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اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد ،کلروفیل ،روغن و اسانس
گیاه دارویی سیاه دانه ()Nigella sativa L.
یاشگین ولیپور چهارده چریکی ،1احمد عبدلزاده ،*2فرشید

قادریفر3

1گروه گیاهان دارویی ،موسسه آموزش عالی بهاران ،گرگان ،ایران
2گروه زیستشناسی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
3گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش49/3/7:

تاریخ دریافت49/11/22 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر انواع کود نیتررونن (اوره ،نیتررا
متااو

آمونیروم و سرولاا

آمونیروم) در مقرادیر

( 100 ،00 ،0و  100کیلوگرم در هکتار) بر پارامترهای رشد ،رنگیزه ،اسانس و روغن گیاه دارویی سیاهدانره

انجام شد .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی واقع در نزدیکری شهرسرتان
گرگان انجام گردید .براساس نتایج بیشترین مقدار صاا

تعداد شاخه زایا ،وزن خشک بوته ،تعداد کپسول در بوته،

تعداد دانه در کپسول ،شاخص برداشت ،عملکرد بیولونیک ،عملکررد دانره ،درصرد و عملکررد روغرن ،درصرد و
عملکرد اسانس ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل در کود اوره به میزان  100کیلوگرم در هکتار مشراهده شرد.
استااده از  00کیلوگرم کود اوره سبب شد که صاا تعداد شاخه زایا ،میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کل کلروفیرل
و درصد روغن و اسانس به حداکثر مقدار خود برسند ،هرچند که شاخص برداشت ،عملکرد بیولونیرک ،عملکررد
دانه ،عملکرد روغن و عملکرد اسانس با افزایش میزان کود اوره ترا  100کیلروگرم در هکترار نیرز افرزایش یافرت.
کودهای نیترا

آمونیوم سبب افزایش اکثر صاا

آمونیوم و سولاا

مطالعره شرده از لملره عملکررد بیولونیرک،

عملکرد دانه ،عملکرد روغن و عملکرد اسانس نسبت بره شراهد گشرته و پرس از اوره در رتبره دوم و سروم قررار
گرفتند .افزایش میزان کود نیترا

آمونیروم و سرولاا

آمونیروم از حرد  00کیلروگرم در هکترار اثرری برر صراا

فوقالذکر نداشت .این نتایج نشان داد که  100کیلوگرم کود اوره در شرایط آب هوایی و خراک گرگران مریتوانرد
باعث حداکثر رشد و باالترین عملکرد دانه ،روغن و اسانس شود .آزمایشا بیشتر در سایر شرایط آب و هروایی و
خاکها توصیه میشود.
واژههای کلیدی :سیاهدانه ،عملکرد اسانس ،عملکرد روغن ،عملکرد دانه ،کود نیترونن
مقدمه*

بریدگیهای نخی ،گلها به رنگ ساید خاکسرتری ترا
آبی با پرچمهای متعدد است .میوه این گیاه بهصرور

گیاه دارویی سیاهدانه ،گیاهی علاری ،یرکسراله برا
ساقههای ایستاده از خرانواده آاللره ()Ranunculaceae

کپسول است که درون آن تعرداد زیرادی دانره سریاه و

است .ایرن گیراه در بعضری نقراا ایرران بره صرور

معطر قرار دارد ( .)Atta, 2003در دانههای سیاهدانه در

خودرو ولود دارد و در برخی نقراا نیرز برهصرور

حدود  00درصد روغن ،سراپونینی بره نرام متنترین و

زراعرری کشررت و کررار مرریشررود .بررر هررا دارای

حدود  0/1درصد اسانس ولود دارد .اسانس این گیاه
دارای نیژلون ،کارون ،سیمن و تیموکوئینون و ترکیبا
دیگر است ( .)Riaz et al., 1996همچنرین محتویرا

*نویسنده مسئولah_ab99@yahoo.com :
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ایرن دانره حرراوی مقردار زیرادی اسررید چررب اشررباع

آمیرردها و اوریرردها برره بخررش هرروایی منتقررل گررردد

پالمتیک اسید و اسیدهای غیراشباع اولئیک و لینولئیک

( .)Marschner, 2012اوره نیررز یکرری دیگررر از منررابع

اسررید اسررت ( .)Charpenter and Board, 1997در

نیترونن است که میتواند مستقیماً به وسریله ریشره و

زیرادی

اندام هوایی گیاه دریافت شود .در خاک اوره با اورهآز

گرفته است .بذرها یا عصاره استخراج شده از

میکروارگانیسمها به آمونیوم تجزیه میشود و مقرداری

ضددیابت ،آنتیهیستامین ،ضد فشرار

تبردیل

مورد ترکیرب و خروا
صور

آنها دارای اثرا

سریاهدانره تحقیقرا

از آمونیوم حاصل نیز ممکن است بره نیتررا

خون ،ضد میکروبی ،ضدتشنج ،ضد تومور و دفعکننده

گردد .اوره ممکن است توسط گیاه لذب شرده و بره

بره تیموکوئینرون

وسیله آنزیم اورهآز گیاه تجزیه و آمونیوم آزاد شرده از

میباشند .بیشتر این خوا

حشرا

نسبت داده میشوند .سیاه دانه حاوی چهرار آلکالوئیرد

آن تثبیررررت شررررود (

مهم به نرام دکلوئیردین و کانسرولیدین و دلکوسرین و

 .)Noorgholipour et al., 2010بررسی اثر چهار منبرع

دلکوئین میباشد .ماده نیژلون مولود در اسرانس گیراه

کود نیترونن در ذر

نشان داد که از لحرا عملکررد

سرریاهدانرره قاعرردهآور ،کرررمکررش ،مسررهل و زیادکننررده

دانه ،کود اوره به عنوان مناسبترین منبع کود اسرت و

Riaz et al., 1996; Atta,

آمونیوم در درله دوم اهمیت قرار گرفرت

ترشررحا

شرریر اسررت (

کود نیترا

.)2003

;2012

et

al.,

Arkoun

( .)Bybordi et al., 2007محققان اثرر سره نروع کرود
نیترونن اوره با پوشش گروگردی ،نیتررا

