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چکیده
 اصول بومشناختی (اکولوژیکی) و، بهطورمعمول ترکیبی از نظامهای سنتی،شیوههای کشاورزی جدید مانند کشاورزی کم نهاده
 در راستای همین هدفهای آزمایشی.اطالعات جدید علمی هستند که در راستای کاهش کاربرد نهادههای شیمیایی طراحی شدهاند
 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه1932-1939 بهصورت کرتهای نواری بر پایة طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال
 متوسط نهاده و پر نهاده) و سطوح، تیمارها عبارت بودند از نظامهای زراعی بهعنوان عامل عمودی (کم نهاده.فردوسی مشهد اجرا شد
 عملکرد کمی و کیفی انیسون تحت تأثیر، نتایج نشان داد.) درصد نیاز آبی گیاه انیسون01  و01 ،111( آبیاری بهعنوان عامل افقی
 کارایی کاربرد نیتروژن تحت تأثیر نظامهای زراعی قرار نگرفت اما میزان مصرف آب بر.نظامهای زراعی و سطوح آبیاری قرار گرفتند
 کارایی مصرف آب در نظام کم نهاده پایینترین میزان را داشت اما از لحاظ کارایی مصرف آب.بهبود کارایی کاربرد نیتروژن مؤثر بود
 با. درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد01  باالترین کارایی مصرف آب و نیتروژن در تیمار.تفاوتی بین نظام پر نهاده و متوسط نهاده نبود
 گیاه از دیگر منابع موجود نیز بهگونة مطلوبتری استفاده، درصد نیاز آبی01 در نظر گرفتن حفاظت از منابع آب میتوان گفت در تیمار
01  تیمار، نتایج آزمایش نشان داد، همچنین درصورتیکه سرمایهگذاری روی این گیاه بهمنظور تولید اسانس باالتر باشد.کرده است
. درصد نیاز آبی گیاه باشد111 درصد نیاز آبی مناسبتر از
. نیاز آبی گیاه، کم نهاده، کارایی کاربرد نیتروژن، کارایی مصرف آب، اسانس:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to moving from the conventional to sustainable systems, a framework must be defined that transfer process
in this framework happen step by step. Use of the inputs with high efficiency is one of these steps. To reach these
goals, an experiment in a strip plot design based on Randomized Complete Block trial with three replications was
conducted in the Research Station of Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2013-2014. Treatments consist of
Cropping Systems as vertical factor (low, medium, and high input) and Irrigation Systems (100, 80, and 60% Anise
crop water requirement) as horizontal factor. The results showed that nitrogen use efficiency (NUE) was not affected
by the cropping systems, but the amount of water consumption had positive effects on the NUE of Anise. The Lowinput system had the lowest water use efficiency (WUE). The highest WUE (0.12 kg.m-3) and NUE (34.22 kg.kg-1)
were observed in the 80% water requirement treatment. Interaction between water and cropping system showed that
WUE (0.17 kg.m-3) in the high input system with 80% of water need was higher than other treatments. With due
attention to all of the studied factors in the medium input system and 80% water requirement, it seems that this
treatment compared to the other ones is the most appropriate one for Anise in regards to water and nutrients
requirements.
Keywords: Essential oil, low input, nitrogen use efficiency, water requirement, water use efficiency.
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مقدمه
نظام کشاورزی کمنهاده در پاسخ به نگرانیهای
محیطزیست و توجه به سالمت انسانها و نادیده
گرفته شدن حقوق کشاورزان روستایی در قبال
نظامهای صنعتی به وجود آمدهاند .این نظامها
بهطورمعمول ترکیبی از نظامهای سنتی ،اصول
بومشناختی (اکولوژیکی) و اطالعات جدید علمی
هستند که در راستای کاهش کاربرد نهادههای
شیمیایی طراحی شدهاند (.)Reganold et al., 1993
بررسیها نشان داده است ،کاربرد بیشازحد و نامتعادل
نهادههای شیمیایی در بلندمدت ،باعث کاهش عملکرد
گیاهان زراعی ،فعالیتهای زیستی (بیولوژیکی) و
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك ،افزایش تجمع
نیترات و عنصرهای سنگین ،اسیدی شدن خاك و
درنهایت منجر به افزایش هزینههای تولید میشود
( Adediran et al., 2004; Aseri et al., 2008; Ghost
 .)& Bhat, 1998اما برای بسیاری از کشاورزان رو
آوردن سریع به عملیات و الگوهای بومنظام
(اکوسیستم)های کشاورزی پایدار نه عملی است و نه
امکانپذیر است .بنابراین بهمنظور تغییر از نظامهای
رایج به پایدار ،چارچوبی باید تعیین شود که
فرآیندهای انتقال در این چارچوب گامبهگام صورت
گیرد .افزایش کارایی عملیات رایج بهمنظور کاهش
استفاده از نهادههایی که آسیب و زیان زیستمحیطی
به همراه دارند ،جانشینی نهادهها و عملیات رایج با
عملیات قابل جایگزین و طراحی دوبارة بومنظامهای
کشاورزی بهگونهای که کارکرد آن بر مجموعهای از
فرآیندهای بومشناختی استوار باشد از جمله این
فرآیندها است (.)Nassiri Mahalati et al., 2001
با توجه به نیاز روزافزون جمعیت انسانی به تأمین
مداوم مواد مؤثرة گیاهان دارویی از یکسو و نیز
تخریب بیشازحد رویشگاههای طبیعی آنها از سویی
دیگر ،به نظر میرسد که کشت این گونه گیاهان در
نظامهای زراعی بتواند بهعنوان راهکاری در جهت
تأمین بازار رو به گسترش جهانی و نیز حفظ
ذخیرهگاههای طبیعی این گیاهان ارزشمند مطرح
باشد ) .(Nadjafi et al., 2005تأکید عمدة کشاورزی
پایدار روی افزایش کیفیت و پایداری عملکرد

