

 کووه در تیمووار توون  شوودید بوریبه(. 5شوود )جوودول 

و جاذق  سوووپرتشووتک( کوواربرد    تبخیوور از  مترمیلی  180  )

درصدی   48/14  و  21/41ترتیب  به  متانول موجب افزای 

ای ملالعهدر  (.  5شد )جدول    هدنسبت به شا  عملکرد دانه

 گوورم  30، بیشووترین وزن خشووک از م وورف شوووید روی

 ,.Shekofteh et alحاصل شوود )جاذق سوپرمرب  در متر

موجووب ول  بووا متووان  یشپامیلول،  دیگر  ملالعهدر  (.  2013

متووانول در گیاهووان .  شوودرد زیستی در کلزا  عملکافزای   

در یاه را داشته و گ کنندگیخنکشده نق     پاشیمیلول

. افووزای  کنوودمیمقابل افزای  درجه حرارت میافظووت  

 در ارتباط استمقدار کلروفیل نیز با اکسیداسیون متانول  

(Ahmadi et al., 2018) ود کمبوو ی  ادر شر هاوتهب. وقتی

آق و افزای  درجه حرارت قوورار گیرنوود بووا بسووته شوودن 

که در این  شوندمیمواجه و کاه  درون برگی   هاروزنه

باعووث  توانوودمییک منب  کربنووی عنوان  صورت متانول به

نهایووت وزن خشووک گیوواه شووود و درافووزای  کلروفیوول 

(Amraei et al., 2017افزای  عملکرد زیسووتی شوووی .) د

و با کاربرد متانول بیانگر این است     شدیدنتدر شرای   

که بخشی از اثرات منفی ناشی از کمبووود آق در شوورای  

بووا متووانول جبووران شووده   پاشیلولمیتن  خشکی توس   

 است.

 درصد و عملکرد اسانس 

 هاآنو برهمکن  دهنده  آبی، مواد بهبوداثر تن  ک 

رد ملکوو عبوور    هوواآنا اثر  نبود، ام  دارمعنیبر درصد اسانس  

آبووی، با افزای  تن  ک   (.2بود )جدول    دارمعنیاسانس  

موجب افزای  عملکرد اسانس دهنده  مواد بهبود  م رف

 60(. در تیمووار آبیوواری مللوووق )5وید شوود )جوودول شوو 

و متانول جاذق  سوپرتبخیر از تشتک( استفاده از    مترمیلی

دی درصووو  29/20و  21/23ترتیب بوووهموجوووب افوووزای  

این در حالی بود که تفاوت آموواری   شد.  عملکرد اسانس

از لیووا  عملکوورد دهنووده  ی بین سایر مواد بهبوددارمعنی

 (. بووا افووزای  توون  5جوودول اسووانس وجووود نداشووت ) 

 تبخیوور  متوورمیلی 180و در تیمووار توون  شوودید )آبووی ک 

افووزای  دهنووده از تشووتک( نیووز اسووتفاده از مووواد بهبود

رین عملکوورد بیشووت  وه دنبووال داشووت  عملکرد اسانس را بوو 

جاذق سوووپرمتووانول و م وورف  پاشوویمیلولاسووانس از 

 درصوودی نسووبت  27/37و  85/42بووا افووزای ترتیب بووه

در تیقیقوووی، (. 5دسوووت آمووود )جووودول اهد بهبوووه شووو 

با متانول موجب افووزای  درصوود و عملکوورد   پاشیمیلول

( شوووود Melissa officinalisاسووووانس بادرنجبویووووه )

(Haddadi et al., 2017).  اسووتفاده دیگوور،  مووای آزدر  

اسووانس موجب افزای  درصد و عملکوورد  جاذق  سوپراز  

ا توجووه بووه بوو (. Shekofteh et al., 2013در شوووید شوود )

که عملکرد اسانس تابعی از درصد اسانس و عملکوورد این

 ، لووذا بووا توجووه بووه ثابووت بووودن درصوود باشوودمیدانووه 

زای  فوو ( و ا2ول  در تیمارهای مورد ملالعووه )جووداسانس  

  عنوانو متووانول بووهجاذق سوووپررد دانووه بووا م وورف عملک

( انتظووار 5)جوودول  آبووی  ک در شوورای   دهنووده  مواد بهبود

ملکوورد اسووانس در تیمارهووای مووذکور افووزای  ع رودمووی

  یابد. 

 گیری نتیجه

 نتوووایت ایووون آزموووای  نشوووان داد کوووه در شووورای   

یی  ا ی و شیمی آل دهنده  استفاده از مواد بهبود آبی ک  تن   

 وارده بووه عملکوورد دانووه    های خسووارت ه   موجووب کووا 

 ، نتووایت نشووان  چنووین ه  شوود.    شوووید   و عملکوورد اسووانس 

 مواجووه    آبووی   ا توون  شوودید زمانی گیوواه شوووید بوو   که   داد 

از موووادی ماننوود    توووان می تعوودیل توون     اسووت جهووت 

 جاذق و متووانول اسووتفاده نمووود. اسووتفاده از ایوون  سوووپر 

 زای  عملکوورد  فوو ب ا موجوو در شرای  توون  شوودید  مواد  

 درصوود نسووبت بووه شوواهد شوود.    34ه شوووید بووه میووزان  دان 
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اسانس شوید استفاده  جهت دستیابی به حداکیر عملکرد  

مفید بود و در شرای     معدنی آلی و  دهنده  د از مواد بهبو 

جوواذق  متانول و م رف سوووپر   پاشی میلول تن  شدید  

گیاه شوید در منلقه  موجب افزای  عملکرد اسانس در  

 شد.    د بیرجن 

 ی گزارپاسس

  ، گیاهووان ویسووندگان از مرکووز تیقیقووات کشوواورزی ن 

و    دانشگاه آزاد اسووالمی واحوود بیرجنوود   علوم دامی و    دارویی 

فرادی که در انجام این تیقیق به هوور نیوووی همکوواری  کلیه ا 

 . آورند عمل می ه نمودند تشکر و قدردانی ب 
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