کاربرد مقادیر بهینه کود میتواند عملکررد زیسرت

آمونیروم و

توده و محتوای فعال گیاهان دارویی را افرزایش دهرد

اوره را بر روی گندم بررسی کردند و بره ایرن نتیجره

نشان میدهد که مقردار

رسیدند که با کاربرد کود نیتروننه عملکرد دانره گنردم

نیترونن در خاک پس از کشت و کار کاهش می یابرد،

بهصور

معنیداری نسبت بره شراهد افرزایش یافرت

لذا استااده از کود نیتررونن بررای للروگیری از برروز

( .)Noorgholipour et al., 2010بیشترین عملکرد دانه

محدودکننده کمبود این عنصر در رشرد گیاهران

آمونیوم و اوره به دسرت آمرد Das .و

( .)Zhu et al., 2009مطالعا

اثرا

از تیمار نیترا

مرسرروم اسررت (.)Khan and Chattergee, 1982

همکاران ( )1991گزارش کردند کره بیشرترین مقردار

نیترونن از عناصر اصلی تشکیلدهنده پروتئینها بروده

عملکرد سیاهدانه در تیمار  00کیلوگرم اوره در هکترار

و برای رشد گیاه ضرروری اسرت .نیتررا

حاصل شرد .نترایج مطالعرا

و آمونیروم

Khan and Chattergee

منابع اصلی نیترونن غیرآلی ریشه گیاهان عالی هستند.

( )1992بر روی گیاه دارویی سریاهدانره نشران داد کره

می تواند بدون ایجراد سرمیت در گیراه انباشرته

اوره در هکترار

نیترا

کاربرد  90کیلوگرم نیترونن به صور

شود ،ولی برای ایاای نقش خرود و شررکت در سرنتز

در مقایسه با شاهد (عدم کاربرد کرود) عملکررد را بره

مواد آلی مانند پرروتئینهرا الزم اسرت کره برا صررف

میزان  91درصد افزایش داده است .برخری گزارشرا

انرنی توسط گیاه به آمونیوم احیرا گرردد .آمونیروم بره

حاکی از آن است که سیاه دانه با دریافت  00کیلروگرم

کلوئیدهای دارای بار منای خاک لذب میشرود و در

نیترونن به صور

اوره در هکتار ،نیترونن مورد نیراز

نتیجه به آسانی شسته نمریشرود .آمونیروم بررای گیراه

خود را دریافت مینماید و افرزایش کرود نیتررونن در

سمی است و در گیاه انباشته نمیشود .بیشرتر آمونیروم

صاا

ارتاراع گیراه ،تعرداد کپسرول در گیراه ،تعرداد

لذب شده میبایست در ریشه گیاهان تثبیرت شرود و

انشعابا

به صور

ترکیبا

نیتروننه با وزن ملکولی کم ماننرد

اصرلی و شراخص برداشرت تراثیر معنریدار

نردارد ( .)Javadi, 2010مطالعره اثرر مقرادیر مختلر
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نیترونن در گیاه گلرنگ نشان داد که افزایش این کرود

بر عملکرد و الزای عملکرد سیاهدانه در منطقه گرگان

میزان کلروفیل ،میزان فتوسرنتز و هردایت روزنرهای را

به الرا درآمد.

در این گیاه افزایش مریدهرد
 .)2008بررسی تغییرا

( Dordas and Sioulas,

روغن گیاه همیشه بهار تحت

تاثیر چهار سطح کود نیترونن به صور

مواد و روشها

اوره (،30 ،0

شرایط کاشت :این آزمایش در سرال زراعری -1391

 00و  90کیلوگرم در هکتار) نشران داد کره بیشرترین

 1392در ایسررتگاه تحقیقرراتی سررازمان پررژوهشهررای

عملکرد و درصد روغرن از تیمرار  00و  90کیلروگرم

علمی و صنعتی ایران در منطقه تخشی محلره گرگران

هکترار حاصرل شرد ( Valadabadi et al.,

واقع در  0کیلومتری لاده گرگان-کردکوی ،با ارتاراع

نگارنردگان پرژوهش هرای

 100متر از سطح دریا انجام شد .شرایط آب و هروایی

اندکی در ارتباا با بررسی برهمکنش نوع و میزان کود

منطقه در طی دوره آزمرایش در لردول  1نشران داده

نیترونن در عملکرد و الزای عملکرد و نیرز میرزان و

شده اسرت .میرانگین درلره حررار

سرالیانه ،11/02

عملکرد روغن و اسانس سیاهدانه انجام شده است.

میررانگین بارنرردگی ماهیانرره  ،31/91میررانگین رطوبررت

نیترونن در

 .)2010در حیطه اطتعا

بهدلیل اهمیت دارویی گیاه سیاهدانه ،ایرن آزمرایش

نسبی  10/09درصد بود.

