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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری و سطوح سوپرجاذب
در شرایط آب و هوایی ارومیه
علیرضا پیرزاد ،*1رضا درویش زاده ،2عباس حسنی

3

 -1دانشیار گروه گیاهان دارویی و صنعتی ،پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه
 -2دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه
 -3دانشیار گروه گیاهان دارویی و صنعتی ،پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه ارومیه

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهalirezapirzad@yahoo.com :
تاریخ دریافت 17 :شهریور  ،1395تاریخ بازنگری 20 :آبان  ،1395تاریخ پذیرش13 :بهمن 1395

چکیده
برای بررسی عملکرد (دانه و اسانس) و شاخص برداشت زیره سبز ،آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل و
در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال
 1389اجرا شد .تیمارهای آزمايش شامل رژيم هاي آبياري (آبياري پس از  150 ،100 ،50و  200ميلي متر
تبخير از تشتک كالس  )Aو سطوح مختلف سوپر جاذب (صفر 240 ،180 ،120 ،60 ،و  300كيلوگرم
در هكتار) بودند .باالترین عملکرد بیولوژیکی ( 3640کیلوگرم در هکتار) ،دانه ( 1226کیلوگرم در هکتار)
و اسانس ( 36/5کیلوگرم در هکتار) مربوط به آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر از تشتک و  60کیلوگرم
در هکتار سوپر جاذب بود .با افزایش فاصله آبیاری از  100به  150و  200میلی متر تبخیر ،برای تولید
حداکثر عملکرد بیولوژیک و دانه ،به ترتیب به میزان  180و  120کیلوگرم ،و برای تولید حداکثر عملکرد
اسانس و شاخص برداشت اسانس به ترتیب به  60و  300کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب نیاز بود .بیشترین
شاخص برداشت دانه در آبیاری پس از  150 ،100و  200میلی متر تبخیر مربوط به  180کیلوگرم پلیمر
در هر هکتار بود .در تیمار آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر (بدون تنش) ،کاربرد پلیمر نسبت به شاهد
(عدم کاربرد پلیمر در همین سطح آبیاری) از نظر تولید اسانس سودمندی نداشت .به طور کلی ،افزایش
فاصله آبیاری از  50تا  200میلی متر تبخیر از تشتک باعث کاهش عملکرد زیره سبز شد که کاربرد سطوح
متفاوتی از پلیمر سوپرجاذب  A200بخشی از این افت عملکرد را در هر سطح آبیاری جبران کرد.

کلمات کلیدی :اسانس ،پلیمر ،شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژیکی ،کمبود آب.
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علیرضا پیرزاد و همکاران

مقدمه

 .)Mohammadi, 2011متوسط عملکرد محصول

زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.گیاهی

یک ساله از خانواده چتریان 1است ،که در صنایع

دارویی ،غذایی و آرایشی ،با خواص آنتی اکسیدانی،

2

ضدباکتریایی و ضدقارچی کاربرد گسترده اي دارد

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

(Sagdıc and Ozcan, 2003; Thippeswamy and

 .)Naidu, 2005دانه های (میوه) این گیاه دارای 2
تا  5درصد اسانس است که  40تا  65درصد آن

را کومین آلدئید 2تشکیل می دهد (Parthasarathy

 .)et al., 2008اسانس زيره سبز ،داراي توانايي مهار
رشد و توليد آفالتوكسين (Minooeian Haghighi

 ،)and Khosravi, 2014و خواص ضد ليستريايي

مي باشد ( .)Fazlara et al., 2012اسانس این گیاه در
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غلظت های کم در کنترل آفات انباری مانند شپشه
آرد مؤثر واقع می شود (.)Khodadoost et al., 2012

اهمیت اقتصادی زیره سبز در مناطق خشك و

نيمه خشك در شرايط كمبود آب و با حاصلخيزي
كم خاك ،به دلیل دارا بودن ویژگی هایی از
قبیل شكل برگ-ها ،كوتاه بودن بوته ها ،رنگ و

پوشش سطح اندام هاي گياه ،فصل رشد کوتاه،
نیاز آبی کم ،عدم تداخل فصل رشد آن با سایر
محصوالت کشاورزی ،توجیه اقتصادی آن نسبت

به دیگر محصوالت زراعی و صادراتی بودن

آن می باشد (.)Rahimian Mashhadi, 1992
کاشت این گیاه در ایران در استان هاي خراسان،
سمنان ،یزد ،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،سیستان و

بلوچستان ،کرمان ،مرکزي و گلستان به صورت دیم و

آبی صورت می گیرد .ایران سهم زیادي از تولید جهانی
این محصول را در اختیار دارد .به طوری که رتبه های

اول و دوم جهانی را به خود اختصاص داده است .زیره
سبز ،پس از زعفران دومین گیاه صادراتی ایران می باشد

(;Kafi, 2002; Forghani and Kiani Abri, 2005
1-Apiaceae
2-Cuminaldehyde

دیم زیره سبز تا  400کیلوگرم در هکتار ،و عملکرد

محصول آبی تا  900کیلوگرم در هکتار می باشد
( .)Kafi, 2002; Kafi and Keshmiri, 2011در

شرایط غیرتنش ،تغییرات عملکرد بیولوژیک

 3200تا  4400کیلوگرم در هکتار ،عملکرد دانه

 1104تا  1480کیلوگرم در هکتار ،و شاخص
برداشت دانه  20تا  27درصد گزارش شده است.
()Esfini Farahani et al., 2012

با توجه به اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح

از طریق افزایش کارآیی فنی تولید کنندگان ،تنها
روش مناسب برای افزایش تولید است ،بهینه سازي

راندمان آبیاري به منظور استفاده هر چه بیشتر از

آب بسیار مهم است (.)Rahimian Mashhadi, 1992

یکی از روش های افزایش بهره وری آب ،کم آبیاری

می باشد که در آن گیاه با هدف مشخص تحت تنش

قرار می گیرد که باید گیاهانی با فصل رویشی کوتاه

و متحمل به خشکی انتخاب شوند .زیره سبز یکی از

گیاهانی است که این شرایط را داراست ()Kafi, 2002

و با توجه به قیمت باال می تواند با مصرف مقادیر کم
آب ،ارزش اقتصادی باالیی را تولید نماید.

