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 چکیده
  کرمانشاه، هوایی و آب شرایط در شوید تولید برای نیتروژن کود مقدار و آبیاری مناسب فاصله تعیین منظور به

 اجرا 2931 سال در رازی دانشگاه تحقیقاتی آموزشی مزرعه در تکرار سه با شده خرد های کرت صورت به پژوهشی

 ،0 سطح چهار شامل ،اوره کود کاربرد ،فرعی کرت و روز 8 و 6 ،4 سطح سه شامل ،آبیاری فاصله ،اصلی کرت .شد

 عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد شامل مطالعه مورد صفات .بود هکتار در اوره کیلوگرم 900 و 100 ،200

 ساقه، قطر بوته، ارتفاع برداشت، شاخص دانه، هزار وزن چتر، در چترک تعداد بوته، در چتر تعداد برگ، و ساقه

 کلروفیل .بودها  کاروتنویید محتوای و کل کلروفیل ،b کلروفیل ،a کلروفیل میزان برگ، نسبی رطوبت محتوای

 هکتار در اوره کیلوگرم 900 مصرف که داد نشان نتایج .شد گیری اندازه اسپکتروفوتومتر دستگاه از استفاده با برگ

 تأثیر نیتروژن کود و آبیاری فواصل .کرد تولید را دانه عملکرد حداکثر بار یک روز 4 فواصل در آبیاری همراه به

 شوید ساقه قطر و بوته ارتفاع برگ، و ساقه عملکرد بیولوژیک، عملکرد بوته، در چترک و چتر تعداد بر یدار معنی

 به بار یک روز 8 آبیاری فواصل .بود برداشت شاخص باالترین دارای هکتار در اوره کیلوگرم 900 مصرف .نداشت

 اکثر بین را کل کلروفیل و b کلروفیل ،a کلروفیل محتوای باالترین هکتار در اوره کیلوگرم 100 مصرف همراه

 .گردد می توصیه بعدی مطالعات برای شوید رشدی مختلف مراحل در خشکی تأثیر مطالعه .داشت تیمارها

 

 .شوید کلروفیل، نیتروژن، خشکی، :ها واژهکلید 

 

 مقدمه
 در زراعت که است عواملی ترین مهم از آب کمبود

 در ایران .کند می محدود را خشک نیمه و خشک مناطق

 بارندگی میانگین و است شده واقع زمین خشکی کمربند

 متر میلی سه دارای که است متر میلی 278 ایران سالیانه

 آفبا) است جهانی بارندگی متوسط سوم یک از کمتر 

 است الزم آب، کمبود مشکل به توجه با (.1834 ،ایران

 آبیاری، کم کم، نیاز آبی با گیاهان جمله از تدابیری

ه ب غیره و نیتروژن کود خصوصاً ،ها نهاده از بهینه استفاده

 معدنی عنصر ترین مهم نیتروژن دیگر طرف از .آید عمل

 گذارتأثیر آب، بهینه مصرف و گیاه رشد در که است

 .است

 کمتری نیاز زراعی گیاهان به نسبت دارویی گیاهان

 یا قیمت همچنین .دارند کود و آب مانند یهای نهاده به

 زراعی گیاهان از بیشتر دارویی گیاهان تولیدی ارزش

 سطح افزایش جهت در ریزی برنامه است الزم لذا است

 پایداری به تا گیرد صورت دارویی گیاهان کشت زیر

 زیر سطح از آماری .کند کمک کشور در کشاورزی

 .نیست دسترس در کشور در شوید عملکرد و کشت

 .شود می کشت کشور نقاط اغلب در محصول این هرچند
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 تاریخ تأثیر مطالعه در (1831) همکاران و رسام