با هدف بررسری اثرر سره نروع کرود نیتررونن شرامل
و اوره هر یک با سره مقردار متاراو

آمونیوم ،نیترا

جدول  :1شرایط آب و هوایی لدول گرگان از زمان کاشت تا برداشت نمونهها در سال .1392
دمای هوا (درله سانتیگراد)

میانگین بارندگی (میلیمتر)

دوره آماری

میانگین

میانگین حداقل

میانگین حداکثر

00/0

10/1

9/1

19/0

فروردین

00/9

19/1

13/0

20/1

اردیبهشت

19/0

20/1

19/0

30/1

خرداد

21/3

21/0

22/0

32/2

تیر

20/0

29/3

23/0

33/1

مرداد

33/9

20/1

21/2

31/2

شهریور

جدول  :2دادههای حاصل از آنالیز خاک منطقه مورد مطالعه.

(سانتیمتر)

عمق نمونهگیری خاک

(دسیزیمنس بر متر)

هدایت الکتریکی EC

( pHگل اشباع)

(T.N.Vدرصد)

کل مواد خنثیشونده

کربن آلی (درصد)

نیترونن کل (درصد)

در لیتر)

فسار قابل لذب (میلیگرم

در لیتر)

پتاسیم قابل لذب (میلیگرم

آهن (میلیگرم در لیتر)

منگنز (میلیگرم در لیتر)

روی (میلیگرم در لیتر)

مس (میلیگرم در لیتر)

بافت خاک
کلی لوم

07

سیلتی

0-30

1/1

1/0

11/1

1/01

0/19

10/9

000

1

0/0

0/0

0/0
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این آزمایش مزرعهای برا سره نروع کرود نیتررونن

اندازهگیری عملکرد و اجزای عملکرد :پس از رشرد

آمونیروم برا  0سرطح

کامل گیاه و تولید کپسرول ،بره منظرور تعیرین الرزای

صرار (شراهد) 100 ،00 ،و  100کیلروگرم در

از هر طررف و 0/0

اوره ،نیترا
متااو

آمونیوم و سرولاا

عملکرد ،پس از حذف یک ردی

هکتار با طرح پایه بلوکهرای کامرل تصرادفی در سره

متر ابتردا و انتهرای کرر  10 ،بوتره از هرر کرر

بره

تکرار بر روی سیاهدانره بره الررا در آمرد .آزمایشرا

صور

خاکشناسی قبل از کشت نشران داد کره خراک مرورد

ارتااع بوته ،تعداد انشرعابا

منطقه کشت سیلتی رسی لومی اسرت و اسریدیته 1/0

تعداد دانه در کپسول ،تعداد دانه در هر خانه کپسرول،

میباشد (لدول .)2

فاصله اولین شاخه از زمین ،وزن کپسول ،وزن خشک

قبل از کشت ،زمین دیسک خورده و یرک مرحلره
مبارزه با عل

تصادفی برداشرت و الرزای عملکررد شرامل
اصرلی ،تعرداد کپسرول،

تکبوته و وزن هزاردانه ثبت و اندازهگیری شدند.

هرز انجام شد .این زمرین برا مسراحت

بهمنظور اندازهگیری وزن خشک بوته نمونههرا دو

 000مترمربع در اول اساند مراه سرال  91برا بندکشری

روز در دستگاه آون و در دمای  10درله سرانتیگرراد

انجام شده به  3بلوک تقسیم شد .هر بلوک شرامل 10

قرار داده شدند ،ترا وزن آنهرا ثابرت شرود ،سرپس برا

شامل  0خرط

ترازوی حساس وزن خشک آنها اندازهگیری شرد .بره

کشت به طول  0متر و با فاصرله  30سرانتیمترر برود.

منظور تعیین عملکرد دانه عملیرا

برداشرت در نیمره

فاصله هر بلوک نیز  1متر در نظر گرفته شد .عملیرا

اول تیرماه انجام شد .برداشت پرس از حرذف حاشریه

آمادهسازی زمین در نیمره اول اسراند مراه و عملیرا

کررر

مطررابق روش فرروقالررذکر و ر زمرران رسرریدگی

کاشررت در  10اسرراند مرراه سررال  1391بررا دسررت و

فیزیولونیررک (زرد شرردن  90درصررد از محصررول)

ردیای انجام گرفت .کودهرای مروردنظر در

پذیرفت .عملکرد محصول با توزین وزن دانره

کر

با فاصله کر

بهصور

 ./0متر و هر کر

صور

سه مرحله (یک سروم قبرل از کاشرت ،یرک سروم در

با ترازوی انجام شد.

مرحله  0-0برگی و یک سوم انتهای دوره رویشی) در

اندازهگیری میزان کلروفیل ،میزان روغن و اساان

اختیررار گیرراه قرررار گرفتنررد .مرحلرره اول کرروددهی برره

دانه :انردازه گیرری میرزان کلروفیرل در انتهرای رشرد

انجام شد و بعد از آن

رویشرری گیرراه بررا اسررتااده از روش )1990( Arnon

صور

دست پاش در کل کر

برای تثبیت ،یک مرحله آبیاری صور

گرفت .مراحل

استااده شد.

بعدی کودپاشی در زمان مورد نظر بهصرور

مسرتقیم

بهمنظور اندازه گیری درصد و عملکرد روغن برذر

مبارزه برا علر

هررز در

سیاهدانه از دستگاه سوکسله و حتل هگزان نرمرال بره

پذیرفت .یک مرحله

روش اسرتخراج گررم اسرتااده شرد (.)AOAC, 1990

تنک بعد از دومین کوددهی انجام گردیرد .در مراحرل

سپس  0/0گرم از بذور خشک و آسیاب شرده از هرر

ابتدایی کشت با مشاهده آفت حلزون با استااده از سم

تیمار در کاغذ صافی در درون دستگاه لای داده شد.