محصوالت کشاورزی است و نیز بررسیها انجامشده
روی گیاهان دارویی در بومنظامهای طبیعی گویای آن
است ،استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط
را برای تولید این گیاهان فراهم میآورد و بیشترین
عملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی به دست
میآید ( .)Akbarinia et al., 2006از جمله این
گیاهان ،انیسون ( )Pimpinella anisumگیاهی علفی و
یکساله از تیرة چتریان 1است .اسانس انیسون
تسکیندهندة اسپاسمهای معده ،دارای اثر ضد
تشنجی و محرك غدد شیری در زنان شیرده ( Askari
 ،)et al., 1998نیرودهندة دستگاه گوارش ( Omid
 )Beigi, 2000مقوی نیروی جنسی و در عفونتهای
دستگاه ادراری ( )Ahwazi et al., 2010کاربرد دارد.
آزمایشهای مختلفی در مورد بررسی کارایی منابع
و تأثیر آنها بر صفات کمی و کیفی گیاهان صورت
گرفته است .در بررسی تأثیر بارهای آبیاری و کود
دامی بر زیرة سبز ( )Cuminum cyminumدر زابل
گزارش شد ( )Ahmadian et al., 2010شمار چتر در
بوته ،شمار دانه در بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد زیستی،
کاه و دانه بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای
آبیاری واقع شدندBerhe et al. (2013) .با بررسی
تأثیر فعالیتهای خاكورزی بر عملکرد و کارایی
مصرف آب در غالت بیان کردند که روشهای
خاكورزی تأثیر معنیداری بر میانگین عملکرد دانه و
کارایی مصرف آب دانه و زیستتوده نداشتند .در
آزمایشی دیگر ( )Jin et al., 2009در بررسی نظامهای
کشت مخلوط در شمال چین مشاهده کردند ،عملکرد
و کارایی مصرف آب در گیاه گندم ( Triticum
 )aestivumبهترتیب 1/4درصد و 93/1درصد و در گیاه
ذرت ( )Zea maizeبه ترتیب 4/3درصد و 1/4درصد در
نظامهای شخم حفاظتی نسبت به رایج بهبود یافت.
 )2009( Akanbi et al.با بررسی تأثیر کودهای آلی و
کانی بر رشد ،عملکرد کاسبرگ و کیفیت چای ترش
( )Hibiscus sabdariffaبیان داشتند ،بیشترین
عملکرد کاسبرگ در تیمارهای تلفیقی کمپوست و
کود شیمیایی به دست آمد .در مورد صفات کیفی نیز
1. Apiaceae
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برتری تیمارهای تلفیقی فراوان بود .این محققان بیان
کردند ،کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی در
مقایسه با کاربرد منفرد آنها تأثیرگذاری به مراتب
بهتری بر عملکرد کمی و کیفی این گیاه داشت.
 )2012( Kamaestaniبا بررسی عملکرد کمی و
کیفی گیاه انیسون در پاسخ به مدیریتهای کودی
بیان داشتند ،پاسخ گیاه به تلفیق کودها به مراتب بهتر
از استفاده منفرد از آنها بود .این محققان همچنین
بیان کردند ،استفاده از کود زیستی به همراه کودهای
آلی بیشترین میزان را در صفات رویشی و زایشی مانند
ارتفاع بوته و شمار شاخة جانبی و وزن هزاردانه داشت.
نتایج بهدستآمده از بررسیهای انجامشده توسط
 )2013( Dahmardehدر کاربرد کودهای آلی و کانی
بر گیاه چای ترش نشان داد که کود شترمرغ همراه با
کود گاوی باالترین عملکرد کاسبرگ را در مقایسه با
دیگر کودهای آلی داشت.
با توجه به افزایش تقاضا برای گیاهان دارویی ،باید
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در عرضة انبوه این فرآوردهها از آغاز به حفاظت از
منابع و محیطزیست و همچنین هدفهای کشاورزی
پایدار بهمنظور تولید فرآوردههای با کیفیتتر توجه
ویژهای شود .بنابراین ،این آزمایش با هدف مقایسة
عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون در ارتباط با
نظامهای متفاوت زراعی و همچنین مقادیر مختلف آب
آبیاری بهمنظور کاهش حجم آب آبیاری و افزایش
کارایی مصرف آب صورت گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1931-39در مزرعة
تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،
واقع در  13کیلومتری شرق مشهد اجرا شد .پیش از
اجرای آزمایش ،نمونهگیری از خاك مزرعه از عمق
 3-93سانتیمتر صورت گرفت و همراه با کودهای آلی
مورد استفاده ،تجزیة فیزیکی و شیمیایی شد
(جدولهای  1و .)1