 شوید دانه عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژن و کاشت

 تعداد نظر از که رسیدند نتیجه این به شیروان منطقه در

 در دانه تعداد چتر، در چترك تعداد بوته، در چتر

 اختالف برداشت شاخص و دانه عملکرد چترك،

 در نیتروژن کیلوگرم 120 و 30 سطح بین داری معنی

 در (1840) همکاران و زاده مکی .نداشت وجود هکتار

 باکتری دو تلفیق ) زیستی نیتروژن کود تأثیر بررسی

 (CFU/mL 710 های غلظت با آزوسپیریلوم و ازتوباکتر

 و رشد در (هکتار در اوره کیلوگرم 110) شیمیایی و

 کود کاربرد که کردند گزارش شوید اسانس عملکرد

 افزایش را گیاهی های شاخص دیگر و عملکرد زیستی

 10 و زیستی کود ترکیب یا زیستی کود از استفاده و داد

 کاهش با را شوید عملکرد تواند می شیمیایی کود درصد

 .بخشد بهبود محیطی آلودگی

 و نیتروکسین متقابل اثر و نیتروکسین از استفاده

 ها آن مصرف عدم به نسبت باالتری دانه عملکرد نیتروژن

 (.2014 ،1باراندوزی زاده نجات) داشت شوید در

 کود تأثیر بررسی در (1831) همکاران و نیا اکبری

 و اسانس بذر، عملکرد روی گیاهی تراکم و نیتروژن

 (.Cariandrum sativum L) گشنیز گیاه روغن

 اسانس، و بذر عملکرد لحاظ از که کردند گزارش

 درصد لحاظ از و هکتار در نیتروژن کیلوگرم 00 کاربرد

 کیلوگرم 40 تیمار روغن، عملکرد و درصد انس،اس

 را مقدار باالترین مترمربع در بوته 80 تراکم با نیتروژن

 .بود دارا

 Cuminum) سبز زیره واکنش بررسی در

cyminum) کود و  میدا کود معدنی، نیتروژن کود به 

 چتر بوته، در شاخه تعداد بیشترین که شد مشاهده زیستی

 نیتروژن کاربرد با چتر در دانه و چتر در چترك گیاه، در

 (هکتار در کیلوگرم 1/1 مقدار به ) و %(100) معدنی

 آمد به دست هکتار در  میاد کود تن 1 اضافه به

 کود تأثیر مطالعه در (.2000 ،2همکاران و چوداری)

                                                           
1- Nejatzadeh-Barandozi 

2- Choudhary et al. 

 Trachyspermum) آجوان گیاه بر منیزیم و نیتروژن

ammi L.) تحت خیلی روغن ترکیبات که شد مشاهده 

 نیتروژن، کل .نگرفت قرار بررسی مورد های تیمار تأثیر

 اضافه بهها  برگ در منیزیم درصد و پتاسیم فسفر،

 و نیتروژن کاربرد به زیادی پاسخ برگ های پیگمان

 (.2007 ،8محمد و الوهاب) دادند نشان منیزیم

 با دارویی گیاهان دانه عملکرد تحقیقات اکثر در

 و موسوی) است یافته کاهش خشکی، افزایش

 شدن طویل مرحله در خشکی تنش (.2014 ،4همکاران

 Bunium) کرمانی سیاه زیره گیاه زایشی مرحله و ساقه

persicum) در چتر تعداد و دانه عملکرد کاهش باعث 

 مرحله به نسبت زایشی مرحله در خشکی تنش .شد بوته

 چتر در چترك تعداد بر کمتری تأثیر ساقه شدن طویل

 در (.2018 ،1همکاران و نژاد سعید) داشت گیاه این

 ماده و ارتفاع کاهش باعث خشکی دیگری مطالعه

 داد افزایش را کلروفیل محتوای اما شد آجوان خشک

 گیاه در خشکی تنش مطالعه (.2011 ،0همکاران و ازهر)

 میزان خشکی، تنش افزایش با که داد نشان شوید

 عناصر غلظت محلول، های پروتئین کاروتنوید، کلروفیل،

 هوایی بخش پتاسیم نسبت و بافت کلسیم و فسفر پتاسیم،

 (.1842 گنجعلی، و مهر ستایش) یافت کاهش ریشه به

 عملکرد و تازه وزن کاهش باعث خشکی تنش افزایش

 شد (.Origanum vulgare L) کوهی پونه اسانس

 تحقیقات در که درحالی (.2010 ،7حسین و سعیداالهل)

