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 خالصه

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و دامی بر عملکرد دانه و مقدار 

در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  1315بود. آزمایش در سال زراعی نه اسانس گیاه رازیا

. بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد طرح فاکتوریل در قالبطبیعی استان گیالن به صورت 

عامل کیلوگرم در هکتار و  186و  126، 06صفر،  در چهار سطح (از منبع اوره) خالص کود نیتروژنعامل 

اثر سطوح  نتایج نشان داد که .در نظر گرفته شد تن در هکتار 18و  12،  0سطح صفر،  ردر چها کود دامی

 دانه و درصد اسانس دانه ، ارتفاع گیاه، تعداد چتر در هر بوته، وزن هزاردانه مختلف کود نیتروژن بر عملکرد

نی دار معوزن هزار دانه  و ارتفاع گیاه، تعداد چتر در هر بوته اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه، و

 و عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، تعداد چتر در هر بوته کنش کود نیتروژن و کود دامی بربرهمبود. همچنین 

گرم کیلو 126تلفیقی سیستم با استفاده  دانه بیشترین مقدار عملکرد د.شدرصد اسانس دانه معنی دار 

 و بیشترین درصد اسانس هکتار کیلوگرم در 33/156به مقدار  تن کود دامی 18ه ابه همر نیتروژن خالص

ا ب درصد حاصل شد. 130/1به مقدار  تن کود دامی 18کیلوگرم نیتروژن خالص به همراه  06 با استفاده از

کود  برای کاهش مصرف مناسب به عنوان جایگزین می تواند ، کاربرد کود دامیتوجه به نتایج بدست آمده

 .باشددر زراعت گیاه رازیانه  شیمیایی نیتروژن
 

  آلی کود کود شیمیایی، گیاه دارویی، عملکرد دانه، رازیانه، :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه . 1

ده از ااستف دهند.داروهایی با منشأ گیاهی تشکیل میمورد استفاده بشر را  در حال حاضر یک سوم داروهای 

داروهای شیمیایی برای ردن آنها به جای های آنها برای تولید دارو و جایگزین کن دارویی به منظور استخراج عصارهگیاها

از  (.Foeniculum vulgare Mill) رازیانه .]13[ باشدمهم ترین نیازهای تمدن امروزی میحفظ سالمتی انسانها از 

 .]3،13 [ دردگبه عنوان یک گیاه دارویی برای درمان برخی از بیماریها استفاده میای است و ادویهترین گیاهان قدیمی

ای به گیاه را مادهاین ترین ترکیب اسانس مهم بوده وترین گیاهان دارویی خانواده چتریان  ترین و پرمصرفه از مهمرازیان

ی برای داشتن یک سیستم کشاورز. ]5[ دهد که نقشی تعیین کننده در کیفیت اسانس آن داردنام آنتول تشکیل می

د و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ناکولوژیکی سیستم را بهبود بخش جنبه هایبتوانند که پایدار، استفاده از نهاده هایی 

راه برای جبران کمبود مواد غذایی و  ترین . در بسیاری از موارد کاربرد کودهای شیمیایی به عنوان سریع]8[ضروری است

در این رابطه  .]3[را افزایش می دهدشده و هزینه تولید  حاصلخیزی خاک باعث آلودگی های محیطی و صدمات اکولوژیکی
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 شکاربرد توام کودهای معدنی و آلی نه تنها مقدار کاربرد کودهای شیمیایی را کاهش می دهد، بلکه به ذخیره انرژی، کاه

پژوهشگران تاثیر کودهای  .]11[خاک کمک خواهد کردآلودگی محیط و بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی 

هایی مانند کلسیم و منیزیم و برخی عناصر پرمصرف و کم مصرف دیگر و ی کاتیونخاک و بر فراهم pHآلی را بر -زیستی

کود دامی یکی از  .]16،18[در نتیجه بهبود تغذیه گیاه را از مزایای مصرف این کودها نسبت به کودهای شیمیایی می دانند

یابی به سطح مطلوب عملکرد در منابع آلی است که استفاده از آن به منظور بهبود حاصلخیزی خاک های زراعی و دست

