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  چكيده
  

يـن  نـابراين مطالعـه اثـر ا      ، ب   عوامل محيطي تأثير آشكاري بر رشد و نمو، عملكرد و كيفيت مواد مؤثره گياهان دارويي دارند               : مقدمه
. باشد ز اهميت زيادي برخوردار مي    رسد و در اين بين عامل تغذيه و توصيه كودي ا            روي گياهان دارويي ضروري به نظر مي      عوامل بر   

  .كاربرد فراوان داردرايشي باشد كه در صنايع داروسازي و آ گياهان دارويي ايران ميترين  رازيانه از مهم
  .و عملكرد دانه در رازيانه وصيات كيفينيتروژن بر خصمطالعه تأثير مقادير : هدف

 3  بـا  رازيانـه هـاي    پالت با دو فاكتور كود نيتروژن و جمعيت          به صورت آزمايش اسپليت    1387 اين تحقيق در بهار سال       :روش بررسي 
كتور فرعـي شـامل     و فـا   كيلوگرم در هكتار نيتروژن خـالص        160 و   120،  80،  40،  0فاكتور اصلي شامل پنج سطح كودي       . تكرار انجام شد  

  . بودند11486چهار جمعيت رازيانه اصفهان، تهران، يزد و اروپايي 
ها از لحاظ درصد اسانس دانه، درصد اسانس اندام هوايي، درصـد پـروتئين دانـه، درصـد                    داري در بين جمعيت      تفاوت معني  :نتايج

درصد اسانس دانه و اسانس اندام هوايي، درصد پروتئين         اثر سطوح مختلف كود نيتروژنه بر       .  عملكرد دانه مشاهده شد     و خاكستر دانه 
  . دار بود دانه، درصد فيبر دانه و عملكرد دانه معني

و بيشترين درصـد اسـانس        كيلوگرم كود نيتروژنه   160هاي اصفهان و تهران در سطح         بيشترين عملكرد دانه در جمعيت    : گيري  نتيجه
به طور كلي نتايج نشان داد كه واكـنش         . حاصل شد  11486ص در جمعيت اروپايي      هكتار نيتروژن خال    كيلوگرم در  40دانه در سطح    

  .هاي مختلف رازيانه به كود نيتروژنه متفاوت بوده و ژنتيك نقش مهمي داشته است جمعيت
  

  رازيانه، نيتروژن، عملكرد، اسانس، پروتئين: واژگان گل
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  . ..نه برتأثير مقادير كود نيتروژ

 

  مقدمه

د مشكل استفاده از داروهاي شيميايي در درمان، باعث ايجا
ده است، به طوري كه شاي به نام اثرات جانبي داروها  پيچيده

در بعضي موارد آثار سوء و عوارض جانبي برخي از اين 
داروها منجر به محدوديت مصرف آنها شده است و يا به طور 

همچنين به دليل اين . دندشكلي از بازار مصرف دارويي خارج 
طبيعت دارند، توجه و كه گياهان دارويي سازگاري بيشتري با  

عنايت خاصي به امر گياه درماني مبذول گشته و كاربرد گياهان 
دارويي مجدداً به داليل متعددي رونق يافته و متداول شده 

  ].1،2 [است
 گياهي از خانواده )Foeniculum vulgare Mill( رازيانه

.  گونه علفي معطر دارد3000 جنس و 300چتريان است كه حدود 
گياهي است افراشته و دايمي، گاهي دو ساله و به ندرت يك رازيانه 

هاي منشعب و مدور   متر، بدون كرك با ساقه8/1 تا 1ساله به ارتفاع 
  ].3،4 [شود هاي ظريف مشاهده مي كه بر روي آنها دنده

رازيانه بومي جنوب اروپا و منطقه مديترانه بوده و در 
ه حالت خودرو رشد فرانسه، اسپانيا، پرتغال و شمال افريقا ب

كرده و در روماني، روسيه، آلمان، فرانسه، ايتاليا، هند، آرژانتين، 
. ]5،6،7 [دشو امريكا و بسياري از كشورهاي آفريقايي كشت مي

گياه دارويي رازيانه در ايران پراكندگي وسيعي در مناطق 
خراسان، تهران، گرگان، مازندران، كردستان، كرمان، گيالن و 

 متري از سطح دريا به طور خودرو 2100 و تا ارتفاع تبريز دارد
  ].8[كند   رشد مي

صنايع داروسازي به    رازيانه دراسانسموجود در   تركيبات
ي كودكان و  منظور درمان سرفه، دل درد، نفخ، سوء هاضمه

مقدار . دشو تحريك توليد شير در مادران شيرده استفاده مي
 درصد و در 5/1 تا 1 هوايي هاي متوسط اسانس موجود در اندام