 افزایش خشکی افزایش با دارویی گیاهان عملکرد دیگر

 عملکرد افزایش باعث آبیاری دور افزایش .است یافته

 شد (.Foeniculum vulgare Mill) رازیانه دانه

 (.2018 ،3همکاران و سجادنیا)

 بر آبیاری و نیتروژن تأثیر روی جامعی مطالعه تاکنون

 نشده انجام کرمانشاه در شوید کیفی و  میک خصوصیات

                                                           
3- El-Wahab & Mohamed 

4- Moosavi et al. 

5- Saeidnejad et al. 

6- Azhar et al. 

7- Said-Al Ahl & Hussein 

8- Sajjadnia et al. 
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 آبیاری فاصله بهترین تعیین پژوهش این هدف لذا .است

 دانه عملکرد حداکثر به دستیابی جهت ازت کود مقدار و

 .است شوید در

 ها روش و مواد

 تیمارها اعمال روش و آزمایشی طرح

 دانشکده تحقیقاتی -آموزشی مزرعه در پژوهش این

 سرد منطقه) کرمانشاه در واقع رازی دانشگاه کشاورزی

 بافت ،متر میلی 410-430 ساالنه بارش متوسط معتدل،

 خاك شوری ،1/1 آلی کربن درصد سیلتی، رسی خاك

 میزان .شد اجرا (7 اسیدیته و سانتیمتر بر موس میلی 04/1

 کاشت دوره طی آزمایش محل دمای میانگین و بارش

 .است شده آورد 1 شکل در

 

 
 (2931)سال آزمایش ، میزان بارندگی ماهیانه. a -2شکل 

 

 
 (2931)سال آزمایش  ،میانگین دمای ماهیانه. b -2شکل 

 

در قالب  1خرد شده بار یککرت  صورت بهآزمایش 

کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا  های طرح بلوك

درآمد که در آن فاکتور اصلی فواصل مختلف آبیاری 

                                                           
1- Split plot 

و فاکتور فرعی ( I3و  I1 ،I2روز به ترتیب  3و  0، 4)

 800و  200، 100، 0)کاربرد سطوح مختلف کود اوره 

 .بود( N3و  N1 ،N2کیلوگرم در هکتار به ترتیب 

کیلوگرم در  100از رقم ورامین به میزان بذر شوید 

. کشت شد 1842در تیرماه غیر ردیفی  صورت بههکتار 

 10بین هر کرت . بود مترمربع 1ˣ2اندازه هر کرت 

بذرها جوانه  زمانی کهآبیاری تا . فاصله بود متر سانتی

. انجام شد بار یکروز  8و پس از آن  بار یکروز  2زدند 

رسید، اولین مرحله  متر سانتی 1به ها  ارتفاع بوته زمانی که

کوددهی صورت گرفت که مقدار آن برای هر کرت بر 

یکنواخت پخش شد  طور بهاساس سطوح محاسبه و 

پس از (. ود ذکر شده در تیمارهاپنجاه درصد مقدار ک)

اعمال شد و پس از  بار یکروز  1کوددهی فاصله آبیاری 

هفته مرحله دوم کوددهی به همان میزان قبلی برای  2

ارتفاع گیاه به حدود  زمانی که. سطوح مختلف تکرار شد

( 10/4/1842روز قبل از گلدهی، 10)رسید  متر سانتی 10

آبیاری از طریق  حجم آب. فواصل آبیاری اجرا شد

. گردید گیری اندازهبا دقت یک لیتر  کنتور حج می

روز  3و  0، 4برای دور آبیاری  آمده دست بهمقادیر آب 

 22، (در هکتار مترمکعب 2300) متر سانتی 23به ترتیب 

 متر سانتی 10و ( در هکتار مترمکعب 2200) متر سانتی

 .بود( در هکتار مترمکعب 1000)

مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد صفات مورد 

بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، تعداد چتر در بوته، 

تعداد چترك در چتر، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، 

برگ،  2ارتفاع بوته، قطر ساقه، محتوای رطوبت نسبی

، کلروفیل کل و محتوای b، کلروفیل aمیزان کلروفیل 

 .بودها  کاروتنویید

ملکرد بیولوژیک از طریق برداشت عملکرد دانه و ع

برای اینکار . شد گیری اندازهبوته در هر کرت  1تصادفی 

گراد به  درجه سانتی 71در داخل آون در دمای ها  نمونه

. وزن شدندها  ساعت قرار گرفتند سپس نمونه 43مدت 

                                                           
2- Relative water content 
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شاخص برداشت از طریق محاسبه عملکرد دانه و تقسیم 

صفات تعداد . آمد به دستآن بر عملکرد بیولوژیک 

چتر در بوته و چترك در چتر، ارتفاع بوته، قطر ساقه و 

بوته در هر  1عملکرد بیولوژیک با انتخاب تصادفی 

 .کرت محاسبه شد

 لیکلروف گیری اندازه

 کلروفیل ،b کلروفیل ،a کلروفیل گیری اندازه برای

 (1407) 1آرنون روش ازها  کاروتنویید محتوای و کل

 تر  ماده از گرم نیم مقدار ابتدا منظور این به .شد استفاده

 شد خرد مایع نیتروژن با و ریخته چینی آون داخل گیاهی

 و شد اضافه نمونه به درصد 30 استونلیتر  میلی 20 سپس

 0000سرعت و دقیقه 10 مدت به سانتریفوژ دستگاه در

 و منتقل ای شیشه بالن به حاصل عصاره .گرفت قرار دور

 ریخته اسپکتروفوتومتر کوت در نمونه از مقداری سپس

 طول ،a کلروفیل برای نانومتر 008 موج طول در و شد

 470 موج طول و b کلروفیل برای نانومتر 041 موج

 جذب مقدار و قرارگرفته دهایتنوئوکار برای نانومتر

 bو a کلروفیل زیر های فرمول با سپس .شد قرائت

 شد محاسبه تر وزن گرم میلی حسب بر دهایتنوئووکار

 .(2012 ،2بایبوردی)
Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) 

V/100W 

Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) 

V/100W 

Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl. a) - 

104(mg chl. b)/227 

V= (سانتریفیوژ از حاصل فوقانی محلول) شده صاف محلول حجم 

A= نانومتر 470 و 041 ،008 های موج طول در نور جذب 

W= گرم حسب بر نمونه تر وزن 

 نسبی رطوبت محتوای

 زمان در بوته یک روی برگ آخرین از منظور بدین

 در بالفاصله شده بریده های برگ .شد استفاده بستن دانه

 نکخ جای در و گرفتند قرار پالستیکی کیسه یک داخل

 در برش از بعد ساعت دو تازه وزن .شدند نگهداری

به  ترتیب بدین نیز آماسیده وزن .شد تعیین آزمایشگاه

                                                           
1- Arnon 
2- Bybordi 

 آب در ساعت 13 تا 10 مدت بهها  برگ که آمد دست

 قرار (گراد سانتی درجه 20 تقریباً) اتاق دمای در مقطر

 از استفاده با دقت بهها  برگ سطح سپس شدند داده

 شد تعیین ها آن تر وزن و شدند خشک کاغذی دستمال

 .(2011 ،8همکاران و حیدری)
 )%( نسبی آب محتوای =

 100 × (تازه وزن-خشک وزن ) (/آماسیده وزن -خشک وزن)