متالدهید با آن مبارزه شد .در طول کشرت آبیراری بره

دسررتگاه نصررب شررده و نمونرره برره مررد

 0سرراعت

سوکسله شد .بالن حاوی روغن بره مرد

 12سراعت

پای بوته انجام شد .عملیا

سه نوبت با ولین دستی صور

صررور

شرریاری انجررام گرفررت .برررای للرروگیری از

اختتا آب کر ها در هر بلوک بهطور لداگانه یرک

در آون با دمای  00درله سانتیگرراد قررار داده شرد.

لوی فاضتب ایجاد شد و شیب شریارها متناسرب برا

درصد روغن نمونه ،با اندازهگیرری وزن برالون قبرل و

بافت خاک تنظیم شد.

بعد از روغنگیری مشحص شد.
07

اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد ،کلروفیل ،روغن و اسانس...

ترازوی دقیق تعیین گردید (.(Fallahi et al., 2010

استخراج اسانس بهوسیله سیستم تبخیرر برا بخرار

تجزیه و تحلیل دادهها با استااده از نرمافرزار

آب از نرروع کلررونجر انجررام گرفررت 00 .گرررم از بررذر
سیاهدانره از هرر تیمرار تروزین و آسریاب و در برالون
حاوی آب مقطر در دستگاه حرار

و مقایسرره میررانگینهررا بررا

SAS

آزمررون (Student- )SNK

داده شد .اسرانس

 Newman-Keulsدر سطح احتمال  0درصرد انجرام و

لمع شده در قسمت سرردکن دسرتگاه پرس از چهرار

نمودارها نیز با استااده از نرمافزار  Excelرسم گردید.

ساعت لمعآوری گردیرد .بررای لداسرازی اسرانس،
ابتدا آب تا حرد فاصرل خرط اسرانس تخلیره گردیرد.

نتایج

همچنین بهمنظور لداسازی اسانسهایی که به سطوح

اثر نوع و میزان نیتروژن بر رشد و میزان کلروفیال:

داخلی دستگاه کلونجر چسبیدهاند ،از هگرزان اسرتااده

نترایج تجزیره واریرانس نشران داد کره اثرر تیمارهرای

شد .سپس محلول هگزان و اسانس در ظرف کوچرک

نیترونن بر تعداد شاخه های زایا و میرزان کلروفیرل ،a

ریخته شرده و لداسرازی هگرزان از اسرانس توسرط

کلروفیل  bو کلروفیل کل معنریدار برود (لردول .)3

دستگاه تبخیر گرردان (روتراری) انجرام شرد .پرس از

تیمارهای نیترونن بر ارتااع گیاه ،فاصله اولرین شراخه

سردیم ،درصرد اسرانس برا

رطوبتزدایی با سرولاا

جدول  :3نتایج لدول تجزیه واریانس برخی صاا

از زمین و وزن خشک بوته اثر معنیدار نداشتند.

مورفولونیک و میزان رنگیزه سیاهدانه تحت تاثیر نوع و مقدار کود نیترونن

درله

ارتااع

فاصله اولین

تعداد شاخه

وزن

آزادی

گیاه

شاخه از زمین

زایا

خشک بوته

تکرار

2

2/19ns

0/19ns

0/12ns

0/10ns

0/001

تیمار

9

1/1ns

0/09ns

1/11

/32ns

0/000

0/0190

خطا

10

2/00

2/21

0/22

0/00

0/002

0/0003

0/003

0/02

9/90

9/09

21/01

1/32

0/33

0/01

منبع تغییرا

ضریب

کلروفیل

کلروفیل a

کلروفیل b

0/0003

0/003
0/102

کل

** درتغییرا
سطح  1درصد معنیدار * ،در سطح  0درصد معنیدار ns ،غیر معنیدار.

مقایسه میانگینها نشان داد که ارتااع گیراه و وزن
خشک بوته در تیمارهای مقادیر مختل
آمونیوم و سولاا

نسبت به شاهد بهصور

اوره ،نیتررا

معنی داری بیشتر بود .از این

نظر ،تیمارهای  100و  100کیلوگرم در هکتار نیتررا

آمونیوم نسبت به تیمار شاهد (عدم

آمونیوم در رتبه دوم پس از اوره قررار گرفرت .تعرداد

معنیدار نداشت .فاصرله

شاخه زایا در تیمارهای کودی  00کیلروگرم در هکترار

اولین شاخه از زمین در اکثر تیمارهرای کرود نیتررونن

نیترا

آمونیروم برا

با شاهد در گروه آماری یکسان قرار گرفتنرد ،تنهرا در

شاهد تااو

مصرف کود نیترونن) تااو

 100کیلوگرم در هکتار نیترا

آمونیوم فاصرله اولرین

شاخه از زمین نسبت به شاهد برهصرور

آمونیوم و هر سه تیمرار سرولاا

معنیداری نداشت (لدول .)0

براساس مقایسا

معنریداری

میرانگین ،افرزایش سرطح کرود

اوره تا  100کیلوگرم در هکتار سبب افزایش کلروفیرل
کل شد ،به طوریکه بیشترین میزان کلروفیل b ،aو کل

کمتر بود (لدول .)0
نتررایج مقایسرره میررانگینهررا نشرران داد کرره تعررداد

در تیمار  100کیلوگرم در هکتار اوره مشاهده شد کره

شاخه های زایا در هر سه سرطح تیمارهرای کرود اوره

معنیداری بیشتر بود .میرزان

نسبت به شاهد بهصور
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کلروفیل b ،aو کل در تیمارهرای نیتررا