 درصد 3 تا 2 درصد است و گاهي در دانه به 7/0 تا 6/0ريشه 
 8ها وجود دارد كه حدود  بيشترين اسانس در ميوه. رسد مي

 درصد پروتئين نيز 20 تا 18در دانه رازيانه . باشد درصد مي
  بنابراين با توجه به اهميت رازيانه در صنايع . ]9،10[وجود دارد 

  سازي و همچنين صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي، انجام دارو
  

  

اي بر روي آن ضرورت داشته  هاي همه جانبه مطالعات و بررسي
  .تا زمينه براي كشت و توسعه اين گياه فراهم شود

يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد كمي و كيفي گياهان 
زارعي، حاصلخيزي خاك و مديريت مصرف كودهاي شيميايي 

كنون نتايج تحقيقات مختلف درخصوص اثر  د كه تاباش مي
مثبت كودهاي شيميايي بر عملكرد كمي گياهان زارعي تأكيد 

تغذيه و جذب مناسب عناصر پر مصرف . ]11،12[شده است 
و بهبود غلظت آنها در دانه، نقش بسزايي در افزايش عملكرد 

  ].13[كمي و كيفي گياه رازيانه دارد 
ف متعدد و با اهميتي كه در فرآيندهاي نيتروژن به دليل وظاي

دهد عنصري است كه كمبود آن بيش از ساير  حياتي گياه انجام مي
كند و در اكثر گياهان اين عنصر  عناصر، توليد گياه را محدود مي

مصرف بيش از حد . ]12،14 [كند ميزان عملكرد را تعيين مي
و كاهش نتيجه ورس  نيتروژن نيز باعث افزايش رشد رويشي و در

شود، لذا بررسي   مي هاي محيطي مقاومت گياهان در برابر تنش
تواند كمك شاياني به تعيين  تأثير نيتروژن بر عملكرد رازيانه مي

   .مصرف مناسب اين عنصر باشد
 متعدد نشان داد كه با افزايش سطوح كاربرد هاي آزمايش

است ها در گياه رازيانه افزايش يافته  كود نيتروژن، تعداد گل
در كشور مصر به منظور افزايش ميزان محصول رازيانه، ]. 12[

له أاز كودهاي نيتروژنه به مقدار زياد استفاده شد كه اين مس
شريفي  ].16[باعث كاهش كيفيت رازيانه شده است 

استفاده از مخلوطي از كودهاي ] 17[عاشورآبادي و همكاران 
 80همراه  تن كود دامي به 20شيميايي و دامي به مقدار 

 كيلوگرم نيتروژن در 80 كيلوگرم فسفر و64كيلوگرم پتاس، 
هكتار را براي رسيدن به بيشترين درصد اسانس در گياه رازيانه 

  .پيشنهاد كردند

در تحقيق ديگري بيان شده كه ميزان اسانس در گياه رازيانه  
و ...  عبدا ].18[يابد  ثير كودهاي شيميايي افزايش مئتحت تا
  كود نيتروژنه را عاملي جهت افزايش تعداد چتر مركب ديگران 

همچنين بيان . اند و درصد اسانس در رازيانه گزارش نموده
اند كه عملكرد دانه و عملكرد اسانس با افزايش نيتروژن  كرده
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  يازدهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1391نامه شماره نه، بهار  ويژه

 

  و همكارانپور احساني

 

استفاده از كودهاي نيتروژني موجب ]. 19[افزايش يافته است 

  ]. 12[د شافزايش عملكرد پيكر رويشي گياه رازيانه 

هاي گياهي از عوامل مهم و مؤثر  ارقام، ژنوتيپ و جمعيت

كننده ظرفيت و  روند زيرا تعيين بر عملكرد گياهان به شمار مي

پتانسيل توليدي محصول بوده و در نهايت، عوامل مختلف 

هاي مختلف  محيطي از جمله تغذيه و ميزان مصرف كود

  ].14[باشند  وه ميكننده ميزان استفاده از اين ظرفيت بالق تعيين

  