جدول .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
Table 1. Physicochemical properties of the soil used for the experiment
EC
)(dS m-1
2.21

pH
7.24

K
)(mg kg-1
135

Total N

Available P
)(mg kg-1
13.2

()%
0.063

OC
)(%
0.59

Soil texture
Loam

جدول  .1ویژگیهای شیمیایی کود گاوی مورد استفاده
Table 2. Chemical properties of the cow manure used for the experiment
EC
)(dS m-1
6.1

pH
6.8

K
)(mg kg-1
1.1

این آزمایش بهصورت کرتهای نواری بر پایة طرح
بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد.
تیمارهای آزمایش عبارت بودند از :نظامهای زراعی
بهعنوان عامل عمودی ( -S1نظام کمنهاده (یک
دیسک  +لولر +فاروئر  +کود دامی) -S2 ،نظام متوسط
نهاده (یک شخم +یک دیسک +لولر +فاروئر53 +درصد
کود دامی و 53درصد کود شیمیایی (-S3 ،))NPK
نظام پرنهاده (دو شخم +دو دیسک +لولر +فاروئر +کود
شیمیایی ( ))NPKو سطوح مختلف آبیاری بهعنوان
عامل افقی (133-I1درصد نیاز آبی کامل گیاه،
43 -I2درصد نیاز آبی کامل گیاه و 313-13درصد نیاز
آبی کامل گیاه).

Available P
)(mg kg-1
0.09

Total N
)(%
0.57

Cow manure

بهمنظور اجرای این آزمایش ،قطعه زمینی که در
دو سال گذشته آیش بود انتخاب و مراحل آمادهسازی
زمین بر پایة تیمارهای مربوطه صورت گرفت .کود
دامی مورد استفاده در کرتهای مورد نظر بهطور
یکنواخت پخش و بیدرنگ توسط بیل وارد خاك شد.
ابعاد کرتها ( 5×5متر) و فاصلة بین کرتها 113
سانتیمتر و بین تکرارها  1متر در نظر گرفته شد.
فاصلة بین خطوط کاشت  13سانتیمتر و روی ردیف
 13سانتیمتر  ،عمق کاشت  1تا  1سانتیمتر و تراکم
 11بوته در مترمربع در نظر گرفته شد .کشت در دو
سوی پشته در تاریخ  13اسفندماه سال  1931صورت
گرفت.
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بر پایة نمونه خاك ارسالی به آزمایشگاه ،توصیة
کودی برای انیسون  133کیلوگرم سوپر فسفات
تریپل 153 ،کیلوگرم سولفات پتاسیم و 133کیلوگرم
اوره ارائه شد .سپس میزان نیتروژن توصیهشده
بهعنوان معیار تعیین میزان تیمار کود گاوی قرار
گرفت .بر پایة میزان نیتروژن تیمار کود شیمیایی
( 133کیلوگرم در هکتار) ،میزان تیمار کود گاوی 11
تن در هکتار محاسبه شد .الزم به توضیح است که بر
پایة منابع موجود عنصرهای غذایی کود گاوی بهکلی
در سال اول آزاد نمیشود و تنها به میزان  83تا53
درصد آن در سال اول کاربرد ،برای گیاه قابل استفاده
است ( .)Pimentel, 1993بنابراین میزان کود گاوی به
میزان دو برابر معادل نیتروژن کود شیمیایی لحاظ
شد .کود آلی مورد استفاده یک ماه پیش از کاشت به
زمین اضافه و با بیل با خاك مخلوط شد .همة
کودهای فسفر و پتاسیم همزمان با کشت به کرتهای
مربوط به تیمار کود شیمیایی اضافه شد و باقیماندة
کود نیتروژن در طی سه مرحله بهصورت سرك ،دو
مرحله پس از هر بار وجین و دیگری در آغاز ساقهدهی
استفاده شد .همة عملیات وجین گیاه بهصورت دستی
و توسط کارگر صورت گرفت.
محاسبة نیاز آبی انیسون و کارایی مصرف آب