آمونیروم برا

آمونیوم از حد  00کیلروگرم در هکترار اثرری

سولاا

افررزایش میررزان کررود از  00و  100برره  100کیلرروگرم

در میزان کلروفیل کل نداشرت ،هرچنرد کره هرر سره

افررزایش یافررت ،ولرری نسرربت برره یکرردیگر اخررتتف

تیماراین کود نیز میرزان کلروفیرل b ،aو کرل بیشرتری

معنیداری نداشتند (لردول  .)3افرزایش میرزان کرود

نسبت به شاهد داشتند (لدول .)0

جدول  :9لدول مقایسا
تیمار

میانگین برخی صاا

مورفولونیک و میزان رنگیزه سیاهدانه تحت تاثیر نوع و مقدار کود نیترونن

ارتااع گیاه

فاصله اولین شاخه

تعداد شاخه

وزن خشک

(سانتیمتر)

از زمین (سانتیمتر)

زایا (تعداد در بوته)

بوته (گرم)

29/13a

19/19 a

0/21b

0/00a

شاهد

کلروفیل b

کلروفیل a

کلروفیل کل

(میلیگرم در گرم وزن تر)
0/11d

0/00d

0/02d

اوره (کیلوگرم در هکتار)
00
100
100
نیترا
00
100
100
سولاا
00
100

10/30ab
31/39a
10/13ab
32/01a
10/92ab
32/21a
آمونیوم (کیلوگرم در هکتار)
10/19ab
31/90a
10/90ab
32/01a
13/00b
31/11a
آمونیوم (کیلوگرم در هکتار)
10/90ab
31/91a
10/92ab
31/90a

0/00a
0/01a
0/20a

0/12a
0/10a
0/90a

0/10ab
0/90ab
0/91a

0/39b
0/39ab
0/03a

1/10b
1/19ab
1/30a

0/92b
0/20ab
0/33ab

0/01a
0/09a
0/12a

0/10b
0/13b
0/91ab

0/31b
0/39b
0/00ab

1/11b
1/11b
1/21ab

0/10b
0/01b

0/10a
0/02a

0/02dc
0/00dc

0/29c
0/29c

0/90c
0/90c

0/90c
0/29c
0/01c
0/00a
0/13b
10/09ab
31/00a
100
میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف با یکدیگر باهم مشترک باشند ،با آزمون  SNKدر سطح  0درصد معنیدار نیستند.

اثر نوع و میازان نیتاروژن بار عملکارد و اجازای

 100کیلوگرم در هکتار در هیچ کدام از کودهای اوره،

عملکاارد :نترایج تجزیرره واریررانس نشرران داد کرره اثررر

نیتررا

آمونیروم اثرر معنریداری

تیمارهای نیترونن بر تعداد کپسول در بوته ،تعداد دانه

نداشررتند .رونررد تغییرررا

در کپسول ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولونیک ،شراخص

تیمارهای کودی مشابه تعداد کپسول در بوته برود ،بره

برداشررت ،عملکرررد روغررن ،درصررد روغررن ،عملکرررد

طوری که بیشترین میزان آن در تیمارهای کرود اوره و

آمونیروم و سرولاا

تعررداد دانرره در کپسررول در

اسانس معنیدار بود ،در حالی که در تعداد دانه در هر

پس از آن به ترتیرب در نیتررا

خانه کپسول و وزن هزار دانره اثرر معنری دار نداشرت

آمونیوم مشاهده شد .افزایش میزان کود از  00بره 100

(لدول .)0

و  100کیلوگرم در هکترار در کودهرای اوره ،نیتررا

بر اساس مقایسا

آمونیوم و سولاا

میانگین بیشترین تعداد کپسول

عتوه ،تیمارهای نیترا
سررولاا

آمونیروم اثرر معنریداری در تعرداد

دانه در کپسول نداشتند .نه نوع کود و نه میزان کود در

در بوته ،در تیمارهای اوره مشاهده شد که به صرور
معنی داری از تیمارهای نیترا

آمونیروم و سرولاا

تعداد دانه در هر خانه کپسرول و وزن هرزار دانره اثرر

آمونیوم بیشتر برود .بره

معنیداری نداشت (لدول .)0

آمونیوم نسبت بره تیمارهرای

براسرراس مقایسررا

آمونیرروم و شرراهد ،تعررداد کپسررول در بوترره

میررانگین بیشررترین شرراخص

برداشرررت در تیمرررار  100کیلررروگرم در هکترررار اوره

بیشتری داشتند .افزایش میرزان کرود از  00بره  100و
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مشاهده شد که به صور

معنیداری از بقیره تیمارهرا

بیشتر بود .به عتوه ،تیمارهای نیترا
به تیمارهای سولاا

و  100کیلوگرم در هکتار به صور

آمونیروم نسربت

معنیداری بیشرتر

از کود اوره به میزان  00کیلوگرم در هکتار بود و نیرز
عملکرد روغن دانره و عملکررد اسرانس در کرود اوره