 از استفاده از استفاده باها  داده واریانس تجزیه

 نسخه) Minitab و (1/4 نسخه) SAS هایافزار نرم

 با شد دار معنی تیمارها تفاوت هرگاه .شد انجام (0/14

 پنج احتمال سطح در دانکن ای دامنه چند موناز استفاده

 .شدند بندی دسته تیمارها درصد

 بحث و نتایج
 عملکرد اجزا و عملکرد

 که دهد می نشان (1 جدول) واریانس تجزیه جدول

 تعداد بر یدار معنی تأثیر نیتروژن کود و آبیاری فاصله

 تأثیر نیتروژن .نداشت شوید بوته در چترك و چتر

 دانه عملکرد .داشت شوید دانه هزار وزن بر یدار معنی

 قرار نیتروژن کود و آبیاری فاصله متقابل اثر تأثیر تحت

 همراه به هکتار در اوره کیلوگرم 800 مصرف .گرفت

 را دانه عملکرد حداکثر بار یک روز 4 آبیاری فاصله

 دار معنی تیمارها بقیه بین تفاوت (.a2 شکل) کرد تولید

 کم و خشکی به مقاوم گیاهی شوید رسد می به نظر .نشد

 که شرایطی در هرچند باشد غذایی عناصر نظر از توقع

 عملکرد بوده گیاه اختیار در فراوان نیتروژن کود و آب

 دیگر در دانه عملکرد زیرا .است یافته افزایش دانه

 (.a2 شکل) ماند ثابت آبی و کودی ترکیبات

از دالیل افزایش عملکرد دانه در این پژوهش 

توان به افزایش شاخص برداشت دانه در شرایط  می

بعالوه  (.c2شکل )استفاده از نیتروژن زیاد اشاره کرد 

قدرت نگهداری رطوبت در خاك را نیز باید در نظر 

های با بافت سنگین این قابلیت را دارند  خاك. داشت

حال مصرف آب در فواصل آبیاری، متفاوت  ولی بهر

 .بود
                                                           
3- Heidari et al. 
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 نیتروژن کود و آبیاری فاصله تأثیر تحت شوید دانه عملکرد اجزا و عملکرد (مربعات میانگین )واریانس تجزیه -2 جدول

 (بوته در گرم) دانه عملکرد (گرم) دانه هزار وزن چتر در چترك تعداد بوته در چتر تعداد آزادی درجه تغییر منابع 

 ns44/40 ns11/00 *42/0 2 بلوك 
**80/28 

 2 آبیاری فاصله 
ns04/7 

ns43/4 
ns01/0 

ns01/1 

 88/8 84/0 71/20 07/10 4 اول خطای 

 ns21/8 ns24/87 *14/0 8 نیتروژن 
ns70/4 

 ns21/87 ns31/1 ns28/0 *34/1 0 نیتروژن × آبیاری فاصله 

 ns47/14 28/0 43/1 48/40 13 دوم خطای

 دار معنی تفاوت وجود عدم و % 1 ،% 1 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ns و ** ،* 

 
طی دوره رشد ( a1شکل )با توجه به شکل بارش 

خاصیت  به علت. بارندگی اتفاق نیافتاد گونه هیچگیاه نیز 

وزن هزار  جز بهاجزا عملکرد دانه، این اجزا  پذیری جبران

در مورد . تیمار کودی و آبی قرار نگرفتند تأثیردانه تحت 

وزن هزار دانه مشاهده شد که مصرف نیتروژن باعث 

نیتروژن  احتماالً(. b2شکل )کاهش وزن هزار دانه شد 

باعث افزایش رشد رویشی گیاه و کاهش تجمع مواد در 

در مطالعه ( 1831) همکاران ام ورس. شود می دانه تک

نیتروژن روی شوید گزارش کردند که تعداد چتر  تأثیر

در گیاه، چترك در چتر، دانه در چترك، عملکرد دانه و 

نیتروژن  کیلوگرم 120و 30شاخص برداشت بین سطوح 

تاریخ کاشت  تأثیردر بررسی . در هکتار تفاوتی نداشتند

و کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی بذر 

شوید گزارش شد که قطع آبیاری طی دوره طویل شدن 

ی روی وزن دانه نداشت دار معنی تأثیرساقه و ظهور چتر 

 تأثیردر مطالعه  (.2000، 1زهتاب سلماسی و همکاران)