  ها مواد و روش

هاي مختلف  اين آزمايش به منظور ارزيابي واكنش جمعيت

هاي خرد  رازيانه به سطوح مختلف نيتروژن به صورت كرت

هاي كامل تصادفي در سه تكرار  شده در قالب طرح پايه بلوك

 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده 1386 - 87در سال زراعي 

آباد در  ي اصفهان واقع در لورك نجفكشاورزي دانشگاه صنعت

 32 كيلومتري جنوب غربي اصفهان در عرض جغرافيايي 40

 32 درجه و 51 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 22درجه و 

 1630ارتفاع مزرعه از سطح دريا حدود . دقيقه شرقي اجرا شد

بندي كوپن داراي اقليم نيمه خشك و خنك با  متر و طبق طبقه

متوسط بارندگي و درجه حرارت . خشك استهاي  تابستان

گراد   درجه سانتي5/14متر و   ميلي140منطقه به ترتيب 

 10 و 22ظرفيت زراعي و پژمردگي خاك به ترتيب . باشد مي

 خصوصيات خاك 1  شمارهدر جدول. باشد مي درصد وزني 

زمين محل آزمايش، در سال قبل زير . مزرعه آورده شده است

 استفاده در اين تحقيق از  رازيانه موردبذر. كشت ذرت بود

بخش گياهان دارويي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 

  .دشاستان اصفهان فراهم 

عمليات تهيه بستر شامل يك شخم و دو ديسك عمود بر 

به منظور تأمين فسفر و پتاسيم مورد نياز گياه، كود . هم بود

ات پتاسيم و سولف)  درصد46فسفر (سوپر فسفات تريپل 

 كيلوگرم در هكتار قبل از 100به ميزان )  درصد50پتاس (

باشد  چون گياه رازيانه چند ساله مي. كاشت به خاك اضافه شد

لذا بايد كودهاي فسفره و پتاسيم كه قابليت حركت در خاك را 

با توجه به اينكه رازيانه يك گياه . ندارند به خاك اضافه شوند

ر غذايي موجود در خاك براي اين چند ساله است ميزان عناص

 و 120، 80، 40پنج سطح كود نيتروژن صفر، . گياه كافي نيست

به )  درصد46اوره ( كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 160

عنوان فاكتور اصلي و چهار جمعيت رازيانه اصفهان، يزد، 

كاشت .  به عنوان فاكتور فرعي بودند11486تهران و اروپايي 

 رديف به طول 5 در 1386 اسفند 19دستي در بذر به صورت 

 20متر و بين هر دو بوته   سانتي50ها   متر و فاصله بين رديف5

  .متر انجام شد سانتي
  

   خصوصيات فيزيكي و شميايي خاك محل آزمايش-1جدول شماره 

    خصوصيات خاك

  30  - 0 (cm)عمق خاك 

  7/1  (ds/m) هدايت الكتريكي

  8/7  (pH)اسيديته 

  05/0  (%)نيتروژن 

  17 (ppm)فسفر قابل جذب 

  265 (ppm)پتاسيم قابل جذب 

  لومي رسي  بافت خاك

  g/cm3(  4/1(جرم مخصوص ظاهري 
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  . ..نه برتأثير مقادير كود نيتروژ

 

به عنوان فاكتور اصلي )  درصد46اوره (توزيع كود نيتروژن 
 درصد ميزان كود به صورت 30به اين صورت انجام شد كه 

زني و  ي پنجه رك اول در مرحله درصد به صورت س40پايه و 
ي گلدهي به   درصد به صورت سرك دوم در مرحله30

به دليل دارويي بودن گياه و . هاي مورد نظر داده شد كرت
ها ممكن است روي تركيبات  كش كه علف احتمال اين مسأله 

دارويي گياه رازيانه اثر نامناسب داشته باشند در اين طرح از 
نشد و وجين به صورت دستي و در كشي استفاده  هيچ علف

برداشت چترها با دست انجام و سپس . چند مرحله انجام شد
  .دشدر سايه و دور از نور خورشيد خشك 

در مرحله رسيدگي كامل با رعايت حاشيه، ده بوته از سه 
خط مياني از هر كرت انتخاب و صفاتي از قبيل درصد اسانس 

، درصد پروتئين در دانه، در دانه، درصد اسانس در اندام هوايي
درصد فيبر در دانه، درصد خاكستر در دانه، درصد ماده خشك 

  .گيري شد در دانه و عملكرد دانه در هر هكتار اندازه
دانه و ( گرم از نمونه مورد نظر 50گيري،  به منظور اسانس

وسيله دستگاه ه ابتدا كامالً آسياب شد و سپس ب) يا اندام هوايي
گيري شد كه هر نمونه  ن بدين صورت اندازهكلونجر اسانس آ

ليتر آب به آن   ميلي75درون بالن يك ليتري ريخته شد و 
 ساعت در دستگاه كلونجر قرار 4اضافه گرديد، سپس به مدت 

  .]21،22،23 [داده شد و درصد مقدار اسانس تعيين شد
ي دستگاه   به روش كجلدال به وسيله درصد پروتئين دانه

 در 2/6ضريب تبديل ازت به پروتئين (گيري شد  كجلدال اندازه
  ].29) [نظر گرفته شد

 استفاده AOACگيري درصد فيبر دانه از روش  براي اندازه
ي آسياب   گرم از نمونه دانه7/0به اين صورت كه ] 24[شد 