بررسی تعداد  4تا  6بار آبیاری نشان داد که انحراف

از  5مرتبه آبیاری (آبیاری بیشتر و کمتر) باعث کاهش

معنی دار عملکرد شد (.)Jangir and Singh, 1996
همچنین در یک مطالعه دیگر 2 ،نوبت آبیاری در
میان  1تا  4نوبت ،آبیاری مطلوب برای تولید عملکرد

بیولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه گزارش

گردید (.)Kafi and Keshmiri, 2011

به طور کلی ،افزایش نسبت مقدار آب آبیاری

به مجموع تبخیر از تشتک از  0/3تا  0/6بر تمام
شاخص های رشد و عملکرد زیره سبز اثر مثبت
داشته است (.)Patel et al., 1992

پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری...

بهره گيري مناسب از مواد جاذب رطوبت،

گیاهان) و عوامل مرتبط با مصرف بهينه آب يكي

عمومي-ترين مواد جاذب رطوبت ،پليمرهاي

گيرد .با توجه به مؤثر بودن كاربرد سوپرجاذب در

از راه كارهاي اصلي افزايش راندمان آبياري است.
سوپرجاذب مي باشند که شبكه هاي هيدروفيلي

از عمده ترين مسايلي است كه بايد مورد توجه قرار
کاهش مصرف آب از سویی و باال بودن هزینه آن

خشك پليمر) آب و محلول هاي آب دار را نگهداري

تحقیق بود.

زيادي ( 200تا  500ميلي ليتر در هرگرم وزن

مي کنند ( .)Zhuriaan-Mehr and Kabiri, 2008با
افزایش مقدار پلیمرها بر اساس واحد حجم و یا وزن

خاک ،وضعیت آبی خاک بهبود پیدا می کند .در

دارویی زیره سبز دارای اهمیت بوده و از اهداف این

مواد و روش ها

این تحقیق مزرعه ای برای بررسی اثر سطوح

این راستا میزان پتانسیل آب خاک بیشتر می شود.

مختلف سوپرجاذب در کاهش اثرات تنش کمبود

سانتی بار به  10سانتی بار تغییر یافته است که

کامل تصادفی در  3تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی

در یک آزمایش میزان پتانسیل آب خاک از 27

از  2برابر می باشد ( .)Khoddamzadeh, 2015با

دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ارومیه ،واقع در11

کیلومتری شمال غرب ارومیه ،به طول جغرافیایی

افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك و با كنترل

' 5و ˚ 45شرقي و عرض جغرافيايي ' 32و ˚37

خشك ،رشد و استقرار گياهچه را بهبود مي بخشند

سال  1389اجرا شد .با توجه به آمار  40سال

آب ذخيره اي قابل دسترس گياه در شرايط محيطي

شمالي و با ارتفاع  1320متر از سطح دریا در

( .)Akhter et al., 2004اين خصوصيت براي مقابله با

اخیر (تا  ،)1389میانگین بارندگي ساليانه برابر

گياهان اهميت به سزايي دارد .در یک مطالعه تولید

 11درجۀ سلسیوس می باشد .به منظور بررسی

شرايط كم آبي و كاهش اثرات سوء تنش خشكي در

اسانس بابونه آلمانی در اثر تنش کمبود آب (افزایش

با  321ميلي متر و ميانگين دماي ساليانه برابر با

وضعیت خاک مزرعه 4 ،نمونۀ مرکب از عمق صفر

فاصله آبیاری) کاهش معنی داری یافته است .پلیمر

تا  30سانتی متر ،حاصل از  40نمونۀ ساده جهت

کرده و کاربرد آن با افزایش فاصله آبیاری (شدیدتر

مقادیر مختلف سوپرجاذب (بر اساس سطوح

سوپرجاذب از کاهش زیاد عملکرد اسانس جلوگیری
شدن تنش کمبود آب) ،کاهش کم تری در عملکرد

اسانس را نشان داده است (.)Pirzad et al., 2012

انجام تجزیه های مربوطه آماده گردید (جدول .)1
تیماری) قبل از کاشت ،و موقع تهیه زمین به طور

یکنواخت با خاک مزرعه به عمق  30سانتی متر

با وجود تعدد مطالعات ،درباره رژیم آبیاری این

مخلوط شدند .مشخصات سوپر جاذب مورد

اساس دانش و تجربه بومی خود اقدام به زراعت آن

پليمر و پتروشيمي ايران مي باشد ،به شرح

گیاه اطالع دقیقی در دست نیست و کشاورزان بر

می کنند .بنابراین ،مطالعه و بررسي اثر ميزان آب

آبياري (به عنوان مهم ترین عامل محدودکننده رشد

استفاده در اين تحقيق که ساخت پژوهشگاه

جدول  2مي باشد .بذرهای زیره سبز (تهیه شده

از مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی) در
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نشان دهنده بهبود وضعیت آب خاک به اندازه بیش

آب به صورت فاکتوریل و برپایه طرح بلوک های

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

هستند كه هم آب جذب مي كنند و هم مقادير

از سوی دیگر ،بررسی کاربرد این پلیمرها در گیاه

3

علیرضا پیرزاد و همکاران

ردیف هایی ( 8ردیف به طول  3متر) به فاصله

هر کرت و در هر مرتبه آبیاری بر حسب لیتر

در دهم تیر ماه (به عنوان کشت دوم پس از

:)1995

 30سانتی متر و به عمق کمتر از  1سانتی متر

( )Vwاز رابطۀ زیر محاسبه گردید (Alizadeh,

برداشت غالت) کاشته شدند ،فاصله دو بوته روی

4

[ ]1

ردیف  10سانتی متر در نظر گرفته شد .بر این

([Vw = [(FC - q)×( Bd × D × A

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

در این رابطهFC ،

اساس تراکم کاشت  330000بوته در هکتار در

درصد وزنی رطوبت

ظرفیت مزرعه ای q ،درصد وزنی رطوبت خاکD ،

نظر گرفته شد .تعداد ردیف عوامل آزمايش شامل

آبياري در  4سطح (آبياري پس از ،100 ،50

عمق توسعۀریشه (متر) Bd ،جرم مخصوص ظاهری

و سطوح مختلف سوپرجاذب  A200در  6سطح

(مترمربع) می باشد.

هكتار) اعمال شدند.

جرم مخصوص ظاهری خاک  1/514گرم در سانتی متر

خاک (کیلوگرم بر مترمکعب) و  Aمساحت هر کرت

 150و  200ميلي متر تبخير از تشتک كالس )A

ظرفیت زراعی خاک مزرعه  22/5درصد وزنی،

(صفر 240 ،180 ،120 ،60 ،و  300كيلوگرم در

مکعب به دست آمد (.)Dane and Topp, 2002

تیمارهای آبیاری پس از سبز شدن و در
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مرحله دو برگی اعمال شدند .در هر واحد آزمایشی

عمق توسعه ریشه زیره سبز  30سانتی متر در نظر

تبخیر تجمعی به سطح مورد نظر آبیاری انجام شد

برای اندازه گیری عملکرد بیولوژیکی و

شوری آب مورد استفاده حدود  500میکروموس

اثر حاشیه ،به طور کامل برداشت شد و نمونه ها

آبیاری از تأسیسات آبیاری لوله-کشی شده و

ثابت نمونه نگهداری شدند .دانه هاي زیره پس

گرفته شد.

