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 چکیده

عملکرد انیسون منظور بررسی تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای  به

(Pimpinella anisum L. آزمایشی در سال )صورت  بهنجان تحقیقاتی دانشگاه ز ۀدر مزرع 1389

د. فواصل آبیاری در سه شتکرار اجرا  سههای کامل تصادفی در  اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک

های اصلی و زمان برداشت در سه سطح شامل برداشت در  روز در کرت 1٧و  12، ٧سطح شامل 

ی های فرعی بررس در کرت ها خمیری نرم )مومی شدن(، خمیری سفت و رسیدگی کامل دانه مرحلۀ

ر صفات شامل تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بیشت. نتایج نشان داد که تأثیر فواصل آبیاری بر شدند

دار  معنیچترک، تعداد چتر در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد اسانس دانه 

(21/2P ≤ بود. با افزایش )سی از جمله عملکرد ر صفات مورد برربیشتروز  1٧به  ٧آبیاری از  فاصلۀ

که  طوری بهدرصد اسانس افزایش یافت.  ولی ،داری کاهش یافتند معنیطور  بهدانه و عملکرد اسانس 

از کیلوگرم در هکتار(  ٧٦/23عملکرد اسانس )کیلوگرم در هکتار( و  2٧/٦3٦بیشترین عملکرد دانه )

دست آمد. زمان  بهروز  1٧ آبیاری فاصلۀصفات مذکور از  مقدارروز و کمترین  ٧آبیاری  فاصلۀ

( بر برخی از صفات شامل وزن هزاردانه، تعداد دانه در چتر، ≥21/2Pداری ) معنیبرداشت نیز تأثیر 

که با تأخیر در برداشت از مرحلۀ خمیری  طوری بهعملکرد دانه، عملکرد و درصد اسانس داشت. 

طور  هبرد اسانس و درصد اسانس سفت تا رسیدگی کامل تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه، عملک

دار بود.  معنیداری کاهش یافتند. اثر متقابل فاصلۀ آبیاری و زمان برداشت نیز بر عملکرد دانه  معنی

 دست آمد. هروز و برداشت در مرحلۀ خمیری سفت ب ٧بیشترین عملکرد دانه از فاصلۀ آبیاری 
 

 .مرحلۀ برداشت ،حتوای اسانسم ،انیسون، دور آبیاری، عملکرد دانه های کلیدی: هواژ

 

 مقدمه

جانبی داروهای شیمیایی،  آثاردلیل  بهدر حال حاضر 

 یافتهبا منشأ گیاهی گسترش روزافزونی  یمصرف داروها

برآورد سازمان بهداشت  براساسکه  طوری به ،است

 برایدرصد مردم در کشورهای جهان سوم  54جهانی 

عالوه در  بهنند. ک میدرمان، از داروهای گیاهی استفاده 

حال حاضر حجم زیادی از واردات کشورهای اروپایی به 

گیاهان دارویی اختصاص یافته است. انیسون 

(Pimpinella anisum L. گیاهی است علفی، یکساله و )

 ,Omidbaigi)چتریان تعلق دارد  ةدیپلوئید که به تیر

منشأ انیسون سواحل غربی دریای مدیترانه، مصر . (2006

ترین  انیسون مهم ةای صغیر گزارش شده است. میوآسی و
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حاوی اسانس است.  بوده واین گیاه  ةبخش قابل استفاد