 ريخته و درب پاكت دوخته شد، سپس Bagشده درون پاكت 
سولفوريك  ل اسيدساعت درون محلو ها به مدت نيم  اين پاكت

ها را   درصد قرار داده شدند تا بجوشند، سپس نمونه25/1غليظ 
 درصد به 25/1درآورده و با آب مقطر گرم شسته و سپس سود 

و )  ليتر سود به ازاي هر يك نمونه1/0( 4ها اضافه شد   نمونه
ها بيرون  ساعت جوشيدند سپس نمونه دوباره به مدت نيم 

ر گرم و الكل شسته شدند و به مدت آورده شده و با آب مقط

گراد قرار داده شدند و بعد   درجه سانتي75 ساعت در آون 24
از آن توزين شدند و به كمك فرمول زير درصد فيبر دانه 

   .محاسبه شد

 
  

 گرم دانه آسياب 2گيري درصد خاكستر دانه،  به منظور اندازه
ت درون  ساع7شد و درون كوزه چيني قرار داده شد و به مدت 

 به  در نهايتگراد قرار داده شد و  درجه سانتي600كوره با حرارت 
  ].29[كمك فرمول زير درصد خاكستر محاسبه شد 

  
  

 گرم دانه 20گيري درصد ماده خشك دانه  به منظور اندازه
 70 ساعت در آون 24از هر نمونه آسياب شد سپس به مدت 

ي محاسبه گراد خشك شد و از فرمول زير برا درجه سانتي
  ].29[ دانه استفاده شد  درصد ماده خشك

  

  
  

د و ش آناليز SASافزار  دست آمده با استفاده از نرمه هاي ب داده
دار شدند با استفاده از روش  صفاتي كه در تجزيه واريانس معني

  . درصد مورد مقايسه قرار گرفتند5دانكن در سطح احتمال 

  

  نتايج

  ميزان اسانس

ها   درصد بين جمعيت5داري در سطح  تفاوت آماري معني
و سطوح مختلف كود نيتروژن از لحاظ درصد اسانس دانه 

بيشترين و كمترين درصد ). 2  شمارهجدول(شد مشاهده 
 و 11486هاي اروپايي   اسانس دانه به ترتيب متعلق به جمعيت

 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 80 و 40 و در سطوح يزد
   ).3  شمارهدولج(دست آمده است ه ب
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  يازدهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1391نامه شماره نه، بهار  ويژه

 

  و همكارانپور احساني

 

  هاي مختلف رازيانه  صفات مورد مطالعه تحت مقادير مختلف كود نيتروژن در جمعيت  تجزيه واريانس-2جدول شماره 

  (MS) ميانگين مربعات

  منابع تغييرات
درجه 

 اسانس دانه  آزادي
اسانس 

 اندام هوايي

پروتئين 

 دانه
 فيبر دانه

خاكستر 

  دانه

ماده خشك 

  دانه

در عملكرد دانه 

  هكتار

  95/174349  68/2  66/1 20/127 48/3 36/0 58/0  2  تكرار

  68/592051*  45/0 *  72/6** 23/85** 04/14 ** 93/11 ** 41/0 *  4  )نيتروژن(كود 

  45/170708  15/0  26/0 12/5 75/0 19/0 14/0  8  )تكرار × نيتروژن( خطا

  ns 48/11 *51/0  **98/0  *78/734196 51/1* 27/0** 78/0*  3  جمعيت

  ns 18/0 **51/1 ** 00/2 ns 99/5 **46/0  **2066/0  ns09/3863211  12  نيتروژن× جمعيت 

  01/218499  05/0  16/0 01/7 65/0 05/0 22/0  30  خطاي كل

ns،*   درصد1 و 5دار در سطح احتمال   و معني دار معنيبه ترتيب غير** و   

  

  وژنه و جمعيت هاي مختلف، بر روي صفات مورد مطالعه رازيانه مقايسه ميانگين سطوح مختلف كود نيتر-3جدول شماره 

عوامل 

  آزمايشي

اسانس   

  دانه

  ) درصد(

اسانس اندام 

  هوايي 

  ) درصد(

  پروتئين دانه

  ) درصد(

  فيبر دانه 

  )درصد(

  خاكستر دانه

 )درصد(

ماده خشك 

  دانه

 )درصد(

عملكرد دانه 

  در هكتار

 )كيلوگرم(

كود نيتروژن 

كيلوگرم (

   )ردر هكتا

             