(عرض  2متر و طول  3متر) پس از رسیدن

عملکرد دانه 2 ،مترمربع از سطح هر کرت با حذف

و میزان آب خاک به ظرفیت زراعی رسانیده شد.

در دمای  72درجه سلسیوس تا رسیدن به وزن

بر سانتی متر بود .جهت اعمال دقیق تیمارهای

از جمع آوري (که در سایه خشک شده بودند)

کنتور آب استفاده گردید .حجم آب مصرفی در

ﺟﺪول  -1ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﺧﺎك
Table 1- Soil Analysis of experimental site.
ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺧﺎك
)Depth (cm

درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ وزﻧﻲ در ﺣﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪ اي)(FC
)(%

ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎك
Bulk Density
)(g/cm3

ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك
Texture

ﺳﻴﻠﺖ
Loam

رس
Clay

ﺷﻦ
Sand

ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ
OC

ازت ﻛﻞ
N

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
P

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
K

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲEC
)(dS/m

1.52

21

449

ﺟﺪول  -2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب A200
Table 2- Superabsorbent polymer A200 characteristics.
رﻧﮓ
Color

ﺑﻮ وﺳﻤﻴﺖ
Odor and Toxicity

White

No

ﭼﮕﺎﻟﻲ
Density
)(g/cm3
1.5

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪوارﻳﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻴﻦ آﺑﻴﺎري و ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ و اﺳــﺎﻧﺲ،
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ داﻧــﻪ و اﺳــﺎﻧﺲ
در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨــﻲدار ﺑــﻮد .اﻳــﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ

واﻛﻨﺶ ﮔﻞ اﺷﺒﺎع )(pH

30

22.5

Loam

28

32

40

)(%

0.88

0.20

)(mg/kg
0.46

pH

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن در آب
Soluble in water

6-7

No

اﻧﺪازه
Size
)(mm
2-4

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آب
Water capacity
)(g/g
220

ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ زﻳﺮه ﺳــﺒﺰ از ﻧﻈــﺮ ﺗﻮﻟﻴــﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،داﻧﻪ و اﺳﺎﻧﺲ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ
آﺑﻴــﺎري ﺑــﻪ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب ﻳﻜﺴــﺎن ﻧﻴﺴــﺖ
)ﺟﺪول .(3

7.6

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،داﻧﻪ و اﺳﺎﻧﺲ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠــﻒ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪوارﻳﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

آﺑﻴــﺎري ﺑــﻪ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب ﻳﻜﺴــﺎن ﻧﻴﺴــﺖ

ﺑﻴﻦ آﺑﻴﺎري و ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ و اﺳــﺎﻧﺲ،

)ﺟﺪول .(3

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ داﻧــﻪ و اﺳــﺎﻧﺲ
در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨــﻲدار ﺑــﻮد .اﻳــﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ

پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری...

ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت( اﺛﺮ ﺳﻄﻮح آﺑﻴﺎري و ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و اﺳﺎﻧﺲ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ.
Table 3- Variance analysis (Mean squares) effect of irrigation and superabsorbent levels on the yield of seed and
essential oil of Cumin plant.

اﺳﺎﻧﺲ
Essential oil
20.7ns
**1709.4
**6235.7

ﻋﻤﻠﻜﺮد
)Yield(kg/h
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
Biological
*519149
**18055253
**525893601

داﻧﻪ
Seed
2466.0ns
**1359398.5
**2826987.6

2
5
3

**0.1900

**83.40

**2521.4

**15538591

**1486718.2

15

0.0027

1.31

20.1

146950

10624.9

10.18

13.21

3.83

10.01

46
-

14.57

 * ،nsو ** ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ.

ns, * and ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01 probability.

شسته و پودر گردید ،و  25گرم از پودر حاصل
3

دانه و اسانس در سطح احتمال  1درصد معنی دار
بود .این نتایج حاکی از این است که پاسخ زیره

به مدت  3ساعت در حالت جوش قرار داده شد

سبز از نظر تولید عملکرد بیولوژیکی ،دانه و اسانس

گردد ( .)Eikani et al., 2007عملکرد اسانس از

یکسان نیست (جدول .)3

در واحد سطح به دست آمد .شاخص برداشت

هکتار) مربوط به آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر

تا اسانس آن به روش تقطیر با آب  4از دانه جدا

حاصلضرب درصد وزنی اسانس در عملکرد دانه

در سطوح مختلف آبیاری به مقادیر سوپرجاذب

بیشترین عملکرد دانه ( 1226کیلوگرم در

(نسبت عملکرد اقتصادی به بیولوژیکی) برای

و کاربرد  60کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بود ،که

(نسبت عملکرد اسانس به بیولوژیکی) به طور

همین سطح آبیاری بدون کاربرد سوپرجاذب نشان

اساس مدل آماری طرح مورد استفاده توسط نرم

عملکرد دانه را به پایین تر از شاهد (عدم مصرف پلیمر

دانه (نسبت عملکرد دانه به بیولوژیکی) و اسانس
جداگانه محاسبه گردید .تجزیه های آماری بر

افزایش چشمگیری نسبت به عملکرد دانه حاصل از

داد .با این حال افزایش بیشتر از این مقدار پلیمر

افزار  SAS 9.1انجام شد .مقایسۀ میانگین های هر

سوپرجاذب) کاهش داد .به نظر می رسد آبیاری در

 5درصد انجام گرفت.