ی به صورت کود دامی سطوح لکاربرد ماده آ .]2،0[های کشاورزی پایدار مورد تأکید برخی محققان قرار گرفته استنظام

 . ]12[مستقیم و غیر مستقیم روی خصوصیات و فرآیندهای خاک دارد هایکربن آلی را در خاک افزایش می دهد و تاثیر

زینه آلی، به دلیل دارا بودن عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف، یکی از منابع مهم برای ارتقاء مصرف این نهاده کم ه

های فیزیکی، باروری خاک به شمار می آید. استفاده از کود دامی به دالیلی همچون افزایش محتوی ماده آلی، بهبود ویژگی

و کاهش آبشویی، افزایش عملکرد محصول را به شیمیایی و زیستی خاک، کاهش فرسایش، افزایش قابلیت نگهداری آب 

 .]1[ددنبال دار

 از جملهانواع گیاهان دارویی و عملکرد  یرشد هایویژگیاز برخی  بهبود تأییدکننده ،گزارش شده  تحقیقات نتایج 

 کم تنسب به ماده این کاربرد تأثیر تحت ،( .Origanum vulgare L)مرزنجوش و (.Hyssopus officinalis L) زوفا

 106های رازیانه اصفهان و تهران با کاربرد ین عملکرد دانه در جمعیتگزارش شده بیشتر .]10،15[ بوده است آلی هزینه

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در جمعیت اروپایی حاصل شده  36کیلوگرم نیتروژن و بیشترین درصد اسانس با کاربرد 

ود نیتروژن باعث افزایش عملکرد بذر، وزن هزار دانه و میزان اسانس رازیانه در بررسی دیگری گزارش شده که ک .]1[است

شده و بیان داشتند که کود نیتروژن باعث افزایش درصد اسانس گردیده، ولی بر روی ترکیب های موجود در آن بی تاثیر 

ر زیاد استفاده شده که این مسئله در مصر به منظور افزایش مقدار محصول رازیانه از کودهای نیتروژنه به مقدا .]11[ است

با توجه به اهمیت رازیانه به عنوان یک گیاه دارویی، هدف از انجام این تحقیق  .]1[باعث کاهش کیفیت رازیانه شده است

  بررسی اثرمقادیر مختلف نیتروژن و کود آلی بر عملکرد دانه و مقدار اسانس رازیانه می باشد. 
 

 هامواد و روش . 2

به صوورت  (رشت)در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن  1315یش در بهار سال این آزما

درصود  30اوره ) کود نیتروژن خالص عامل .فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شدآزمایش 

، 0، صوفر در چهار سوطح( کود دامی گاوی) کیلوگرم در هکتار و کود آلی 186و  126، 06، صفر در چهارسطح( نیتروژن

 آزموایش، اجورای از قبول. بوود آیوش قبل زراعی سال در آزمایش اجرای محل زمین بوده است. تن در هکتار 18، و 12

ویژگیهوای فیزیکوی و شویمیایی و  تعیوین جهت و برداشت آزمایش اجرای محل زمین از تصادفی صورت به خاک نمونه

دامی در یوک  کود توزیع نشان داده شده است. 1آزمون خاک در جدول  نتایج .شدارسال  یشگاهآزما به آن غذایی عناصر

درصد به صوورت سورک در مرحلوه 36درصد به صورت پایه و  36هنگام آماده سازی زمین و توزیع کود نیتروژن  ،مرحله

ویژگیهوای  .کرتهوای موورد نظور داده شود درصد باقیمانده به صورت سرک دوم در مرحلوه گلودهی بوه 36پنجه زنی و 

 ارائه شده است.  2شیمیایی کود دامی در جدول 
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 خاک محل آزمایششیمیایی فیزیکی و گیهای ژوی -1جدول

بافت نوع 

 خاک

هدایت 

 الکتریکی
CEC اسیدیته 

کربن 

 آلی
 نیتروژن کل

فسفر قابل 

 جذب

پتاسیم قابل 

 جذب

 (ds/m) Me/100  % % (p.p.m) (p.p.m) 

 152 33/1 01/6 50/1 21/1 31 32/1 رسی

 