 ab* 74/1  c 83/0  c 44/16  b 01/24  a18/10 ab03/92 b00/2421  )شاهد(   

  40   a 91/1  c 73/0  c 02/17  b 24/24  b72/9 a b10/92 b60/2450 

  80   b 41/1  d 43/0  b 19/18  b 32/25  c99/8 ab03/92 ab60/2546 

  120   ab 60/1  b 32/1  a 03/19  a 41/28  d33/8 ab10/92 ab40/2754 

  160  ab 67/1  a 94/2  ab 56/18  a 98/29  c75/8 b90/91 a00/2945 

               جمعيت

 b 62/1  b 22/1  ab 96/17  a 17/26  b94/8 a28/92 a70/2785  اصفهان  

 a 00/2  a 45/1  ab 63/17  a 31/26  ab23/9 c74/71 b80/2316  11486اروپايي   

 b 50/1  b 18/1  a 25/18  a 49/25  a38/9 a22/92 ab40/2606  يزد  

 b 54/1  b 15/1  b 56/17  a59/27  ab23/9 b92/91 a20/2785  تهران  

 .باشد  درصد مي5دار آماري براساس آزمون دانكن در سطح احتمال   مشترك هستند، فاقد تفاوت معني اعداد هر گروه در هر ستون كه داراي يك حرف *

  

وايي نتايج آناليز واريانس صفت درصد اسانس در اندام ه

داري در سطح  هاي مختلف نشان داد كه اختالف معني جمعيت

اندام هوايي  درصد اسانس  ها از لحاظ  درصد بين جمعيت1

وجود داشته و همچنين سطوح مختلف كود نيتروژن نيز تأثير 

 جدول(داري را بر درصد اسانس اندام هوايي داشتند  معني

م هوايي به بيشترين و كمترين درصد اسانس اندا). 2 شماره

 و تهران و 11486هاي اروپايي  ترتيب مربوط به جمعيت

 كيلوگرم نيتروژن خالص در 80 و 160همچنين در سطوح 

 متقابل اثر). 3  شمارهجدول(دست آمده است ه هكتار ب

دار بود   درصد معني1جمعيت با كود نيتروژنه در سطح احتمال 
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  . ..نه برتأثير مقادير كود نيتروژ

 

وايي در جمعيت باالترين درصد اسانس اندام ه). 2  شمارهجدول(

 كيلوگرم نيتروژن خالص در 160 و سطح كودي 11486اروپايي 

ترين درصد اسانس در اندام هوايي در جمعيت  هكتار و پايين

ه  كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار ب40سطح كودي اصفهان و در 

ها  بررسي اثرات متقابل جمعيت). 4  شمارهجدول( دست آمده است 

 كه بيشترين درصد اسانس تروژنه نشان داددر سطوح مختلف كود ني

 160(هاي هوايي تحت تأثير مصرف باالي كود نيتروژنه  در اندام

ها اثر متقابل در  دست آمده و در تمام جمعيته ب) كيلوگرم در هكتار

   .سطوح مختلف كود نيتروژنه مشاهده شده است

  

  

  

   درصد پروتئين دانه

ن در دانه در سطح ها از نظر درصد پروتئي  تفاوت جمعيت

 درصد و تأثير سطوح مختلف كود نيتروژنه بر درصد 5احتمال 

جدول (دار بود   درصد معني1دانه در سطح احتمال پروتئين 

بيشترين و كمترين ميزان درصد پروتئين در دانه به ). 2شماره 

 كيلوگرم 120هاي يزد و تهران و در سطوح  ترتيب در جمعيت

جدول (و شاهد به دست آمده است در هكتار نيتروژن خالص 

اثر متقابل جمعيت با كود نيتروژنه در سطح احتمال ). 3شماره 

 درصد باالترين). 2جدول شماره (دار بود   درصد معني1

 كيلوگرم نيتروژن 160پروتئين دانه در جمعيت يزد و در سطح 

ترين درصد پروتئين دانه در جمعيت  خالص در هكتار و پايين

  ).4جدول شماره (داشت ح شاهد تعلق تهران به سط
  

   مقايسه ميانگين اثرات متقابل جمعيت با كود نيتروژنه بر روي صفات مورد مطالعه رازيانه-4جدول شماره 