تنش خشکی و کودهای شیمیایی بر خصوصیات گیاه 

 تأثیرفسفر  ه شد که آبیاری، نیتروژن و کودمشاهد گشنیز

ی بر عملکرد دانه ، وزن دانه در گیاه ، وزن هزار دار معنی

(. 2018، 2جمالی و مرتیروسیان)دانه و ارتفاع بوته داشت 

در بررسی تراکم بوته و کود نیتروژن ( 1830)محمدی 

 Foeniculum)بر عملکرد و اجزا عملکرد رازیانه 

vulgare)  کیلوگرم  100مشاهده کردند که مصرف

کیلوگرم دانه در  000کود نیتروژن در هکتار با تولید 

                                                           
1- Zehtab- Salmasi et al. 

2- Jamali & Martirosan 

بخشی از تفاوت نتایج  .هکتار بیشترین عملکرد را داشت

تواند به شرایط  قبلی می های این پژوهش با پژوهش

تنش رطوبتی این  ضمناً. منطقه برگردد  خاکی و یا اقلیمی

د گیاه اعمال شده است که مطالعه در انتهای دوره رش

آن بیشتر  تأثیر احتماالًشد  اگر این تنش زودتر اعمال می

 .بود

عملکرد بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، 

 شاخص برداشت و خصوصیات مرفولوژیک
دهد که  نشان می( 2جدول )جدول تجزیه واریانس 

ی بر عملکرد دار معنی تأثیرفاصله آبیاری و کود نیتروژن 

بیولوژیک، عملکرد ساقه و برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه 

گزارش کردند که ( 2007) 8شاه و سمیال. شوید نداشت

نیتروژن در هکتار روی  کیلوگرم 100،00،40،0مقادیر

ی روی خصوصیات فیزیولوژیک دار معنی تأثیرزیره سیاه 

. زیره سیاه نداشت که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد

( 2018) جمالی و مرتیروسیان نتایج این بخش با گزارش 

 .در تضاد است

احتماالً نیاز کودی کم این گیاه و یا قدرت نگهداری 

رطوبت در خاك باعث عدم تأثیر تیمارهای کودی و 

های رویشی و  بخشآبی بر تجمع ماده خشک در 

خصوصیات مرفولوژیک این گیاه شده است و یا ممکن 

است ازت کافی در خاك مزرعه برای گیاه از قبل وجود 

کیلوگرم اوره در هکتار دارای  800مصرف  .داشته است

باالترین شاخص برداشت بود و بین دیگر مقادیر نیتروژن 

 .(c2 شکل)تفاوتی دیده نشد 

                                                           
3- Shah & Samiullah 
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a 

 
c 

 
 

b 
 گیاه شوید هزار دانهفاصله آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن  تأثیر -1شکل 

I1 ،I2  وI3  باشد روز می 3و  0، 4به ترتیب فاصله آبیاری .N1
  ،N2 ،N3  وN4  باشد کیلوگرم اوره در هکتار می 800و  200، 100، 0به ترتیب .

 .متفاوت نیستند( > 01/0P)با کلمات مشابه، از نظر آماری بر اساس آزمون دانکن  های میانگین

 
 قطر و بوته ارتفاع برداشت، شاخص برگ، و ساقه عملکرد بیولوژیک، عملکرد (مربعات میانگین )واریانس تجزیه -1 جدول

 نیتروژن کود و آبیاری فاصله تأثیر تحت شوید ساقه

 تغییر منابع
 درجه

 آزادی

 برگ و ساقه عملکرد

 (بوته در گرم)