 

 آزمایش کود دامی مورد استفاده درگیهای شیمیایی ژوی -2جدول

هدایت 

 الکتریکی

اسیدی

 ته

کربن 

 آلی

نیتروژن 

 کل

فسفر 

 کل 

پتاسیم 

 کل
 منگنز مس روی آهن

(ds/m)  % % % % (p.p.m) (p.p.m) (p.p.m) (p.p.m) 

03/22 30/1 31 21/2 08/6 23/3 3850 3230 1353 15/1 

متور کوه  3×5/2کرتهایی به ابعاد در1315فروردین  11در تاریخ  کاشتتهیه و بذر رازیانه از شرکت پاکان اصفهان 

فاصوله  .انجام شد سانتیمتر 25 سانتیمتر و بین هر دو بوته 56متر و فاصله بین ردیف  3ردیف به طول  3در هر کرت 

بوتوه  ،بوته در متر مربوع 16برای دستیابی به تراکم مطلوب  متر در نظر گرفته شد. 3متر و بین بلوکها  5/1بین کرتها 

بورای  .انجوام گردیودآبیاری پس از اسوتقرار گیواه بوه فاصوله هور ده روز یکبوار .برگی تنک شدند 0تا  3ها در مرحله 

عملیوات رل علوف هوای هورز جهوت کنتو .جلوگیری از اختالط تاثیر تیمارها، آبیاری کرتها به طور جدا گانه انجام شد

   انجام شد. طول دوره رشد گیاه به صورت دستیچهار نوبت در وجین در 

رعایوت با وانجوام شوهریور مواه  نیموه دوم چترهوا درزرد شودن برگهوا و  ،مرحله رسیدگی کامل زمان دربرداشت 

تعداد چتوردر دانه، وزن هزار کتار،دانه در ه ت انتخاب و صفاتی از قبیل عملکرددو خط میانی هر کر ده بوته از ،حاشیه

گورم بوذر از روش تقطیور بوا بخوار آب بوا  166اسانس با استفاده از گیری و ثبت شد. محتوی اندازه بوته، ارتفاع گیاه 

و بورای مقایسوه  SASبرای تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی از نورم افوزار آمواری  دستگاه کلونجر اندازه گیری شد.

  استفاده شد. Excelدرصد و برای رسم نمودارها از نرم افزار  5در سطح احتمال  توکیآزمون  میانگین صفات از

 

 نتایج و بحث. 3

اثر متقابل و همچنین  و عامل کود دامی عامل کود نیتروژن تاثیر واریانس داده ها نشان داد که هتجزی: عملکرد دانه

 مقایسه نتایج به با توجه (.3)جدول  بود معنی دار %1سطح احتمال در  بر عملکرد دانه دو عامل کود نیتروژن و کود دامی

گرم کیلو 633/811در هکتار با عملکرد تن  18در بین سطوح مختلف کود دامی از سطح  بیشترین عملکرد دانه میانگین

مکنش عوامل هبر نتایج .(3 )جدول درصدی نسبت به تیمار عدم مصرف کود دامی بدست آمد 21/11و با برتری در هکتار 

 33/156با عملکرد  تن کود دامی 18ژن، کیلوگرم کود شیمیایی نیترو 126 تیماری بر عملکرد دانه نشان داد که ترکیب

تن  18نیتروژن،  گرم کودکیلو 186که با ترکیب تیماری  گرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادکیلو

 (.1شکل) کود دامی اختالف معنی دار نداشت
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و اثر  %1و عامل کود دامی در سطح احتمال  عامل کود نیتروژن تاثیر هانتایج تجزیه واریانس داده درارتفاع گیاه: 

(. با مقایسه میانگین ها بیشترین ارتفاع بوته با 3معنی دار بود )جدول  %5متقابل دو عامل بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال 

درصدی نسبت به کمترین  5/31کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بدست آمد که برتری  186سانتیمتر از تیمار  112/166

 186سانتیمتر از ترکیب تیماری  51/116(. در برهمکنش دو عامل بیشترین ارتفاع بوته با 3 )جدول ارتفاع بوته داشت