1

بازدة مصرف آب (رابطة  ،)1از روش نسبت عملکرد
دانه (( )SYکیلوگرم در هکتار) بر میزان کل تبخیر و
تعرق (( )ETمترمکعب) محاسبه شد ( Ghosh et al.,
.)2006
-3
WUE SY (kg.m ) = SY / ET
() 1
محاسبة کارایی کاربرد نیتروژن

1

کارایی کاربرد نیتروژن ( )NUEبر پایة روش
 )2001( Bellido & Lopez-Belliو با استفاده از رابطة
زیر صورت گرفت.
-1
(kg.kg NUE = Biological yield / N uptake )1
Lopez-

 :Biological Yieldعملکرد زیستی:N uptake ،
کل نیتروژن جذبی توسط زیستتوده.
اندازهگیری صفات کیفی

تعیین درصد اسانس بذر انیسون ،با استفاده از  53گرم
بذر و توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب
صورت گرفت ( )Arganosa et al., 1998زمان الزم
برای استخراج اسانس از بذرهای انیسون چهار ساعت
بود .همچنین بهمنظور تعیین درصد و عملکرد روغن،
میزان  1گرم بذر از هر کرت بهصورت تصادفی
برداشت و بهطورکامل و یکنواخت آسیاب شدند سپس
عمل روغنگیری با استفاده از دستگاه تمامخودکار
سوکسله 9صورت گرفت.
عملیات برداشت انیسون در تاریخ یکم مردادماه
 1939هنگامیکه بذرها رسیدة کامل بودند صورت
گرفت .برای تعیین عملکرد زیستی ،عملکرد اقتصادی،
شاخص برداشت و ویژگیهای کیفی بذر ،بوتههای
مربوط به سطحی معادل  1مترمربع برداشت شدند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار Minitab
 Ver. 16استفاده و مقایسة میانگینها توسط آزمون
چند دامنهای دانکن انجام پذیرفت.

بهمنظور تعیین تقریبی نیاز آبی گیاه انیسون و نبود
اطالعات کافی در مورد ضریبهای گیاهی پایه ()Kc
این گیاه ،از ضریبهای گیاه گشنیز ( Coriandrum
 )sativum L.که با این گیاه همخانواده و از لحاظ
ریختشناختی (مورفولوژیکی) و دورة رشدی
همسانیهای زیادی دارد ،استفاده شد .نیاز آبی گیاه
انیسون توسط نرمافزار Alizadeh & ( OPTIWAT
 )Kamali, 2007در شرایط اقلیمی مشهد 1333
مترمکعب در هکتار برآورد شد .آنگاه تیمارهای  43و
 13درصد نیاز آبی گیاه تعیین و آب آبیاری در هر دور
آبیاری توسط کنتور ثبت شد .همة تیمارهای آبیاری
پس از تنک کردن و رسیدن به تراکم نهایی مورد نظر
اعمال شدند.

نتایج تجزیة واریانس تیمارهای مورد بررسی در این

1. Water Use Efficiency

2. Nitrogen Use Efficiency
3. SOXTEC SYSTEM- HT6

نتایج و بحث
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آزمایش نشان داد که ،عملکرد کمی و کیفی این گیاه
تحت تأثیر تیمارهای بررسی شد .نظامهای بهکار برده
شده تأثیر معنیداری را بر کارایی کاربرد نیتروژن به
همراه نداشتند .اما کارایی کاربرد نیتروژن تحت تأثیر
سطوح مختلف آبیاری قرار گرفت (جدول .)9
کارایی مصرف آب در گیاه انیسون تحت تأثیر
تیمارهای آبیاری قرار گرفت .اثر متقابل نظامهای
زراعی و سطوح مختلف آبیاری بر همة صفات کمی و
کیفی مورد بررسی به غیر از وزن هزاردانه معنیدار بود
(جدول  )2001( Rabiei .)9در آزمایشی با بررسی
تأثیر نظامهای خاكورزی و مدیریت پسماندهای برنج
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( )Oryza sativaبر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
( )Brassica napus L.بهعنوان کشت دوم بیان کردند
که سطوح خاكورزی بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا
مؤثر بود .این محققان همچنین بیان کردند که بین
نظام کمینة خاكورزی و نظامهای رایج تفاوت
معنیداری مشاهده نشد و کمترین عملکرد کلزا نیز در
تیمار بدون خاكورزی مشاهده شد .همچنین
 ،)2012( Nabizadeh et al.با بررسی کودهای
شیمیایی و زیستی بر گیاه انیسون ،تأثیر تلفیق
کودهای شیمیایی و زیستی را بر عملکرد انیسون
معنیدار گزارش کردند.