 بیولوژیک عملکرد

 (بوته در گرم)
 (٪) برداشت شاخص

 بوته ارتفاع

 (متر سانتی)
 (متر سانتی) ساقه قطر

 07/224* 2 بلوك 
 

**11/132 **220/0 **71/014 **31/20 

 2 آبیاری فاصله 
ns87/3 

ns40/80 
ns008/0 

ns03/144 
ns12/0 

 20/3 88/214 010/0 17/81 31/21 4 اول خطای 

 ns71/4 8 نیتروژن 
ns00/82 *012/0 ns40/41 

ns82/8 

 ns02/14 ns37/21 ns007/0 ns00/34 ns40/2 0 نیتروژن × آبیاری فاصله 

 34/1 41/17 008/0 00/22 33/11 13 خطا 

 دار معنی تفاوت وجود عدم و % 1 ،% 1 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ns و ** ،*  

 
است  پروتئیننیتروژن از عناصر الزم برای ساخت 

شاید در مقادیر باالی نیتروژن با احتساب تلفات ازت 

. است مانده باقیمقدار کافی آن برای رشد دانه در خاك 

نیتروژن روی  تأثیردر مطالعه ( 1831)رسام و همکاران 

 30شوید گزارش کردند شاخص برداشت بین سطوح 

که با  کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوتی نداشتند 120و

و   ثقت االسالمی. پژوهش مطابقت داردنتایج این 

گزارش کردند که شاخص برداشت ( 2001) 1همکاران

وهش ژپ خشکی قرار گرفت که با نتایج این تأثیرتحت 

 .در تضاد است

                                                           
1- Seghatoleslami et al. 

 ها محتوای رطوبت نسبی و رنگدانه

دهد که  نشان می( 8جدول )جدول تجزیه واریانس 

ی بر محتوای دار معنی تأثیرفاصله آبیاری و کود نیتروژن 

در مطالعه اثر تنش . رطوبت نسبی برگ شوید نداشت

رطوبتی بر روابط آبی ارقام گندم گزارش شده است که 

محتوای . خشکی محتوای رطوبت نسبی را کاهش داد

و پتانسیل آبی باالتر منجر به سرعت  رطوبت نسبی

دلیل (. 2،2000صدیق و همکاران)فتوسنتز بیشتری شد 

رطوبت نسبی شوید در فواصل عدم کاهش محتوای 

تحمل مناسب این گیاه به  به علت احتماالًمختلف آبیاری 

                                                           
2- Siddique et al. 
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قدرت تنظیم اسمزی در این شرایط تنش رطوبتی باشد و 

 (.1442، 1اینادا و همکاران)گیاه باشد 

دهد که  نشان می( 8جدول )جدول تجزیه واریانس 

ی دار معنی تأثیراثر متقابل فاصله آبیاری و کود نیتروژن 

، کلروفیل کل و b، کلروفیل aکلروفیل بر محتوای 

مقایسه . برگ شوید داشت های محتوای کاروتنویید

 بار روز یک 3ها نشان داد که فاصله آبیاری  میانگین داده

کیلوگرم اوره در هکتار باالترین  200به همراه مصرف 

را نسبت  و کلروفیل کل b، کلروفیل aکلروفیل محتوای 

و  بار یکروز  3فاصله آبیاری  جز بهبه بقیه تیمارها 

 0کیلوگرم اوره در هکتار، فاصله آبیاری  100مصرف 

کیلوگرم اوره در هکتار،  800و مصرف  بار یکروز 

و مصرف صفر کیلوگرم  بار یکروز  3فاصله آبیاری 

و مصرف  بار یکروز  0اوره در هکتار و فاصله آبیاری 

و  a8 ،b8شکل )اوره در هکتار داشت  کیلوگرم 100

c8.) 

قربانلى و نیاکان . دار نبود تفاوت بقیه تیمارها معنی

در بررسى اثر تنش خشکى بر کلروفیل گیاه ( 1834)

گزارش کردند که تنش مالیم اثر  8سویا رقم گرگان 

 در برگ سویا رقم aقابل توجهى بر میزان کلروفیل 

گزارش ( 2003) 2و همکاران  نظامی. داشت 8گرگان 

کردند که تنش خشکی مالیم محتوای کلروفیل را 

                                                           
1- Inada et al. 