آمونیروم و تیمارهرای سرولاا

آمونیوم نسبت به شراهد ،شراخص برداشرت بیشرتری

 100کیلوگرم در هکتار به صور

داشررتند .افررزایش میررزان کررود از  00برره  100و 100

کود اوره بره میرزان  00کیلروگرم در هکترار برود .برر

کیلوگرم در هکتار در هیچ کردام از کودهرای نیتررا
آمونیوم و سولاا

معنیداری بیشتر از

عکس ،اثر افزایش میزان کودهرای نیتررا
سولاا

آمونیوم اثر معنیداری در شراخص

آمونیروم و

آمونیوم از  00تا  100کیلروگرم در هکترار در

برداشت نداشت ،ولی در کود اوره سربب افرزایش آن

عملکرد دانه ،عملکررد بیولونیرک ،عملکررد روغرن و

شد (لدول .)0

عملکرد اسانس معنیدار نبود (شکل  1و شکل .)2
میانگینها نشران داد کره بیشرترین

مقایسه میانگینها نشان داد کره از نظرر اثرر انرواع

نتایج مقایسا

عملکرد دانه ،عملکررد بیولونیرک ،عملکررد روغرن و

مختل

کود نیترونن بیشترین درصد روغن و اسرانس

عملکرد اسانس در گیاهان تیمار شده با تیمارهای اوره

از تیمارهررای مختلرر

 100و  100کیلوگرم در هکتار بره دسرت آمرد کره از

تیمارهای دیگر به صور

تیمارهای دیگر به صور

بین سرطوح مختلر

معنیداری بیشتر بود (شکل

هکترار تاراو

 1و شکل  .)2کمترین عملکرد دانه ،عملکرد روغرن و
عملکرد اسرانس از تیمرار شراهد حاصرل شرد کره از
تیمارهرای دیگرر برره صرور
تیمارهای نیترا

نیترا

معنرریداری کمترر بررود.

آمونیوم و سرولاا

اوره برره دسررت آمررد کرره از
معنیداری بیشتر بود ،ولری

اوره از  00ترا  100کیلروگرم در

معنریداری مشراهده نشرد .تیمارهررای

آمونیوم و سرولاا

آمونیروم از لحرا درصرد

روغن و اسانس در درله دوم اهمیت قرار داشتند کره

آمونیروم از نظرر

درصررد روغررن و اسررانس آنهررا از شرراهد برره صررور

عملکرد دانه ،عملکررد بیولونیرک ،عملکررد روغرن و

معنیداری بیشتر بود .افزایش میرزان کودهرای نیتررا

عملکرد اسانس به ترتیرب پرس از اوره قررار داشرتند.

آمونیوم و سولاا

عملکرد دانه ،عملکررد بیولونیرک ،عملکررد روغرن و

هکتار نیز اثر معنی داری در درصرد روغرن و اسرانس

عملکرد اسانس برا افرزایش سرطح کرود اوره افرزایش

نداشت (لدول .)0

یافت ،به طوری که عملکرد بیولونیک کرود اوره 100
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c
d

d

c

ملکرد دانه کیلوگر در هکتار

a

b

600

c

500

d

400

e

300
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کلروفیل ،روغن و اسانس...
اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد،
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b
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1800

1500

c

1200

c
d

d

c

a

700

b

c

d
e

a

سول ا

نیترا

مونیو

اوره

مونیو

c

شاهد

250

d
کیلوگر در هکتار
تیمارهای کودd d

200

e

150

f

400

300
200
100
0
نیترا آمونیوم

سولاا آمونیوم

b

bc bc bc

b

a

a
اوره

b

b

شاهد 2100
1800

c

1500

عملکرد بیولوژی

e

e

b

0
300

کیلوگر در هکتار
عملکرد روغن کیلوگر در هکتار

300

600
500

900
600

عملکرد دانه کیلوگر در هکتار

b

آمونیوم

b

b

a

عملکرد بیولوژی

سولاا

نیترا

a

a
اوره

شاهد 2100

شکل  :1اثر متقابل نوع و مقدار کود بر عملکرد دانه و100
بیولونیک گیاه سیاه دانه .میلههای دارای حداقل یرک حررف مشرترک ،برا
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معنیداری با هم ندارند.

d

6

شده در گیاهان شاهد که هیچ گونه تیمار 0کودی

بحث
گیاهان در حدود  2تا  0درصد نیترونن دارند که

شاهد نیترونن
اوره که با کود
مونیو از گیاهانی
مونیو نکردهنیترا بودند
سول ادریافت

آلی مانند اسیدهای آمینه،

کیلوگر
بودند کود
تغذیه شدهتیمارهای
هکتار نتایج محققان دیگر
بود درکه با
کمتر

برای تشکیل ترکیبا

مطابقت دارد (.)Noorgholipour et al., 2010

پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک و بسیاری ترکیبا
دیگر در گیاه اساسی است .نیترا  ،آمونیوم و اوره

گیاهان تغذیره شرده برا کرود اوره دارای بیشرترین

اشکال نیترونن هستند که توسط گیاه لذب و در

تعداد شاخه گلدهنده (تعداد در بوته) ،تعداد فولیکول

متابولیسم آنها وارد میشود .ارلحیت نسبی شکل

(تعداد در بوته) ،تعداد دانه در فولیکول ،وزن هزاردانه

نیترونن داده شده به گیاه برای به دست آوردن

(گرررم) ،عملکرررد بیولونیررک (کیلرروگرم در هکتررار)،

حداکثر رشد و عملکرد وابسته به گونه گیاهی ،شرایط

شاخص برداشت (کیلوگرم در هکتار) عملکررد دانره،

ولود یا عدم ولود تنش و میزان

عملکرد روغن و درصد روغن بودند (لدول  .)0منبع

نیترونن داده شده به گیاه است (.)Marschner, 2012

مسرتقیم رشرد و نمرو

گیاه از لحا

کود نیترونن نه تنها به صرور

در این پژوهش اثرا

سه نوع کود نیترونن ،هر یک

گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد ،بلکه با تأثیر در میرزان

در سه مقدار مختل

بر روی رشد ،عملکرد و الزای

شستشرروی نیترررونن از خرراک ،تصررعید نیترررونن برره

مطالعه

گاز آمونیاک و برخی ویژگی های خاک ماننرد

عملکرد گیاه سیاهدانه بررسی شد .کلیه صاا

صور
08
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 pHبررهصررور

تنها یک منبرع آمونیروم یرا نیتررا

غیرمسررتقیم در کررارآیی نیترررونن اثررر

مریشرود (

;2006

مریگرذارد ( .)Khan and Chattergee, 1982برهنظرر

.)Abdolzadeh et al., Abdolzadeh et al., 2008

می رسد کرود اوره مری توانرد نیتررونن بیشرتری را در

نیترا

میتواند بدون هیچ سمیتی در گیاه ذخیره شود،

مقایسه با دو نوع کود دیگر در اختیار گیاه قررار دهرد.