خاک و کمبود اکسیژن ایجاد کرده است که گیاه

صفت با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال

هر  50میلی متر تبخیر نوعی شرایط زیادی آب در
را تحت تنش قرار می دهد ،و سوپرجاذب توانسته

نتایج و بحث

است آب اضافی را جذب و از دسترس ریشه گیاه

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که

خارج کند ( .)Zhuriaan-Mehr and Kabiri, 2008در

و اسانس ،عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت

حداکثر عملکرد دانه ،نیاز به افزودن  120کیلوگرم

اثرمتقابل بین آبیاری و سوپرجاذب بر عملکرد دانه
3-Clevenger
4-Hydrodistillation

تیمار آبیاری پس از  100میلی متر تبخیر برای تولید
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در یک لیتر آب مخلوط و در دستگاه کلونجر

ﺑﻠﻮكBlock
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذبSuperabsorbent
آﺑﻴﺎريIrrigation
Superabsorbent×Irrigation
آﺑﻴﺎري× ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب
اﺷﺘﺒﺎه آزﻣﺎﻳﺸﻲError
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%C.V

5
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ
Harvest Index
داﻧﻪ
اﺳﺎﻧﺲ
Seed
Essential oil
2.12ns
0.0057ns
**132.27
**0.1410
**148.78
**0.5775

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of squares

درﺟﻪ آزادي
D.F

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
S.O.V

علیرضا پیرزاد و همکاران

پلیمر در هر هکتار می باشد .با اینکه  180کیلوگرم

به طوریکه در تیمار آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر،

با کاربرد  120کیلوگرم نداشت ،ولی مقادیر باالتر از

آبیاری پس از  150 ،100و  200میلی متر تبخیر

پلیمر در هکتار تفاوت معنی داری از نظر عملکرد دانه
آن باعث کاهش معنی دار و شدید در عملکرد دانه

6

شدند .در تیمار آبیاری پس از  100میلی-متر تبخیر،

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

کاربرد  120کیلوگرم پلیمر در هکتار عملکرد بذر را

نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر در همان سطح

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ) 1226ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘــﺎر(

آبیاری) به اندازه  60درصد افزایش داد .این افزایش

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻴﺎري ﭘﺲ از  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻛــﺎرﺑﺮد

عملکرد برای آبیاری پس از  150میلی متر تبخیر ،با

 60ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑــﻮد ،ﻛــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ

کاربرد  180کیلوگرم پلیمر  120درصد بود .درحالیکه

ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻫﻤــﻴﻦ

در تیمار آبیاری  200میلی متر تبخیر ،کاربرد 120

ﺳﻄﺢ آﺑﻴﺎري ﺑﺪون ﻛﺎرﺑﺮد ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب ﻧﺸــﺎن داد .ﺑــﺎ

کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب حداکثر عملکرد بذر

ﻋﻤﻠﻜــﺮد
ـﺪار ﭘﻠﻴﻤ
در اﻳﻦ ﻣﻘـ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از
اﻓﺰاﻳﺶ
(شکل .)1
تولیدــﺮکرد
هکتار) را
کیلوگرم
اﻳﻦ ﺣﺎل(297

کاربرد  60کیلوگرم در هکتار از پلیمر ،و در تیمارهای
کاربرد  120کیلوگرم در هکتار از پلیمر سوپرجاذب

بیشترین عملکرد بیولوژیکی را تولید کردند (شکل
 .)1بیش ترین عملکرد بیولوژیکی ( 3640کیلوگرم در

هکتار) مربوط به تیمار آبیاری  50میلی متر تبخیر و

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑــﻪ اﻓــﺰودن  120ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم

 60کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و کم ترین عملکرد

ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑــﺎ اﻳﻨﻜــﻪ  180ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم

بیولوژیکی ( 565کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار

ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧــﻪ

آبیاری  200میلی متر تبخیر و  180کیلوگرم در هکتار

ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد  120ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﻲ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺑــﺎﻻﺗﺮ از

سوپرجاذب بود .سطح مناسب پلیمر سوپرجاذب برای

آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲدار و ﺷــﺪﻳﺪ در ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﻧــﻪ

تولید حداکثر عملکرد بیولوژیکی (وزن بخش هوایی

ﭘﺲ از
ﺗﻴﻤﺎر آﺑﻴﺎري
ﺷﺪﻧﺪ .در
 ،50ﺗﺒﺨﻴـ
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘــﺮ
،100ـﺮ 150،و
100آبیاری
سطوح
هرکدام از
گیاه) در
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ترکیباتـﺮف ﭘﻠﻴﻤـ
میانگین)ﻋــﺪم ﻣﺼـ
ـﺮ از ﺷــﺎﻫﺪ
داﻧــﻪ را ﺑــﻪ ﭘــﺎﻳﻴﻦﺗـ
ـﺬر را
ـﺮد ﺑـ
ﻫﻜﺘﺎربهﻋﻤﻠﻜـ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻠﻴﻤﺮ
مقایسه
120 ،60
،60
ترتیب
تبخیر ازدرتشت
120میلی متر
تیماریـﺮ از نظر ﻛﺎرﺑﺮد200
ﻣﻲرﺳﺪ
ﻛﺎﻫﺶ داد .ﺑﻪ
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب(
ـﻄﺢ
باشدﻫﻤــﺎن
می در
ﭘﻠﻴﻤــﺮ
ـﺎرﺑﺮد
ﺷﺎﻫﺪ )ﻋﺪم
در با
آﺑﻴﺎري که
می دهد
بیولوژیکیﻧﻈﺮنشان
عملکرد
(شکلﺳـ.)2
هکتار
کیلوگرمﻛـدر
ﻫﺮ افزایش ﻧﺴﺒﺖو ﺑﻪ120
(36/5اﻓــﺰاﻳﺶ
داد .اﻳــﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ
بیشترین درﺻﺪ
تبخیر از تشت آﺑﻴﺎري( ﺑﻪ اﻧﺪازه 60
متر ﺧــﺎك
آب در
زﻳﺎدي
فاصلهﺗﺒﺨﻴﺮ
 50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
میلی
ﺷﺮاﻳﻂ200
ﻧﻮﻋﻲ 50تا
آبیاری از
کیلوگرم در
اسانس
عملکرد

میلیـﺮ ،ﺑـ
 50ﺗﺒﺨﻴـ
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
آبیاری150
تیمارﭘﺲ از
ﺑﺮاي ازآﺑﻴﺎري
سبز به طور ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺗﺤــﺖ
اﺳﺖ ﻛــﻪ ﮔﻴـ
اﻳﺠﺎدAﻛﺮده
اﻛﺴﻴﮋن
مترـﺎ تبخیر
پس از
هکتار)
کالس
و ﻛﻤﺒﻮدتبخیر
ـﺎه رازیره
بیولوژیک
عملکرد
دست آمد
سوپرجاذب به
کاربرد 60
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
پلیمردرﺻﺪ ﺑﻮد.
کیلوگرم 120
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻠﻴﻤﺮ
آبکاهش تا ﻛﺎرﺑﺮدو 180
ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﺳـ
ـﺪ ،و ﺳـ
ﻣﻲدﻫـ
ﺗﻨﺶ ﻗﺮار
هرچندـﺖاین
ـﻮﭘﺮﺟﺎذباست.
کاهش یافته
داری
معنی