2- Nezami et al. 

کاهش داد اما تنش خشکی شدید مقدار آن را افزایش 

توان به  این عدم کاهش محتوای کلروفیل را می .داد

کاهش اندازه برگ و افزایش غلظت کلروفیل در واحد 

سطح تحت تأثیر تنش خشکی نسبت داد که این حالت 

بعالوه تأثیر کم تنش . افتد اق میدر تنش مالیم اتف

 خشکی بر کاهش مقدار کلروفیل را شاید بتوان به مقاوم

. بودن این گیاه در مقابل تنش خشکی نسبت داد

بر محتوای   تیمارهای مورد بررسی تأثیر کمی

های برگ شوید داشتند فقط تیمار فاصله  کاروتنویید

بار و مصرف صفر کیلوگرم اوره در  روز یک 0آبیاری 

هکتار دارای کاروتنویید باالتری نسبت به تیمار فاصله 

کیلوگرم اوره در  200بار و مصرف  روز یک 3آبیاری 

کاروتن و )ها  کاروتنوئید(. d8شکل )هکتار بود 

 های گیاهی وجود داشته و در در پالست( گزانتوفیل

های محیطی، حفاظت از اجزای فتوسنتزی مانند  استرس

توانند  زا می ها را بر عهده دارند لذا عوامل تنش کلروفیل

آبادی و همکاران،  زارع ده)در ساخت آن دخیل باشند 

روز  3فاصله آبیاری که تیمار  با توجه به این(. 1830

یلوگرم اوره در هکتار دارای ک 200بار و مصرف  یک

محتوای کلروفیل باالتری بود لذا محتوای کاروتنویید در 

 .این تیمار کمتر شده است

 

 

 صفات قیزیولوژیک شوید تحت تأثیر فاصله آبیاری و کود نیتروژن( میانگین مربعات) تجزیه واریانس -9جدول 

 ها کاروتنویید کلروفیل کل bکلروفیل  aکلروفیل       محتوای رطوبت نسبی درجه آزادی منابع تغییر 

 4/210* 2 بلوك 
**012/0 **042/0 **141/0 ns00083/0 

 2 فاصله آبیاری 
ns14/0 

ns020/0 
ns021/0 

ns044/0 
ns00002/0 

 00043/0 011/0 018/0 018/0 3/04 4 خطای اول 

 ns4/87 8 نیتروژن 
ns011/0 ns018/0 ns017/0 

ns00041/0 

 ns3/2 *012/0 *010/0 *041/0 *00048/0 0 نیتروژن× فاصله آبیاری  

 00040/0 020/0 001/0 007/0 4/07 13 خطای دوم 
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a 

 

b 

 
c 

 
d 

 گیاه شوید های فاصله آبیاری و کود نیتروژن بر محتوای رنگدانه تأثیر -9شکل 

I1 ،I2  وI3  باشد روز می 3و  0، 4به ترتیب فاصله آبیاری .N1 ،N2 ،N3  وN4  با  های میانگین .باشد کیلوگرم اوره در هکتار می 800و  200، 100، 0به ترتیب

 .متفاوت نیستند( P <0.05)کلمات مشابه، از نظر آماری بر اساس آزمون دانکن 

 
 گیری نتیجه

 800مصرف در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که 

روز  4کیلوگرم اوره در هکتار به همراه فاصله آبیاری 

  شوید در شرایط اقلیمیحداکثر عملکرد دانه  بار یک

کیلوگرم اوره در  800را تولید کرد و مصرف کرمانشاه 

فاصله آبیاری . هکتار دارای باالترین شاخص برداشت بود

کیلوگرم اوره در  200به همراه مصرف  بار یکروز  3

و  b، کلروفیل aکلروفیل هکتار باالترین محتوای 

 تأثیرمطالعه . را نسبت به اکثر تیمارها داشت کلروفیل کل

خشکی در مراحل مختلف رشدی شوید برای مطالعات 

 .گردد بعدی توصیه می
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