ولی برای ایارا نقرش خرود کره ایجراد ترکیبرا

این امر به این دلیل است کره اوره بره راحتری لرذب

نیترونندار در گیاه است ،میبایست بره آمونیروم احیرا

گیاه شده و با تجزیه بره آمونیروم برا آنرزیم اورهآز در

شود که فرآیندی شدیداً انررنی برر اسرت .در مقایسره

داخل گیاه در سراخت اسریدهای آمینره و پرروتئینهرا

آمونیوم در گیاه سمی است و در گیاه انباشته نمیشود،

مشارکت مریکنرد .از طررف دیگرر بخرش از اوره در

لذا پس از تشکیل یا لذب میبایست در اسکلتهرای

خاک با آنزیم اورهآز میکرواورگانیسرمهرای خراک بره

کربنرری (معمرروالً گلوتامررا ) تثبیررت شررود .لررذا دادن

آمونیوم تبدیل شده و ممکن است توسط گیراه لرذب

آمونیوم فراوان به گیاه در حرالی کره شرد

فتوسرنتز

شرود ( .)Marschner, 2012از طررف دیگرر آمونیرروم

چندان زیاد نیسرت ،خطرنراک اسرت و ممکرن اسرت

حاصررل ممکررن اسررت بررا فعالیررت نیتریایکاسرریون

سبب انحراف اسرکلتهرای کربنری از مسریر رشرد و

میکروارگانیسم های خاک به نیتررا
شود .لذا اوره منابع مختل

ذخیره به سمت تثبیرت آمونیروم بشرود (

تبردیل و لرذب

آلری

Marschner,

نیترونن را در اختیار گیراه

 .)2012معموالً حرداکثر رشرد گیراه برا دادن مخلروا

میگذارد که لذب آن را نسبت به دیگر منابع نیترنون

به دست می آید .وقتی هر دو شرکل

بیشتر مریکنرد

آمونیوم و نیترا

( Olaniyan et al., 2004; Arkoun, et

نیترونن داده می شرود بررای گیراه سراده ترر اسرت ترا

 .)al., 2012همچنین ،اوره شستشوی کمتر نسربت بره

اسیدیته داخل یاخته ای را تنظیم کند و مقدار نیتررونن

آمونیرروم دارد و ترراثیر انرردکی در  pHخرراک

اضافی را به شکلی با ارزش انرنی کرم ذخیرره نمایرد

میگذارد و ممکن است که پس از تبدیل بره آمونیروم

( .)Marschner, 2012; Abdolzadeh et al., 2008در

در گیاه احتماالً با تحریک رشد و فتوسرنتز و حمایرت

این تحقیرق ،علرت کراهش عملکررد و الرزای آن در

فتوسنتزی بیشتر و نیز تاثیر

آمونیوم احتماالً بهدلیل

نیترررا

رشد زایشی با محصوال

گیاهان کوددهی شده با نیترا

بر توازن فیتوهورمونها رشد زایشی را بیشتر کند .لرذا

شسته شدن نیترا

اوره سبب بیشترین عملکررد و الرزای عملکررد شرد

در خاک نسبت به کود اوره بوده اسرت (

( .)Arkoun et al., 2012گزارش شده است کره بررای

 .)2012در میان سه نوع کرود اسرتااده شرده سرولاا

به دست آوردن بیشترین عملکررد دانره در گیراه ذر

آمونیوم کمترین افزایش را در صاا

کود اوره به عنروان بهتررین منبرع کرود اسرت و کرود
نیترررا

شد و مقادیر همه صاا

آمونیرروم در درلرره دوم اهمیررت قرررار دارد

) .(Bybordi et al., 2007کوددهی گیاهران برا نیتررا
آمونیوم نسبت به اوره کلیه صاا

و کاهش نیترونن در دسترس گیراه
Marschner,

فوقالذکر سربب

به غیر از وزن هزار دانره بره
آمونیوم کمتر برود.

صور

معنی داری از تیمار نیترا

سولاا

آمونیوم که نیترونن را تنها به شرکل آمونیروم

فوقالذکر به غیر از

در اختیار میگذارد ممکن است به دلیل گذاردن تروان

وزن هزار دانه را کاهش داد .ارایه دو منبرع آمونیروم و

گیاه به تثبیت آمونیوم به لای رشد ،کاهش میزان رشد

همرراه برا هرم بره گیاهرانی ماننرد خرزهرره و

و عملکرد داشته باشد .لرذا رشرد ،عملکررد و الرزای

پررروانش در شرررایط کنترررل شررده ماننررد کشرررت

آمونیوم نسبت به

نیترا

عملکرد گیاهان تغذیه شده با نیترا
سولاا

هیدروپونیک سبب افزایش رشد گیاه نسبت به داشرتن
00

آمونیوم بیشتر بود .هر چنرد کره کروددهی برا

اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد ،کلروفیل ،روغن و اسانس...