 جمعيت
   نيتروژنهكود

  ) در هكتاركيلوگرم(

 اسانس اندام هوايي

  )درصد(

 پروتئين دانه

  )درصد(

 خاكستر دانه

  )درصد(

 دانه ماده خشك

  )درصد(

 d 34/0  de 75/16   bcdef67/9  abcd21/92  شاهد

40  d 32/0  bcd 96/17   defg26/9  abcd17/92 

80   d36/0  bcd 00/18   defgh08/9  abcd23/92 

120  b 06/2  ab 39/19   i95/7  bcd10/92 

  صفهانا

160   a00/3  bcd 72/17   efghi74/8  a70/92 

 d75/0  cde 98/16   abc29/10  def68/91   شاهد

40  d 49/0  de 60/16   efghi87/8  cdef85/91 

80   d42/0   bcde33/17   hi14/8  bcde01/92 

120   b30/2   abc04/19   defgh13/9  f36/91 

  11486اروپايي 

160   a39/3  bcd 20/18   a81/10  cdef77/91 

 bc 86/1   e58/15   cdefg33/9  abcd22/92  شاهد

40   d66/0   cde10/17   efghi93/8  bcdef88/91 

80   d56/0   abc91/18   ghi62/8  abcd22/92 

120   d60/0   bcd32/18   ghi48/8  ef51/91 

  تهران

160   b08/2   bcd89/17   ab53/10  abc34/92 

 d36/0   de46/16   abcd01/10 ab46/92   شاهد

40  c 43/1   de43/16   defgh10/9 abcd17/92 

80  d 37/0   abcd54/18   ghi62/8 bcd09/92 

120  d 34/0   ab36/19   fghi65/8 bcde04/92 

  يزد

160   a28/3   a44/20   bcde73/9 abcd21/92 

  .باشد  درصد مي5دار آماري براساس آزمون دانكن در سطح احتمال   مشترك هستند، فاقد تفاوت معني گروه در هر ستون كه داراي يك حرف اعداد هر *
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  يازدهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1391نامه شماره نه، بهار  ويژه

 

  و همكارانپور احساني

 

  درصد فيبر دانه

داري نشان   ها از لحاظ درصد فيبر دانه تفاوت معني  جمعيت

ندادند اما سطوح مختلف كود نيتروژنه بر درصد فيبر دانه در 

 جدول(را نشان دادند داري   درصد تفاوت معني1سطح احتمال 

ها  ترين درصد فيبر دانه بين جمعيت ترين و پايين باال). 2 شماره

ران و يزد و در بين سطوح هاي ته به ترتيب متعلق به جمعيت

 كيلوگرم در 160مختلف كود نيتروژنه به ترتيب در سطوح 

). 3  شمارهجدول(هكتار نيتروژن خالص و شاهد مشاهده شد 

مقايسه ميانگين اين صفت در سطوح مختلف كود نيتروژنه 

درصد فيبر دانه نشان داد كه با افزايش ميزان كود نيتروژنه، 

   ).2  شمارهجدول (افزايش يافته است

  

  درصد خاكستر دانه

ها از نظر   نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تفاوت جمعيت

 درصد و تأثير 5درصد خاكستر در دانه در سطح احتمال 

كود نيتروژن  بر درصد خاكستر دانه در سطح سطوح مختلف 

ترين و  باال). 2  شمارهجدول(دار بود   درصد معني1احتمال 

هاي يزد و  خاكستر دانه به ترتيب به جمعيتترين درصد  پايين

اصفهان و در سطوح مختلف كود نيتروژنه به سطوح شاهد و 

 جدول( كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار تعلق داشت 120

با افزايش ميزان كود نيتروژنه درصد خاكستر دانه ). 3 شماره

اثر متقابل جمعيت با كود نيتروژن در سطح . كاهش يافت

ترين  باال). 2  شمارهجدول(دار بود  درصد معني 1احتمال 

هاي اصفهان و يزد در سطوح   دانه در جمعيت درصد خاكستر 

مختلف كود نيتروژنه خالص به سطح شاهد ولي در 

 كيلوگرم در 160 و تهران به سطح 11486هاي اروپايي  جمعيت

ترين درصد خاكستر  پايين. هكتار نيتروژن خالص تعلق داشت

هاي اصفهان و تهران در   ثرات متقابل، در جمعيتدانه در ا

 كيلوگرم در 120سطوح مختلف كود نيتروژن خالص در سطح 

 80 و يزد در سطح 11486هاي اروپايي  هكتار و در جمعيت

  ).4 شماره جدول. (دست آمده استه كيلوگرم در هكتار ب

  

  

  درصد ماده خشك دانه

نه در سطح دا ها از نظر درصد ماده خشك  تفاوت جمعيت

 درصد و تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر درصد 1احتمال 

دار بود   درصد معني5دانه در سطح احتمال  ماده خشك 

بيشترين و كمترين درصد ماده خشك دانه ). 2  شمارهجدول(

هر چند .  مربوط بود11486هاي اصفهان و اروپايي   به جمعيت

و يزد از نظر اين هاي اصفهان  داري بين جمعيت تفاوت معني

بيشترين درصد ماده خشك دانه به . صفت وجود نداشت

 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و كمترين 120 و 40سطوح 

 كيلوگرم در هكتار نيتروژن 160مقدار اين صفت به سطح 

اثر متقابل جمعيت و ). 3  شمارهجدول(خالص تعلق داشت 

ر سطح احتمال كود نيتروژنه بر روي درصد ماده خشك دانه د

هاي   در جمعيت). 2  شمارهجدول(دار بود   درصد معني1

اصفهان و يزد تفاوت بسيار اندكي از نظر ميزان درصد ماده 

باالترين . خشك دانه بين سطوح مختلف كودي وجود داشت

 160 دانه در جمعيت اصفهان و سطح كودي  درصد ماده خشك

مقدار اين صفت كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و كمترين 

 نيتروژن گرم كيلو 120 كودي  و سطح11486در جمعيت اروپايي 

  ).4 شماره  جدول(دست آمده است ه خالص در هكتار ب

  