جدول  .9تجزیة واریانس (میانگین مربعات) ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون تحت تأثیر تیمارهای نظام زراعی و آبیاری
Table 3. Analysis of variance (Mean square) for quantitative and qualitative characteristics of Anise as a medicinal
plant in different cropping system and irrigation treatments
Water use
efficiency
0.00005ns
**0.00420
0.00030
*0.00160
0.00024
**0.01610
0.00124
94.79%

Nitrogen use
efficiency
*14.60
4.5230ns
14.7673
*7.9880
5.3813
**43.4590
4.0025
95.77%

Oil
**13.170
**5.4400
0.9600
0.9200ns
13.4700
**27.5700
1.3689
97.82%

Essential
oil
0/0500ns
**8.8860
0.0311
**5.9260
1.3644
*15.7700
1.4989
95.67%

1000-Seed
weight
*0/58681
**1.07790
2.69694
*2.68792
0.02528
1.05300ns
0.39222
91.46%

Harvest
index
0/000014 ns
**0.0063280
0.0148610
**0.0098397
0.0016880
**0.0218160
0.572200
96.52%

Biological
yield
7526 ns
**665040
202163
**120390
86183
*323649
173918
93.47%

Seed yield
341ns
**89162
3108
**191302
5842
*70995
25030
93.51%

S.O.V.
Block
)Cropping system (A
Error A
)Irrigation levels (B
Error B
Interaction A x B
Total Error
R- Sq

 * ،nsو ** :عدم معنیداری ،و معنیدار در سطوح  5و  1درصد
n.s.: are significant at 5 and 1% levels of probability and not significant, respectively.

تأثیر نظامهای کشاورزی بر عملکرد کمی و کیفی و
کارایی کاربرد آب و نیتروژن

بررسی اثر سادة تیمارها نشان داد ،باالترین عملکرد
دانه در نظام متوسط نهاده ( 544کیلوگرم در هکتار) و
بیشترین میزان عملکرد زیستی در تیمار نظام پرنهاده
( 1914کیلوگرم در هکتار) به دست آمد که از لحاظ
آماری اختالف معنیداری با نظام متوسط نهاده
نداشت .کمترین میزان عملکرد دانه و عملکرد زیستی
در تیمار نظام کم نهاده بهترتیب با میزان  853و
 1393کیلوگرم در هکتار مشاهده شد .شاخص
برداشت این گیاه در نظامهای کم نهاده و متوسط
نهاده ( 83درصد) بیشتر از نظام پرنهاده بود (جدول.)8
در مورد صفات کیفی ،بیشترین درصد اسانس در
تیمار نظام کم نهاده ( 8/93درصد) بهدست آمد که
اختالف آماری معنیداری در مقایسه با نظام پرنهاده
نداشت .کمترین درصد روغن نیز در تیمار نظام