تن کود دامی  12م کود نیتروژن، گرکیلو 186مد که با ترکیبات تیماری تن کود دامی بدست آ 18کیلوگرم کود نیتروژن، 

 تن کود دامی اختالف معنی داری نداشت 18گرم کود نیتروژن، کیلو 126 تن کود دامی و 0گرم کود نیتروژن، کیلو186و 

 (. 2)شکل

 

 
 دامی کود و نیتروژن کود مختلف مقادیر تأثیر تحت صفات گیاه رازیانه مربعات( واریانس )میانگین تجزیه  -3 جدول

تعدادچتر در هر  وزن هزار دانه اسانسدرصد 

 بوته

 منبع تغییرات درجه آزادی عملکرد ارتفاع گیاه

 تکرار 2 28/2666 61/31 88/1 68/6 6628/6

 کود نیتروژن 3 86/08633** 23/2318** 26/01** 31/1** 2602/6**

ns66301/6 **31/6 **18/31 **25/011 **18/33511 3 کود دامی 

**6133/6 ns 62/6 *12/1 *00/32 **06/1013 1  کود  ×کود نیتروژن

 دامی

 خطای آزمایش 36 25/313 32/18 03/6 650/6 6625/6

ns،*1و  %5: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  **و% 

 

 

 میدا کود و نیتروژن کود مختلف مقادیر تأثیر تحت صفات گیاه رازیانه مقایسه میانگین های  -4 جدول

 تیمارها
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 ارتفاع گیاه

 )سانتیمتر(
 تعدادچتر در هر بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(
 درصد اسانس

      نیتروژن کود

 c  316/161 d  318/01 c  8133/22 c  11583/2 b  11001/1 بدون کود

کیلو گرم در  06

 هکتار

b  225/110 c  308/18 b  1883/25 b  11683/3 a  82311/1 

کیلو گرم در  126

 هکتار

a  158/800 b  313/81 a  1233/21 a  51156/3 c  03566/1 

کیلو گرم در  186

 هکتار

a  166/805 a  112/166 a  1112/21 a  52666/3 d  51101/1 

      کود دامی

 d  101/130 c  312/13 d  1366/23 b  62333/3 a  00101/1 بدون کود

 c  856/180 b  811/81 c  5158/25 ab  11311/3 a  00666/1 تن در هکتار 0

تن در هکتار 12  b  133/832 b  331/80 b  8111/20 a  35666/3 a  01833/1 

تن در هکتار 18  a  633/811 a  331/11 a  3101/28 a  33001/3 a  01156/1 

 اختالف معنی دار با هم ندارند. 65/6ن برای هر عامل بر اساس آزمون توکی در سطح میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستو
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ود دامی بر ارتفاع کاثر متقابل کود نیتروژن و  -2شکل          قابل کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد رازیانهاثر مت -1شکل         

 رازیانه

 

در سطح احتمال و عامل کود دامی  کود نیتروژن عامل تاثیر ایج تجزیه واریانس،نت با توجه به: تعداد چتر در هر بوته      

 (.3لدو)ج معنی دار بود %5دو عامل کود نیتروژن و کود دامی بر تعداد چتر در هر بوته در سطح احتمال  و اثر متقابل 1%

، ه نسبت به کمترین تعداد چتر در بوتهبدست آمد ک در هکتار تن کود دامی 18بیشترین تعداد چتر در هر بوته از تیمار 

دو عامل کود نیتروژن و کود دامی، بیشترین تعداد چتر در بوته نتایج برهمکنش در  (.3)جدول درصد برتری داشت 23/12

ترکیبات تیماری شد که با  تن کود دامی حاصل 18کیلوگرم کود نیتروژن،  126از ترکیب تیماری عدد  11/36 به تعداد

کیلوگرم کود  186تن کود دامی و  12کیلوگرم کود نیتروژن،  126 تن کود دامی و 18م کود نیتروژن، کیلو گر186

  .(3شکل) کود دامی اختالف معنی دار نداشت تن 18کیلوگرم کود نیتروژن،  06تن کود دامی و  12ن، ژنیترو