120در این
سوپرجاذب)
(بدون
شاهد
تیمار
آﺑﻴﺎري به
ﺗﻴﻤﺎر نسبت
درــﺪهر سطح در که
میلیازمتر
اﺿﺎﻓﻲ را100
ـﺮ ،ﻛــﺎرﺑﺮد
ـﺮ ﺗﺒﺨﻴـ
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘـ
200
حال ﻛﻨ
بااینﺧــﺎرج
بود،ﮔﻴــﺎه
کندتررﻳﺸﻪ
دﺳﺘﺮس
ﺟﺬب و
ـﺬرمقادیر
ولی
داشت.
آبیاری افزایش
سطح
کاربرد یک مقدار
) 2008آبیاری،
مشخصدرازﺗﻴﻤــﺎر
.(Zhuriaan-Mehr
and Kabiri,
ـﺮد ﺑـ
داری ﻋﻤﻠﻜـ
معنیـﺪاﻛﺜﺮ
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺣـ
در ﻫﻜﺘﺎر
پلیمر توانست ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

تولید اسانس
زیادی را
ﻫﻜﺘﺎر( رابسیار
پلیمردر کاهش
(عدم کاربرد )297باالتر
ﻣﺘــﺮنسبت
ـﻲ را
بیولوژیکی
شاهدﺗﻮﻟﻴــﺪ
ﺗﺒﺨﻴــﺮبهﺑــﺮاي
عملکرداز  100ﻣﻴﻠـ
آﺑﻴــﺎري ﭘــﺲ
در .(1
)ﺷﻜﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
سوپرجاذب در همان سطح آبیاری) بهبود بخشد .به همراه داشت ،طوری که کمترین عملکرد اسانس
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Figure 1- Mean comparison of cumin seed yield affected by superabsorbent polymers at different irrigation
regimes.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻴﻤﺎري از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد

ﻣﺸﺨﺺ از ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﻴﺎري از

ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ )ﻋــﺪم ﻛــﺎرﺑﺮد ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب در ﻫﻤــﺎن ﺳــﻄﺢ

 50ﺗﺎ  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺗﺸﺖ ﺗﺒﺨﻴــﺮ ﻛــﻼس A

آﺑﻴﺎري( ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر آﺑﻴﺎري ﭘــﺲ

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري ﻛــﺎﻫﺶ

از  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﻛﺎرﺑﺮد  60ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘــﺎر

پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری...

( 0/9کیلوگرم در هکتار) مربوط به گیاهانی بود که

هکتار و کاهش بعدی با مقادیر باالتر پلیمر در تیمار

تبخیر آبیاری شدند .این کاهش بسیار بیشتر از

تغییرات عملکرد اسانس در شرایط تامین نامحدود

با مصرف  120کیلوگرم پلیمر ،پس از  50میلی متر

عملکرد اسانس تولید شده تحت شرایط آبیاری پس

آبیاری پس از 150میلی متر تبخیر ،تا حدودی مشابه
آب بود .در فواصل آبیاری پس از  200میلی متر

تیمار
ﻋﻤﻠﻜـدر
تبخیر بود.
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب متر
ﭘﻠﻴﻤﺮ  200میلی
از از
ﺎذبسطوح
سایر
ـﺎر ترﺳـاز
پایین
عملکرد60اسانس
تبخیر،
ـﻮﭘﺮﺟ
بسیارﻫﻜﺘـ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در
ﺗﺒﺨﻴﺮ و
آبیاریرا پس از ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ـﻮژﻳﻜﻲ
ـﺮد ﺑﻴﻮﻟـ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ
) 3640ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آﺑﻴﺎري 50

اما در مقادیر باالتر ابتدا این افزایش عملکرد متوقف

و  180ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘــﺎر ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑــﻮد .ﺳــﻄﺢ

شد و سپس کاهش یافت .افزایش عملکرد اسانس با

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد

مصرف پلیمر سوپرجاذب به خاک تا  60کیلوگرم در

ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ )وزن ﺑﺨــﺶ ﻫــﻮاﻳﻲ ﮔﻴــﺎه( در ﻫﺮﻛــﺪام از

ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آﺑﻴﺎري  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘــﺮ ﺗﺒﺨﻴــﺮ

(شکل  .)3اختصاص باالی مواد فتوسنتزی به تولید

ﺳﻄﻮح آﺑﻴﺎري  150 ،100 ،50و  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ

دانه در شرایط آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر

از ﺗﺸﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴــﺐ  120 ،60 ،60و  120ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در

(بدون تنش) همانند عملکرد بیولوژیکی به کاربرد

ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(2

ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧــﻪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ

 150و  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  180ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺒﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ وﺟــﻮد

ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ .(4

ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ ﺑــﺎﻻ در  120ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﭘﻠﻴﻤــﺮ،
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Figure 2- Mean comparison of cumin biological yield affected by superabsorbent polymers at different irrigation
regimes.

ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد اﺳــﺎﻧﺲ ) 36/5ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در

اﻣﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣﺘﻮﻗــﻒ

ﻫﻜﺘﺎر( از ﺗﻴﻤﺎر آﺑﻴﺎري ﭘــﺲ از  50ﻣﻴﻠــﻲﻣﺘــﺮ ﺗﺒﺨﻴــﺮ

ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳــﺎﻧﺲ ﺑــﺎ

و ﻛﺎرﺑﺮد  60ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪ

ﻣﺼﺮف ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﺑﻪ ﺧﺎك ﺗــﺎ  60ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در

ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﺪون ﺳــﻮﭘﺮﺟﺎذب( در اﻳــﻦ

ﻫﻜﺘﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻠﻴﻤــﺮ در ﺗﻴﻤــﺎر

ﺳﻄﺢ آﺑﻴﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲداري داﺷــﺖ .وﻟــﻲ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ

آﺑﻴﺎري ﭘﺲ از 150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸــﺎﺑﻪ

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪود آب

ﻫﻤﺮاه داﺷــﺖ ،ﻃــﻮريﻛــﻪ ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد اﺳــﺎﻧﺲ

ﺑﻮد .در ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎري ﭘﺲ از  200ﻣﻴﻠــﻲﻣﺘــﺮ ﺗﺒﺨﻴــﺮ،

) 0/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑــﺎ

ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳــﻄﻮح آﺑﻴــﺎري

ﺷﻜﻞ  -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ زﻳﺮهﺳﺒﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب در رژﻳﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎري.

superabsorbentﻣﺘـ
polymersـﺲ از  50ﻣﻴﻠــﻲ
ـﻮﮔﺮمatﭘﻠﻴﻤــﺮ ،ﭘـ
ﻣﺼﺮف  120ﻛﻴﻠـ
ـﺎرﺑﺮد
در ﻛـ
ﻣﻌﻨﻲداري
اﻓﺰاﻳﺶofﻋﻤﻠﻜﺮد
 oilاﻳﻦ ﺣﺎل
ﺑﻮد .ﺑﺎ
Figure
3- Mean
comparison
cumin essential
byـﺮyield affected
different
irrigation regimes.