*, ** and

پرنهاده ( 19/34درصد) مشاهده شد (جدول .)9
پایینترین میزان کارایی کاربرد آب در نظامهای مورد
بررسی در تیمار کم نهاده ( 3/11کیلوگرم محصول
تولیدشده در مترمکعب آب مصرفشده) مشاهده شد
(جدول .)8
عملکرد زیستی و عملکرد دانه در نظام کم نهاده از
دیگر نظامها کمتر بود اما میزان شاخص برداشت در این
تیمار در مقایسه با تیمار نظام پرنهاده باالتر بود
(جدول .)8به نظر میرسد در نظام کم نهاده ،گیاه سهم
بیشتری از مادة خشک تولیدی را به بخش زایشی
اختصاص داده است .این در حالی است که در نظام
پرنهاده سهم عظیمی از تولیدهای گیاه صرف تولید
بخشهای رویشی شده است .همچنین باال بودن میزان
عملکرد زیستی و عملکرد دانه در تیمار نظام متوسط
نهاده میتواند به دلیل تلفیق کود دامی و شیمیایی و در
نتیجه ایجاد شرایط مناسب غذایی برای گیاه باشد.
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پایین بودن وزن هزاردانه گیاه در تیمار نظام کم
نهاده میتواند به سبب شرایط سختی باشد که گیاه با
آن روبرو بوده که سبب شده گیاه نتواند توسعة
ریشهای مناسبی داشته باشد و در نتیجه دسترسی
کمتر به عنصرهای غذایی میتواند سبب کاهش تولید
زیستتوده و در نهایت کاهش وزن دانهها در این تیمار
شده باشد .اما وزن هزاردانه در تیمار نظام پر نهاده نیز
از نظر آماری اختالف معنیداری با نظام کم نهاده
ندارد ،به نظر میرسد در این تیمار گیاه از فضای
مطلوب ایجادشده در خاك بهمنظور توسعة بخش
رویشی استفاده کرده است.
همچنین با توجه به باال بودن میزان اسانس در
تیمار نظام کم نهاده میتوان گفت شرایط تنشزای
حاکم بر گیاه در این تیمار میتواند سبب تولید
متابولیتهای ثانویه مانند اسانس در انیسون شده
باشد.
 )2013( Grigoraa et al.با بررسی دو نظام
خاكورزی رایج و حفاظتی و سه سطح کودی بیان
داشتند که عملکرد گندم در نظامهای حفاظتی در
واحد سطح به نسبت نظامهای رایج کاهش یافت .اما
کارایی کاربرد کود در نظامهای حفاظتی افزایش نشان
داد .در آزمایشی دیگر بررسی تأثیر خاكورزی و
نیتروژن بر تولید دانة گندم و حاصلخیزی خاك در
تناوب گندم و برنج نشان داد ،عملکرد گندم تحت
تأثیر نظامهای خاكورزی قرار نگرفت اما بهطورکلی
میزان عملکرد گندم در نظام بدون خاكورزی 133
کیلوگرم در هکتار از نظامهای خاكورزی کمینه و
رایج بیشتر بود اما این اختالف از نظر آماری معنیدار
نبود ( .)Usman et al., 2014همچنین بررسی تأثیر
نظامهای خاكورزی و مدیریت پسماندهای برنج بر
عملکرد دانه و اجزا عملکرد کلزا بهعنوان کشت دوم
تفاوت معنیداری را بین نظام خاكورزی کمینه با
نظامهای رایج نشان نداد .کمترین عملکرد نیز در
تیمار بدون خاكورزی مشاهده شد ( Rabiei et al.,
 )2013( Aćimović .)2001با بررسی تأثیر کودهای
آلی و زیستی بر گیاه انیسون بیان داشتند که کودهای
الی به نسبت کودهای شیمیایی و زیستی تأثیر به
مراتب بهتری را بر عملکرد این گیاه داشتند.

در مورد تیمارهای آبیاری ،باالترین عملکرد بذر و
عملکرد زیستی در تیمار آبیاری 133درصد نیاز آبی
گیاه ( 191و 1841کیلوگرم در هکتار) به دست آمد و
کمترین میزان در تیمار  13درصد نیاز آبی گیاه (811
و  314کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد .شاخص
برداشت در تیمار  43درصد نیاز آبی گیاه ( 93درصد)
از دیگر تیمارها کمتر بود .پایینترین درصد اسانس در
مورد تیمارهای آبیاری اعمالشده در تیمار  13درصد
نیاز آبی گیاه ( 9/19درصد) به دست آمد (جدول .)8
اسانسهای گیاهی سبب سازگاری گیاه به شرایط
تنش میشوند و میزان باالتر اسانس در گیاه میتواند
نمایندة سازگاری بیشتر گیاه به شرایط نامساعد و
تنشزا باشد .اما در تنشهای شدید ممکن است سبب
توقف نورساخت (فتوسنتز) ،سوختوساز (متابولیسم) و
حتی منجر به مرگ گیاه شود ( Abdelmajeed et al.,
 .)2013در آزمایشی تأثیر شدتهای مختلف تنش بر
عملکرد اسانس و اجزاء اسانس جعفری
( )Petroselinum sativumبررسی و بیان شد که کسر
 95تا  83و  85تا  13درصد نیاز آبی میتواند بر
کاهش درصد اسانس و میزان ترکیبهای اسانس مؤثر
واقع شود که این کاهش در تیمار  95تا  83درصد نیاز
آبی گیاه بارزتر بود ( .)Petropoulos et al., 2008در
آزمایشی که توسط  )2015( Eslami et al.صورت
گرفت ،بیان شد تنش آبی بر کاهش درصد روغن
آفتابگردان ( )Helianthus annuusمؤثر است و
باالترین میزان درصد روغن در تیمارهای با آبیاری
کافی به دست آمدMoghaddam Khamse et al. .
( )2010نیز بیان کردند ،آبیاری در حد بهینه و بهویژه
در زمان پر شدن دانه سبب افزایش درصد روغن در
آفتابگردان شد.
کارایی کاربرد نیتروژن تحت تأثیر تیمارهای
آبیاری قرار گرفت .بهطوریکه باالترین میزان کارایی
کاربرد نیتروژن در تیمار  43درصد نیاز آبی گیاه
( )98/11بهدست آمد .بیشترین میزان کارایی مصرف
آب نیز در تیمار  43درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد
(جدول  .)8در تیمار  133درصد نیاز آبی ،گیاه با
تولید بخش رویشی بیشتر عملکرد باالتری به نسبت
دیگر تیمارها داشت اما شاخص برداشت در تیمار 13
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درصد نیاز آبی اختالف معنیداری با تیمار 133
درصد نیاز آبی گیاه نداشت .همچنین میتوان گفت
که اختصاص مواد به بخش زایشی در تیمار  13درصد
به نسبت تیمار آبی  43درصد که گیاه با محدودیت
کمتری روبهرو بوده ،بهتر صورت گرفته است .به نظر
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میرسد فراهمی مناسب آب در تیمار  43درصد نیاز
آبی گیاه سبب شده گیاه در گرفتن عنصرهای غذایی
مورد نیاز بهویژه نیتروژن در محدودیت قرار نگیرد و با
جذب مطلوب عنصرهای مورد نیاز کارایی کاربرد
نیتروژن را باال ببرد.