   عملكرد دانه در هكتار

نتايج جدول تجزيه واريانس صفت عملكرد دانه در هكتار 

هاي مورد مقايسه و سطوح مختلف كود  نشان داد بين جمعيت

 5عملكرد دانه در هكتار در سطح احتمال  نيتروژن، از نظر

). 2  شمارهجدول(داري وجود دارد  درصد تفاوت معني

هاي اصفهان و تهران  باالترين عملكرد دانه در هكتار به جمعيت

 11486 اروپايي  ترين مقدار اين صفت به جمعيت و پايين

همچنين بيشترين و كمترين مقدار عملكرد دانه به . مربوط بود

 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و 160به سطوح ترتيب 

اثر متقابل جمعيت با كود ). 3  شمارهجدول(شاهد تعلق داشت 

  ).2  شمارهجدول(دار نشد  نيتروژنه معني
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  . ..نه برتأثير مقادير كود نيتروژ

 

  بحث

 يك عامل مهم و مؤثر براي دستيابي به نيتروژنكاربرد كود 
با توجه به اينكه ]. 25[عملكرد مطلوب در گياهان زراعي است 

خي خصوصيات گياهان دارويي مانند رازيانه متفاوت با بر
گياهان زراعي است لذا واكنش اين گياه نسبت به كاربرد كود 

 مانند ه در مورد عملكرد و صفات مورفولوژيكي احتماالًنيتروژن
  .گياهان زراعي نخواهد بود

هاي   گزارش كردند كه واكنش ژنوتيپ] 20[لچامو و ومل 
 لحاظ درصد اسانس در گياه بابونه مختلف به نيتروژن از

اين گزارش با آنچه كه در اين تحقيق مشاهده . متفاوت است
حكايت ] 26[گزارش ماروتي و همكاران . شد مطابقت داشت

 از آن دارد كه مصرف كودهاي شيميايي بر روي ميزان فنكون
)Fenchone  .ترين تركيبات ترپني موجود در اسانس  يكي از مهم

تواند  باشد و مي جود در اسانس گياه رازيانه مؤثر مي مو)رازيانه
در تحقيقي ] 14[آراباسي و بايرام . باعث افزايش ميزان آن بشود

روي ريحان گزارش كردند كه بيشترين ميزان عملكرد اسانس 
 كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن به دست آمده 50با مصرف 

طريق افزايش رسد افزايش ميزان نيتروژن از  به نظر مي. است
هاي فرعي چتردار و توليد  رشد رويشي، باعث توليد شاخه

ها  د و در نتيجه ميزان اسانس حاصل از گلشوچتر و گل بيشتر 
لچامو افزايش سطوح كاربرد كود نيتروژن را مؤثر . افزايش يابد

  ]. 27[در ميزان اسانس و تركيبات آن دانسته است 
 كيلوگرم 160 تا 120طح با افزايش ميزان كود نيتروژن از س

در هكتار درصد اسانس اندام هوايي داراي روند افزايشي 
 كيلوگرم در هكتار نيتروژن 80داشت اما از سطح شاهد تا 

نتايج . خالص، درصد اسانس اندام هوايي روند كاهشي داشت
هاي  نشان داد كه با افزايش ميزان كود نيتروژنه در جمعيت

طور ه هاي هوايي ب اسانس در انداممختلف رازيانه ميزان درصد 
دليل ه اي افزايش يافته است و اين ممكن است ب  مالحظه قابل
هاي شيزوژن در  تر و همچنين توليد كانال هاي لطيف بافت

در بسياري از تحقيقات كه روي گياهان . هاي گياهي باشد بافت 
  دارويي مانند بابونه انجام شده است مشاهده شده كه مصرف 

  

  

روژن تا يك حدي نقش افزايشي نداشته و پس از آن مقدار، نيت
در گياه رازيانه نيز اين حالت وجود . يابد عملكرد افزايش مي

بايست  همچنين به منظور يافتن دليل اين حالت مي. دارد
له أبه هر حال مس. تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام شود