آمونیوم نیرز سربب افرزایش معنریدار تعرداد

میزان کود لذب نیترونن بیشتر را سربب شرده باشرد،

سولاا

فولیکررول ،عملکرررد بیولونیررک ،شرراخص برداشررت،

اما محتوی نیترونن بیشتر در گیاه با رشد بخش هوایی

عملکرد دانه و عملکرد روغن نسبت به شاهد (بردون

و به دلیل سایهاندازی بر هرا بره افرزایش فتوسرنتز و

کود) شد .این نتایج آشرکار سراخت کره بررای بهبرود

عملکرد منجر نشده اسرت (

رشد و عملکرد گیاه سیاه دانه کود اوره بهترین است و

 .)et al., 1991استااده از  00کیلوگرم کود اوره سربب

آمونیروم در لایگراههرای

تعداد شراخه زایرا ،میرزان کلروفیرل ،a

نیترا

آمونیروم و سرولاا

شد که صاا

بعدی قرار دارد.

Marschner, 2012; Das

کلروفیل  bو کل کلروفیل و درصرد روغرن و اسرانس

بررسی اثر مقدار کود نیترونن نشان داد که استااده

به حداکثر مقدار خرود برسرند .در حردود  10درصرد

مطالعره شرده

ولرود دارد و

از این کود سبب افرزایش کلیره صراا
نسبت به شاهد شد که در صاا

نیترونن گیاه در کلروپتست های بر

تعرداد شراخه زایرا،

بخش اعظرم آن در سراختار آنرزیم اصرلی فتوسرنتزی

شاخص یرداشت ،عملکرد بیولونیرک ،عملکررد دانره،

روبیسکو شرکت می کند .کود اوره با درصد نیتررونن

درصد و عملکرد روغن ،درصد و عملکررد اسرانس و

براالی خرود ( 00درصرد) برره راحتری مریتوانرد نیرراز

مقدار کلروفیل این افزایش معنیدار بود .برا تولره بره

نیتررونن گیراه را برطررف

نمایرد (Marschner, 2012

این نتایج میتوان گات که بین کاربرد و عردم کراربرد

; .)Arkoun et al., 2012هر چند که شاخص برداشت،

فرروقالررذکر اخررتتف

عملکرد بیولونیک ،عملکررد دانره ،عملکررد روغرن و

معنیداری ولود داشت .استااده از کود نیترونن سبب

عملکرد اسانس برا افرزایش میرزان کرود اوره ترا 100

افزایش رشد رویشی ،سطح بر ها ،تعداد شاخه هرای

کیلوگرم در هکتار زیاد شد .زیرادی کرود نیتررونن بره

فرعی و رنگیزه های میشود که این امر سرطح لرذب

صور

و فتوسنتز،

کررربن در گیرراه را افررزایش داده و منجررر برره افررزایش

سبب افزایش رشد رویشی و بیرومس گیراه در هکترار

کررود نیترررونن بررر روی صرراا

عملکرد گیاه سیاهدانه مریگرردد (

اوره با افزایش شاخص سطح بر

مریشرود (

;Marschner, 2012

;Zhu et al., 2009; Marschner, 2012

 .)Das et al., 1991در تحقیرق حاضرر اسرتااده از 00

 .)Bybordi and Ebrahimian, 2013بیشرترین مقردار

آمونیوم در هکترار

عملکرد سریاه دانره را در تیمرار  00کیلروگرم اوره در

از لملره تعرداد شراخه زایرا،

هکترار 90 )1992( Khan and Chattergee ،کیلروگرم

شاخص یرداشت ،عملکرد بیولونیرک ،عملکررد دانره،

نیترونن بهصرور

اوره در هکترار و )2010( Javadi

درصد و عملکرد روغن ،درصد و عملکررد اسرانس و

 00کیلوگرم اوره در هکتار گزارش نمودند.

کیلوگرم نیترا

آمونیوم و سولاا

سبب شد ،همه صراا

مقدار کلروفیل به حداکثر مقدار خود برسند و افزایش
این کودها تا حد  100و  100کیلوگرم در هکتار اثری
در صاا

نتیجهگیری نهایی

ذکر شده نداشت .این امر ممکرن اسرت بره

کلیه صاا

دو دلیل باشد؛ اول افزایش مقدار کرود احتمراالً سربب
افزایش میزان شستشو به صور
صررور

مطالعه شده ،در گیاهان تغذیه شده برا

هر سه کرود نیتررونن شرامل اوره ،نیتررا

نیتررا  ،تصرعید بره

سولاا

آمونیروم و

آمونیوم نسبت به گیاهران شراهد کمترر برود.

گرراز آمونیرراک و یررا اکسرریدهای نیترررونن

استااده از کود افزایش بیشتر تعداد شاخه گرل دهنرده،

(نیترا زدایی) شده و در نتیجه منجر به لذب بیشرتر

تعداد فولیکول ،تعداد دانه در فولیکول ،وزن هزاردانه،

نیترونن نشده است ،دوم محتمرل اسرت کره افرزایش

عملکرد بیولونیک ،شاخص برداشرت ،عملکررد دانره،
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عملکرد روغن و درصد روغن را نسربت بره دو کرود
 کیلروگرم کررود اوره00  اسرتااده از.دیگرر سربب شرد
b  کلروفیل،a  میزان کلروفیل،تعداد شاخه زایا

صاا

و کل کلروفیل و درصد روغرن و اسرانس را حرداکثر
 عملکررد، ولی شراخص برداشرت،مقدار خود رسانید
 عملکررد روغرن و عملکررد، عملکرد دانره،بیولونیک
 کیلروگرم در100 اسانس با افزایش میزان کود اوره ترا
 این نتایج نشان داد کره بررای کرودهی.هکتار زیاد شد
گیاه سیاه دانه در شررایط آب هروایی و خراک گرگران
 کیلوگرم کود اوره میتواند باعرث حرداکثر100 میزان
.رشد و براالترین عملکررد دانره و روغرن دانره شرود
بیشتر در سایر نقاا در شرایط آب و هوایی
.توصیه میشود

آزمایشا

و خاک متااو
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