جدول  .8مقایسة میانگینهای اثر سادة تیمارهای نظامهای زراعی و آبیاری بر صفات کمی و کیفی انیسون
Table 4. Mean comparison for the single effects of cropping systems and irrigation treatments on quantitative and
qualitative characteristics of Anise as a medicinal plant
Water use
efficiency
)(kg m-3
0.12a
0.12a
0.10b

Nitrogen use
efficiency
)(kg kg-1
34.03a
33.08a
33.27a

13.07b
14.13a
13.83a

0.11b
0.12a
0.11ab

33.00b
34.22a
32.16b

13.60a
13.50a
14.00a

Oil
)(%

Essential
oil
)(%
4.27a
3.07b
4.30a

1000-Seed
weight
)(g
4.15b
4.6a
4.21b

Harvest
index
)(%
40b
44a
44a

Biological
yield
)(kg ha-1
1367a
1360a
1030b

Seed
yield
)(kg ha-1
546a
587a
450b

4.07a
4.33a
3.23b

4.48a
4.10a
4.38a

44a
39b
44a

1471a
1318a
967b

632a
525b
426c

Treatment.
High input system
Medium input system
Low input system
100% water requirement
80% water requirement
60% water requirement

برای هر تیمار و در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك ،در سطح احتمال  5درصد ،تفاوت معنیدار ندارند.
Means with similar letters in each column for each group of treatments show non-significant differences according to Duncan’s Multiple Range Test at
5% level of probability.

بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد ،باالترین
میزان عملکرد دانه در تیمار  133درصد نیاز آبی گیاه
و نظام متوسط نهاده ( 144کیلوگرم در هکتار) و
کمترین میزان نیز در تیمار  13درصد نیاز آبی گیاه و
نظام پرنهاده به دست آمد .عملکرد زیستی گیاه نیز در
تیمار نظام پرنهاده و  133درصد نیاز آبی گیاه (1411
کیلوگرم در هکتار) باالترین میزان و در تیمار نظام کم
نهاده و  13درصد نیاز آبی گیاه ( 311کیلوگرم در
هکتار) کمترین میزان عملکرد را به همراه داشت.
شاخص برداشت در تیمار نظام کم نهاده و  133درصد
نیاز آبی گیاه ( 83درصد) باالترین میزان و در تیمار نظام
کم نهاده و  43درصد نیاز آبی گیاه دارای کمترین میزان
بود .باالترین درصد اسانس در تیمار  133درصد نیاز آبی
گیاه و نظام پرنهاده ( 5/8درصد) و باالترین میزان روغن
در تیمارهای  133درصد نیاز آبی و نظامهای کم نهاده و
 43درصد نیاز آبی و نظام متوسط نهاده به دست آمد.
پایینترین کارایی کاربرد نیتروژن نیز در نظام کم نهاده و
 133درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد همچنین باالترین
میزان این شاخص در تیمار نظام کم نهاده و  43درصد
نیاز آبی گیاه به دست آمد .باالترین میزان کارایی آب نیز
در نظام متوسط نهاده و  133درصد نیاز آبی گیاه به
دست آمد (جدول .)5