در سال اول كشت مهم اين است كه اين اتفاق در گياه رازيانه 
  .رخ داده است

نيتروژن به هر صورتي كه توسط گياه جذب شود، در داخل 
گياه توسط جريان احياء به اسيدهاي آمينه و سپس پروتئين 

. كند شود و نقش خود را در فيزيولوژي گياه ايفا مي تبديل مي
رسد معموالً با افزايش ميزان نيتروژن خاك، مقدار  به نظر مي

نيتروژن صرف رشد . وژن توسط گياه جذب شودبيشتري نيتر
رويشي و تشكيل دانه شده و مازاد آن به شكل پروتئين در دانه 

به همين دليل در سطوح باالتر نيتروژن، تجمع . يابد مي تجمع 
نتايج اين تحقيق نشان . ]11،28 [پروتئين افزايش يافته است

زايش دادند كه درصد پروتئين دانه در جمعيت اصفهان با اف
 كيلوگرم در هكتار افزايش 120مصرف كود نيتروژن تا سطح 

تواند به خاطر  يافته و از آن سطح به بعد كاهش نشان داد كه مي
اين باشد كه اين جمعيت از لحاظ پتانسيل ژنتيكي ظرفيت 
جذب مقدار بيشتر نيتروژن را ندارد و بنابراين درصد پروتئين 

يلوگرم در هكتار تفاوت  ك120دانه در سطوح باالتر با سطح 
درصد پروتئين دانه در جمعيت اروپايي . داري را نشان داد معني

در جمعيت تهران .  همانند جمعيت اصفهان عمل نمود11486
 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص 80نيز اين پتانسيل در سطح 

  حاصل شد ولي در جمعيت يزد اين پتانسيل وجود دارد كه
 160در سطح . ز نيتروژن را جذب كندهاي باالتري ا غلظت

. دست آمده كيلوگرم در هكتار بيشترين درصد پروتئين دانه ب
ها نسبت به  پذيري جمعيت ي واكنش كننده اين موضوع بيان

  .نيتروژن است
هاي مختلف رازيانه در كارايي مصرف نيتروژن از  جمعيت

نظر صفات مورفولوژيكي و عملكرد با هم متفاوت بوده لذا 
هاي  ها بايد با توجه به اثر متقابل آنها با نهاده نتخاب جمعيتا

  عملكرد دانه در هكتار  .مختلف نظير كود نيتروژنه انجام شود
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داري در باالترين سطح مصرف كود نيتروژنه  طور معنيه ب

تواند به  حاصل شد كه اين مي)  كيلوگرم در هكتار160(

نتايج . انه مربوط باشدافزايش اجزاء عملكرد دانه در گياه رازي

 كيلوگرم نيتروژن 120 تا 40كنند كه سطوح كودي  بيان مي

جمعيت . خالص در هكتار تأثير زيادي روي گياه رازيانه ندارند

 كمترين عملكرد دانه در هكتار را داشت، اين 11486اروپايي 

دليل اين باشد كه بيشتر انرژي صرف توليد ه تواند ب موضوع مي

رابطه عملكرد دانه با اسانس دانه از  .ده استاندام رويشي ش

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار به باال يك رابطه مثبت 80سطح 

 كيلوگرم نيتروژن، اين رابطه مقداري 40تنها در سطح . است

تواند به ماهيت متفاوت رشدي  كه اين مي تفاوت كرده است

در ها به مقدار نيتروژن  واكنش جمعيت. ها مربوط باشد جمعيت

علت ديگر اين است كه گياه در . سطوح مختلف متغير است

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار رشد را توسعه داده است 40سطح 

ولي در زمان پر كردن دانه و تشكيل دانه دچار كمبود مواد 

غذايي شده است لذا گياه دچار تنش شده و متابوليت ترشح 

  .كرده است لذا اسانس در اين سطح بيشتر شده است

  

  گيري نتيجه

هاي اصفهان و  بيشترين عملكرد دانه در هكتار به جمعيت

 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار تعلق 160تهران در سطح 

اما اگر هدف اصلي از كشت و توليد رازيانه افزايش . داشت

 كيلوگرم در 80 تا 40باشد كاربرد ) اسانس دانه(ماده مؤثره 

بيشترين درصد اسانس در . هكتار نيتروژن خالص مناسب است

.  تعلق داشت11486 دانه و اندام هوايي به جمعيت اروپايي

بيشترين درصد اسانس در دانه و اندام هوايي به ترتيب به 

 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار تعلق 160 و 40سطوح 

نتايج كلي حاكي از آن است كه با افزايش عملكرد دانه، . داشت

ايي و درصد فيبر در دانه افزايش درصد اسانس در اندام هو

  .يافته است
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