ﺗﺒﺨﻴــﺮ آﺑﻴــﺎري ﺷــﺪﻧﺪ .اﻳــﻦ ﻛــﺎﻫﺶ ﺑﺴــﻴﺎر ﺑﻴﺸــﺘﺮ از

 300ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(3

ـﺮد از
ﻋﻤﻠﻜـﭘﺲ
آﺑﻴﺎري
ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪﺮدﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜ
ﺷﺮاﻳﻂ( و
ﺗﺤﺖ)ﺷﻜﻞ 1
ﺷﺪهداﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد

ـﻨﺘﺰي ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ داﻧــﻪ در
اﺳﺖـﻮاد
ـﺎﻻي ﻣـ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑـ
ﻓﺘﻮﺳـ.(4
)ﺷﻜﻞ
ﺷﺪه
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذب

ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي از
آﺑﻴــﺎري ﭘــﺲ
200
ـﺎرـﺖ
ﺗﻴﻤـﺗﺤـ
درـﺒﺰ
ـﻮد .ﺳـ
ﺗﺒﺨﻴ2ـ(ـﺮ ﺑزﻳـــﺮه
ﻣﺘﺮـﻜﻞ
ﻣﻴﻠﻲ)ﺷـ
ـﻮژﻳﻜﻲ
ﺑﻴﻮﻟـ

ـﻮﭘﺮﺟﺎذبدرﺗــﺎ
ﭘﻠﻴﻤــﺮ
ﺗﺒﺨﻴـ
100
ـﺎﺧﺺﺳـﺑﺮداﺷــﺖ
ـﺎرﺑﺮدﺷـ
ـﺮ ،ﺷﻛـــﺪﻳﺪ
ـﺎﻫﺶ
ﻣﺘﺮ ﻛـ
ﻣﻴﻠﻲــﺖ
ـﺎﻳﺶ ،ﻋﻠ
آزﻣـ
ـﺎدﻳﺮداد،
اﻓﺰاﻳﺶ
اﺳﺎﻧﺲ را
ﻫﻜﺘﺎر
ـﺎرﺑﺮد ﻣﻘـ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم50درﻣﻴﻠﻲ
 120ﭘﺲ از
آﺑﻴﺎري
ﻋﻤﻠﻜﺮدـﺮ ﺑــﺎ ﻛـ
ﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴـ

ـﺪون
ﺗﺒﺨﻴــﺮ )ﺑـ
درــﻲﻣﺘــﺮ
اﺳــﺎﻧﺲ ﻣﻴﻠ
ـﺲ از 50
وﺿــﻌﻴﺖـﺎري ﭘـ
ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻴ
ﻛــﺎرﺑﺮد
ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ
ﺗﻮﻟﻴــﺪ
داﻧﻪ60
ـﺎرﺑﺮد
ـﻮژﻳﻜﻲ ﺑــﻪ ﻛـ
ﻣﺘﻔﺎوتـﺮداز ﺑﻴﻮﻟـ
ﺑﺴﻴﺎرـﺪ ﻋﻤﻠﻜـ
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذبﻫﻤﺎﻧﻨـ
ﺗــﻨﺶ(
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد

ـﺮـﻠﻪ
ﻓﺎﺻـ
ـﻲ ﺑــﺎ
داﺷـ
ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴــﺎز
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمدرﭘﻠﻴﻤﺮ
ـﺰاﻳﺶﺗﺒﺨﻴـ
ﻣﻴﻠﻲاﻓـﻣﺘــﺮ
ـﺖ.ازوﻟـ50
ﭘﺲ
آﺑﻴﺎري
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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آﺑﻴﺎري و اﻋﻤﺎل ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺶ ﻣﻼﻳﻢ ﺗــﺎ ﺷــﺪﻳﺪ،

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷــﺖ در آﺑﻴــﺎري ﭘــﺲ از ،100

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

پلیمر
کاربرد
تبخیر،
ﺗﻮﻟﻴﺪ 100
داری در
عملکرد معنی
این حال
ﺗــﺮﻳﻦبود .با
آبیاری
ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در
افزایش)565
ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ
ﻋﻤﻠﻜــﺮد
سوپرجاذب تا و ﻛــﻢ
ﺑﻴﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺗﺮﻳﻦ
میلی-متر( .ﺑﻴﺶ
ﻛﺮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 1
 120کیلوگرم در هکتار عملکرد اسانس را افزایش داد،
کاربرد  300کیلوگرم سوپرجاذب مشاهده می شود

7

علیرضا پیرزاد و همکاران

 60کیلوگرم پلیمر نیاز داشت .ولی با افزایش فاصله

داده و این امر باعث افزایش شاخص برداشت دانه در

میزان اختصاص مواد فتوسنتزی به تولید دانه مشابه

وضعیت تولید اسانس در پاسخ به کاربرد

آبیاری و اعمال سطوح مختلف تنش مالیم تا شدید،

حداکثر تولید عملکرد بیولوژیکی نبود .یعنی با وجود
8

عملکرد بیولوژیک باال در  120کیلوگرم پلیمر،

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

بیشترین شاخص برداشت در آبیاری پس از ،100
 150و  200میلی متر تبخیر مربوط به  180کیلوگرم

پلیمر در هر هکتار بود (شکل .)4

مقادیر باالتر سوپرجاذب شده است (شکل .)4

سوپرجاذب بسیار متفاوت از عملکرد بیولوژیکی و دانه

می باشد .در تیمار آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر

از تشت تبخیر کالس ( Aبدون تنش) ،کاربرد پلیمر
سودمندی نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر در

همین سطح آبیاری) از نظر اختصاص مواد فتوسنتزی

با توجه به تغییرات عملکرد دانه (شکل )1

به اسانس نداشت .البته با وجود سودمندی نسبی در

تیمارهای آزمایش ،علت کاهش شدید شاخص

تنش کمبود آب با کاربرد سوپرجاذب ،مقدار مطلوب

و عملکرد بیولوژیکی (شکل  )2زیره سبز تحت
برداشت در آبیاری پس از  50میلی متر تبخیر با

کاربرد مقادیر باالتر سوپرجاذب ،به دلیل کاهش
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شدیدتر عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک

می باشد .علت این کاهش را می توان به تامین آب

کافی در این سطح آبیاری نسبت داد ،طوریکه گیاه

ـﺐ در
شدیدترﺗﺮﺗﻴـ
اﺳـباـﺎﻧﺲ ﺑــﻪ
نداشتهﺑﺮداﺷـ
پلیمرــﺎﺧﺺ
ـﺮﻳﻦ ﺷ
تنش
شدن
باشد.ـﺖولی
ﻛﻤﺘـبه
ونیاز

تیمارهایﺗﺒﺨﻴــﺮ
ویژه50درﻣﻴﻠﻲﻣﺘــﺮ
 150و
آﺑﻴﺎري ﭘﺲ از
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 150و
آبیاری) به
(افزایش فاصله

ـﺎﻧﺲ ﺑـ
ـﺮد اﺳـ
ـﺎوﺟﻮد بهﻋﻤﻠﻜـ
ـﺪ .ﺑـ
آﻣﺪﻧـ
200ــﺖ
ﺑــﻪدﺳ
ـﺎﻻﺗﺮآبدردر
نبودن
کافی
دلیل
تبخیر،
متر
میلی
ﻋﻤﻠﻜــﺮد
ﻣﻴﻠــﻲ
گیاه،و 100
ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي 50
اختیار
ﺗﺒﺨﻴــﺮ ،و در
ﻣﺘــﺮنگهداری
جذب،
پلیمر با
دسترس

بیولوژیک)،
کاهش
آب (با
150دادن
)قرار
عملکردﻛــﻞ ﻣــﻮاد
اﺳــﺎﻧﺲ از
وجودﺳــﻬﻢ
ﺗﺒﺨﻴــﺮ(
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

اختصاص
بیشتری اﻓراـ به
مقدار
دانهـﺎ ﺗــﺎﻣﻴﻦ
ـﺰاﻳﺶ ﺑـ
فتوسنتزیــﻪ ،و اﻳــﻦ
مواداﻓــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي

اختصاص ماده آلی به تولید اسانس در سطوح مختلف
استفاده از پلیمر در این سطوح تیماری متفاوت

بود .به-طوریکه باالترین شاخص برداشت اسانس
در تیمارهای آبیاری پس از  150 ،100و 200
میلی متر تبخیر به-ترتیب مربوط به کاربرد 60 ،180

و  300کیلوگرم در هکتار بود .با توجه به این روند،
اسانسآﺑﻴبهــــﺎري
برداشتـــﻄﻮح
شاخصــــﻦ ﺳـ
ـــﺘﺮ در اﻳ
ـــﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸـ
ﺑﻴﻮﻟـ
ترتیب
کمترین
بیشترین و
میلیــﻮاد
50ـﺎص ﻣ
ـﺎﻫﺶ واﺧﺘﺼـ
)ﺗﺤﺮﻳﻚ
متر
ﺑﺎﻋﺚ ازﻛـ 150
روﻳﺸﻲ( پس
رﺷﺪ آبیاری
تیمارهای
در
اسانســﻲ در
عملکرداﺳــﺖ .وﻟ
ـﺎﻧﺲ ﺷــﺪه
ـﺪ اﺳـ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـ
باالتر
باوجود
آمدند.
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰيدست
تبخیر به
تبخیر،ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﺗﺒﺨﻴــﺮ( و
100ــﻲﻣﺘـ
 100ﻣﻴﻠ
ﻣﻼﻳﻢ )
ﺗﻨﺶﻫﺎي
عملکرد
میلیـﺮمتر
 50و
تیمارهای
در

رشد
این ازسطوح
بیشتر در
(تحریکﺧــﺎك
آبیاریرﻃﻮﺑــﺖ
ﺗﺨﻠﻴﻪ زﻳﺎد
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
بیولوژیکیآب و
ﺗﺪرﻳﺠﻲ
اختصاص مواد فتوسنتزی برای
کاهش
)ﺷﻜﻞ .(5
باعثﺷﻮد
رویشی)ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
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Figure 4- Mean comparison of cumin seed harvest index affected by superabsorbent polymers at different irrigation regimes.
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پاسخ عملکرد دانه و اسانس زیره سبز به رژیم های مختلف آبیاری...

9

ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎري

آب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎري  5ﺗﺎ 11

تولید اسانس شده است .ولی در تنش-های مالیم

سطوح مختلف آبیاری یکسان نبوده ،ولی کاربرد آن

فتوسنتزیاﻫﺪاف
ﻛﻤﺒﻮد آب( ﺑﺮاي
دﻫﻨﺪه اازﺛﺮات
)ﺑﻪ
افزایش
کل مواد
ﻛﺎﻫﺶاسانس
ﻋﻨﻮان سهم
تبخیر)

ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﻴﺎري ﺑﻪ
(2011ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
عملکردروزه
باآﺑﻴﺎري 5
and Pirzad,
شده است
.)Razban

ﻣﻄﻠﻮب
متر ﺳﻄﻮح
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻨﺠﺮ
ﺳﻮﭘﺮﺟﺎذبمتر
ﻣﻘﺎدﻳﺮ( 150میلی
متوسط
تبخیر) و
(100ﺑﻪمیلی
)ﺷﻜﻞوﻫﺎي  1ﺗﺎ
تامینﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚبا ﮔﻴﺎه
ﻣﺘﻔﺎوت از
جلوگیری
تدریجی آب
افزایش
ﺗﻮﻟﻴﺪي و این
یافته،
اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻠﻴﻤﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺗﺎﻣﻴﻦ
.)5

اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ
 7و 9
ﻣﺘﻮﺳﻂ(،
که از)ﺗﻨﺶ
همانطور روز
آید،ﻃﻮردر
درﺻﺪ بر می
آزمایش
نتایج این
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ
کمبود وﻟﻲ
ﻧﺸﺎن داد،
ﻣﻌﻨﻲداري
کاهش
آب ،دربا وجود
اﻓﺰاﻳﺶهای
شدیدترین تنش

ﻛﺎﻫﺶ
عملکردﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻨﺶ زﻳﺎد
اﻳﺠﺎد
رشد ،روز(
)11
قابل
اقتصادی
ﺷﺪتاست
توانسته
زیره ﺑﺎسبز

تفاوت در پاسخ گیاه به سطوح مختلف آبیاری

توجهی را داشته باشد .توليد زيره سبز در شرايط

(به عنوان کاهش دهنده اثرات کمبود آب) برای اهداف

خشكي مي باشد که این مقاومت به توسعه ريشه ها

منجر به تعیین سطوح مطلوب مقادیر سوپرجاذب
تولیدی متفاوت از یک گیاه می باشد (شکل های 1