به نظر میرسد به دلیل محدودیت آبی در تیمار
 13درصد نیاز آبی ،گیاه نتوانسته از فراهمی عنصرها
در جهت تولید بیشتر بهره ببرد .و باال بودن عملکرد
نیز در تیمار  133درصد نیاز آبی نیز میتواند به
تلفیقی از حضور آب و استفادة تلفیقی از منابع غذایی
(کودهای دامی و شیمیایی) مربوط باشد ،ضمن اینکه
تلفیق منابع میتواند سبب شده گیاه در طول فصل
رشد با کمبود منابع غذایی روبهرو نشود .فراهمی
عنصرهای غذایی و نبود آن به وجود یا نبود آب ارتباط
دارد .به نظر میرسد فراهمی بیشازحد آب در نظام
کم نهاده سبب خروج منابع از دسترس گیاه و سبب
کاهش کارایی استفاده از نیتروژن در این گیاه باشد.
چنانچه عمق گسترش ریشه در نظام کم نهاده نیز
تحت تأثیر قرار گرفته باشد گیاه نتوانسته با گسترش
ریشه و دریافت عنصرهای از قسمتهای پایینتر
کمبود عنصرهای را جبران کند .باال بودن کارایی
مصرف آب نیز در نظام متوسط نهاده و  133درصد
نیاز آبی میتواند گویای برقراری تعادل بین رطوبت
موجود و عنصرهای موجود باشد که سبب شده گیاه از
تعادل ایجادشده به نفع تولید بیشتر استفاده کند.
در آزمایشی بیان شد ،تأثیر کودهای زیستی به همراه
استفاده از خاكورزی کمینه میتواند سبب افزایش در

1931  بهار،1  شمارة،84  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران

رایج و حفاظتی و سه سطح استفاده از کود بیان داشتند
 عملکرد گندم در نظامهای حفاظتی در واحد سطح،که
.در مقایسه با نظامهای رایج کاهش یافت
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Table 5. Mean comparison for the interaction effects of cropping systems and irrigation treatments on quantitative
and qualitative characteristics of Anise as a medicinal plant
Treatment
High input + 100% water requirement
High input + 80% water requirement
High input + 60% water requirement
Medium input + 100% water requirement
Medium input + 80% water requirement
Medium input + 60% water requirement
Low input + 100% water requirement
Low input + 80% water requirement
Low input + 60% water requirement

Seed
Biological Harvest 1000-Seed Essential
Nitrogen use Water use
Oil
yield
yield
index
weight
oil
efficiency efficiency
(%)
(kg ha-1). (kg ha-1)
(%)
(g)
(%)
(kg kg-1)
(kg m-3)
661a
1711a
39cd
4.10a
5.40a
11.60d
34.08abc
0.11bc
619ab
1506ab
42bcd
4.25a
3.70b
12.80cd
33.21bc
0.17a
360d
885c
41bcd
4.10a
3.70b
14.80ab
34.80ab
0.08c
677a
1568ab
43abc
4.95a
3.20b
14.2abc
33.08bc
0.11bc
582abc
1415abc
41bcd
4.02a
4.50ab
15.00a
32.95bc
0.12bc
502bcd
1095bc
46ab
4.83a
3.50c
13.2bcd
33.22bc
0.14ab
560abcd
1135bc
49a
4.38a
3.60b
15.00a
13.83c
0.09bc
373cd
1036bc
36d
4.03a
4.80ab 12.70cd
36.51a
0.08c
417bcd
921c
45ab
4.23a
4.50ab 13.80abc
31.47c
0.12bc

. تفاوت معنیدار ندارند، درصد5  در سطح احتمال، میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك،برای هر تیمار و در هر ستون
Means with similar letters in each column show non-significant differences according to Duncan’s Multiple Range Test at 5% level of probability.

 کارایی کاربرد نیتروژن نیز تحت تأثیر.جلوگیری کرد
نظامهای زراعی قرار نگرفت اما فراوانی آب در نظام بر
.کاهش کارایی این عنصر تأثیر منفی به همراه داشت
 درصد نیاز آبی گیاه یعنی معادل133 همچنین تیمار
 مترمکعب در هکتار بهترین برآورد از نیاز آبی1333
 بهطورکلی نتایج این بررسی نشان داد با.این گیاه بود
توجه به اختالفهای کم بین نظامهای متوسط نهاده و
 به نظر میرسد میتوان نظامهای متوسط نهاده،رایج
را به دلیل نیاز کمتر به نهادههای ورودی در رسیدن به
.پایداری و گذر از نظامهای رایج به پایدار توصیه کرد
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