معنی دار بود و اثر متقابل  %1تمال کود نیتروژن و کود دامی بر وزن هزار دانه در سطح اح تاثیر :وزن هزار دانه

گرم  52/3(. بیشترین وزن هزار دانه به میزان 3)جدول دوعامل بر وزن هزار دانه تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نداشت

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن تفاوت معنی  126کیلو گرم در هکتار کود نیتروژن بدست آمد که با تیمار  186از تیمار 

 (. 3درصدی نسبت به کمترین وزن هزار دانه نشان داد)جدول 8/20داشت اما برتری دار ن

 

ین اثر متقابل کود نیتروژن و و همچن نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر عامل کود نیتروژن: درصد اسانس

 82311/1سانس به مقدار (. بیشترین درصد ا3)جدول معنی دار بود %1در سطح احتمال دانه درصد اسانس کود دامی بر 

(. در برهمکنش دو عامل 3درصدی را نشان داد)جدول 01/26کیلو گرم کود نیتروژن بدست آمد که برتری  06از تیمار 

تن کود دامی به  18کیلو گرم کود نیتروژن،  06کود نیتروژن و کود دامی بیشترین مقدار اسانس دانه با ترکیب تیماری 

تن کود دامی تفاوت معنی دار  12کیلو گرم کود نیتروژن،  06با ترکیب تیماری حاصل شد که  13001/1مقدار 

 (. 3نداشت)شکل
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 درصد اسانسامی بر داثر متقابل کود نیتروژن و -4شکل    رازیانه تعداد چتر در بوتهثر متقابل کود نیتروژن و دامی بر ا-3شکل        

 رازیانه
 

 گیرینتیجه. 4

است بخشی از  شیمیایی مدت زمان بیشتری دوام داشته و همچنین ممکن هایدر مقایسه با کود مفید کود دامی اثرات

مشاهده شدکه  تحقیقمواد آلی نیز در خاک در طی سالها باقی بماند و عناصر غذایی آن به تدریج وارد خاک شود. در این 

 بنابر این با توجه به این .ای رشد گیاه رازیانه شودن شرایط بهتر برافزایش کود دامی تا اندازه ای می تواند موجب فراهم شد

 و تن کود دامی در هکتار 18گرم نیتروژن خالص به همراه کیلو 126استفاده تلفیقی که بیشترین عملکرد دانه بانتیجه 

رف مص ،تن کود دامی در هکتار بدست آمده است 18کیلوگرم کود نیتروژن ،  06ترکیب تیماریاز  بیشترین درصد اسانس

 کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژن، کود دامی و تلفیقی )شیمیایی و دامی( می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای

 پیشنهاد شود. رازیانهگیاه دارویی در زراعت  ،درصد اسانس دانه عملکرد دانه و جذب عناصر غذایی و افزایشبهبود 
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Abstract 
The objective of this research was to investigate the effects of different application rates of nitrogen 

and manure on grain yield and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). A field 

experiment was conducted at Research Field of Agriculture and Natural Resources Research and 

Education Center Guilan during the growing season of 2016. The experiment was arranged as a 

factorial in a randomized complete block design with three replicates. There were four nitrogen 

fertilizer levels as urea (0, 60, 120 and 180 kg N ha-1) and four manure levels (0, 6, 12, and 18 ton 

ha-1). Results showed that nitrogen levels had significant effects on seed yield, plant height, umbels 

per plant, weight of one thousand seeds and essential oil content and livestock manure levels had 

significant effects on seed yield, plant height, umbels per plant and weight of one thousand seeds. 

In addition, the interaction between nitrogen fertilizer and manure were significant for seed yield, 

plant height, umbels per plant and essential oil content. The application of 120 kg N ha-1 with 18 

ton livestock manure ha-1 resulted in the highest of seed yield (950.43 kg ha-1) and maximum 

essential oil content was obtained by applying 60 kg nitrogen ha-1 with 18 ton livestock manure ha-

1. According to the results of the experiment, manure can be used as an alternative to reduce the use 

of nitrogen fertilizers used in the cultivation of fennel. 

 

Keywords: Fennel, Chemical fertilizer, Medicinal plant, Grain yield, Organic fertilizer 