ديم نشان دهنده مقاومت نسبي اين گياه به تنش
و جذب بيشتر آب از اعماق پايين تر خاك نسبت

تا  ،)3یعنی برای تولید عملکرد بیولوژیکی ،دانه و

داده مي شود .عملكرد بيولوژيك در گیاهان سريع تر

آب متفاوت است .با اعمال فواصل آبیاری  5تا  11روزه،

قرار مي-گيرد ( ،)Kafi et al., 2010و این به دلیل

اسانس مقادیر مطلوب پلیمر در شرایط خاص تامین

باالترین عملکرد بیولوژیک و دانه در فواصل آبیاری 5

از عملكرد دانه تحت تأثير تعداد و دفعات آبياري

اختصاص بیشتر مواد آلی تولیدی در تنشهای

روزه مشاهده شد .با افزایش فاصله آبیاری به  7و 9

محیطی به دانه می باشد (.)Pirzad et al., 2012

افزایش نشان داد ،ولی در فواصل بیشتر ( 11روز) با

از  50تا  200میلی متر تبخیر موجب کاهش عملکرد

گردید ( .)Rahimi, 2012کاربرد پلیمر سوپرجاذب

اسانس (شکل  )3شده است .البته این کاهش عملکرد

روز (تنش متوسط) ،درصد اسانس به طور معنی داری

افزایش شدت و مدت تنش با افزایش فاصله آبیاری

ایجاد شدت تنش زیاد منجر به کاهش درصد اسانس

بیولوژیک (شکل  ،)2عملکرد دانه (شکل  )1و عملکرد

باعث بهبود عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاپیتول

در تنش مالیم (آبیاری پس از  100میلی متر تبخیر)

سوپرجاذب برای برداشت بیوماس و کاپیتول در

آبیاری مقادیر متفاوتی از سوپرجاذب توانسته است

بابونه آلمانی شده است .هرچند مقدار مطلوب کاربرد

کم تر بوده است .با این حال در هر کدام از سطوح
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داﻧﻪ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد
(شکل
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،شود
بیشتر هم می
ﺗﻮﻟﻴﺪخاک
ﺑﺮايرطوبت
ﻳﻌﻨﻲ زیاد
3از( ،تخلیه

مطالعهدردرﻓﻮاﺻﻞ
موردو داﻧﻪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
روزه،
ارتباط
صفت های
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦنسبی
موجب بهبود

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
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Figure 5- Mean comparison of cumin essential oil harvest index affected by superabsorbent
polymers at different irrigation regimes.

علیرضا پیرزاد و همکاران

بخشی از کاهش عملکرد تحت تنش را جبران نماید.

بیولوژیکی ،دانه و اسانس حداکثر را تولید می نماید

( )Razban and Pirzad, 2011افت معنیدار عملکرد

فواصل آبیاری به دو برابر (آبیاری پس از 100

عملکرد در رژیم-های مختلف آبیاری گزارش شده

کاربرد  120کیلوگرم در هکتار پلیمر می باشد .حتی

در آنیسون ( )Khoshbakht, 2010و بابونه آلمانی

بیولوژیک و عملکرد اقتصادی در اثر کاهش اجزای
10
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

است .این گزارش ها نیز جبران بخشی از عملکرد
را در سطوح مختلف سوپرجاذب برای هر کدام از
رژیم های آبیاری پیشنهاد کرده اند .اين پليمرها با

ذخيره آب به ميزان  200تا  500برابر وزن خشك
پليمر ( ،)Zhuriaan-Mehr and Kabiri, 2008منجر

به تعدیل تنش خشکی با تولید و تجمع اسمولیت هایی
مانند پرولین و کربوهیدرات های محلول می شوند .این

تغییرات در مقابله با تنش خشکی می تواند تولیدات

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

گیاهی به شکل عملکرد بیولوژیکی و دانه را تحت تاثیر
قرار داده و بخشی از عملکرد ازدست رفته را جبران

نماید (.)Khoshbakht, 2010

به طورکلی تامین آب در فواصل آبیاری پس

از  50میلی متر تبخیر از تشتک با افزودن مقدار

چرا؟ .ولی در صورت عدم دسترسی به آب و افزایش
میلی متر تبخیر) برای حصول حداکثر عملکرد نیاز به

در شرایط بدتر (آبیاری پس از  150میلی متر تبخیر)

نیز به دلیل افزایش درصد اسانس همزمان با اعمال
تنش کمبود آب در این تیمار ،عملکرد قابل قبولی

با اضافه کردن  60کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار
به دست می آید .باتوجه به اینکه عملکرد اسانس در
شرایط آبیاری پس از  200میلی متر تبخیر بسیار

پایین است ،ولی در صورت استفاده از مقادیر بسیار
باالتر سوپرجاذب ( 300کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد

اسانس به بیش از دو برابر تیمار بدون پلیمر در این
سطح آبیاری افزایش می یابد .به نظر می رسد که در

این سطح آبیاری تولید اسانس زیره سبز اقتصادی

نباشد و فقط به جهت مالحظات زیست محیطی و
ایجاد پوشش سبز می توان در این شرایط اقدام به

اندکی از سوپرجاذب ( 60کیلوگرم در هکتار) عملکرد

کشت نمود.
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A B ST R AC T
In order to evaluate the seed and essential oil yield and harvest index of
cumin, a factorial experiment based on randomized complete blocks design
was conducted with three replications, at the research farm of the faculty
of agriculture of Urmia University in 2010. Treatments were four irrigation
regimes (irrigation after 50, 100, 150 and 200 mm of evaporation from a
class A pan) and different amounts of superabsorbent polymer (0, 60, 120,
180, 240 and 300 kg/ha). The highest biomass yield (3640 kg/ha), seed
yield (1226 kg/ha) and essential oil (36.5 kg/ha) belonged to irrigation after
50 mm of evaporation and 60 kg/ha superabsorbent polymer application.
Increasing in irrigation distances to 100, 150 and 200 mm of evaporation
needs to 180 and 120 kg/ha polymer to produce maximum yield (biomass
and seed), but they were 60 and 300 kg/ha polymer for essential oil yield
and harvest index, respectively. The maximum harvest index of seed for
irrigation after 100, 150 and 200 mm of evaporation belonged to 180 kg/ha
superabsorbent treatment. Application of superabsorbent at irrigation
after 50 mm of evaporation (non-stress condition) does not have efficiency
for essential oil production compared with the control (without polymer
in this irrigation). In conclusion, increasing irrigation intervals from 50
to 200 mm of evaporation from pan lead to reduce the yield (biomass,
seed and essential oil), that application of superabsorbent polymer A200
compensate part of this reduction.
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