 استدهندة اسانس انیسون، آنتول  تشکیل ةترین ماد مهم

 ,Omidbaigi) شود میدرصد آن را شامل  34تا  54که 

تا  54ترین و بیشترین ترکیب ) عنوان مهم بهآب  .(2006

محیطی است که  گیاهی، یکی از عواملدرصد( اندام  34

 ةمؤثرای بر روند رشد و نمو و همچنین مواد  عمده تأثیر

ی ها گیاهان دارویی دارد. تأمین آب یکی از محدودیت

متوسط  با . ایراناستتولید در بسیاری از نقاط جهان 

خشك  جزء مناطق خشك و نیمه متر میلی 775بارندگی 

آبیاری راهکار  . کم(Kordvani, 1988) دشو محسوب می

شرایط کمبود  درعمل آوردن محصوالت  بهبرای  ای بهینه

آب است که با کاهش محصول در واحد سطح و افزایش 

 ,.Ganpat et alباشد ) می آن با گسترش سطح همراه

(. بر خالف گیاهان زراعی، تحقیقات محدودی در 1992

ی آبیاری بر خواص کمی و کیفی ها مورد تأثیر رژیم

 .ه استگرفتخصوص انیسون انجام  بهاهان دارویی و گی

با این حال نتایج تحقیقات موجود، حاکی از این است که 

خواص کمی و کیفی بسیاری از گیاهان دارویی متعلق 

سبز و رازیانه  ةچتریان از جمله انیسون، زیر ةبه خانواد

گیرد  میهای آبیاری قرار  شدت تحت تأثیر رژیم به

(Randhawa et al., 1992اولین اثر ظاهری کم .)  آبی

ها و  تر و تعداد کمتر برگ کوچك ةروی گیاهان، انداز

سلولی  ۀ، که ناشی از کاهش توسعاستارتفاع کمتر گیاه 

-Zehtab(. Fischer & Maurer, 1987 باشد ) میو رشد 

salmasi (2001)، های  طی آزمایشی در مورد تأثیر رژیم

انیسون، گزارش کرد که با آبیاری بر گیاه دارویی  کم

کاهش مقدار آب آبیاری، ارتفاع گیاه، تعداد چتر در گیاه، 

طور  بهتعداد چترک در هر چتر و عملکرد دانه و اسانس 

 Farahza Kazemiداری کاهش یافتند. در آزمایش  معنی

et al. (2002) مختلف رطوبتی  های ثیر رژیمأدر مورد ت

فاع بوته، تعداد چتر بر خصوصیات زیرة سبز حداکثر ارت

توده از رژیم آبیاری  در بوته، عملکرد دانه و زیست

د. نتایج شای حاصل  درصد رطوبت ظرفیت مزرعه344

فواصل  ثیرأدر مورد ت Khazaie et al. (2007)تحقیقات 

مختلف آبیاری بر روی گیاه دارویی اسفرزه نشان داد که 

 2آبیاری  فاصلۀبیشترین ارتفاع بوته و عملکرد دانه از 

 اثر دور Akbarinia et al. (2005)دست آمد.  هروز ب

 و بررسی دانه روز( را بر گیاه سیاه73و 35، 2آبیاری )

 عملکرد شدن دور آبیاری طوالنی با که دندکر مشاهده

یافت. در پژوهش بوته کاهش  ارتفاع و کاه دانه، عملکرد

Norozpoor & Rezvani moghadam (2006)  بر روی

توده و دانه مربوط به  عملکرد زیست بیشترین ،انهد سیاه

انیسون آبیاری یك هفته بود. تأخیر در برداشت  فاصلۀ

 و ها ریزش دانهها، موجب  همزمانی رسیدن دانهناعلت  به

عملیات . (Omidbaigi, 2006)شود  میکاهش عملکرد 

ویژه زمان آن از نظر کیفیت بذر اهمیت  بهبرداشت بذر 

تواند موجب  میزود و دیرهنگام بذر و برداشت  دارد

 & Fenwick Kellyد )شوبذر  ۀنامیه و بنی ةکاهش قو

George, 1998 با توجه به اینکه تحقیقات محدود در .)

 خصوص بهمورد خواص کمی و کیفی گیاهان دارویی و 

هدف اصلی این تحقیق  ،ه استگرفتانیسون انجام 

بر عملکرد، بررسی تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت 

عملکرد و اسانس انیسون و در نتیجه تعیین  یاجزا

حصول  منظور بهآبیاری و زمان برداشت  فاصلۀبهترین 

 .ستعملکرد کمی و کیفی باال

  

 ها  مواد و روش

تحقیقاتی دانشگاه  ۀدر مزرع 3353آزمایش در سال 

های  صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک بهزنجان 

د. زنجان دارای شتکرار اجرا  3کامل تصادفی در 

ای با زمستان سرد و تابستان مالیم  وهوای مدیترانه آب

 36و دقیقه  53تا نسبتاً گرم است که در عرض شمالی 

و ارتفاع درجه  55و دقیقه  73 و طول شرقی درجه

متر از سطح دریا قرار دارد. زمین محل آزمایش  3663

ds.m ،رسی دارای خاکی با بافت لومی
-1 2/4Ec=  و 

35/5 pH=  2بود. فواصل آبیاری در سه سطح شامل ،

های اصلی و زمان برداشت در سه  روز در کرت 32و  37

خمیری نرم )مومی  مرحلۀسطح شامل برداشت در 

های  شدن(، خمیری سفت و رسیدگی کامل در کرت

ردیف به  5آزمایشی شامل . هر واحد شدندفرعی بررسی 

د. بر روی شمتر تهیه  5ول متر و به ط سانتی 74 فاصلۀ

متر در  سانتی 3حدود  فاصلۀهر ردیف بذرهای انیسون با 

کود دامی  بامتر کشت شدند و روی بذرها  سانتی 7عمق 

 3با خاک به ضخامت حدود  3به  3شده با نسبت  الك

 دو مرحلۀمتر پوشانده شد. گیاهان سبزشده در  سانتی

روی  ها هبین بوت فاصلۀبرگی تنك شدند و چهارالی 
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متر افزایش داده شد. در  سانتی 34ها به حدود  ردیف

ویژه در مراحل اولیه که  همراحل مختلف رشد گیاه ب

های هرز  زنی و رشد انیسون کند بود، مبارزه با علف جوانه

. برای جلوگیری از گرفتصورت دستی و مداوم انجام  به

ا بین آنه هفاصلمتر  7ها،  نشت آب آبیاری به سایر کرت

متر  5ها نیز  در نظر گرفته شد. در حد فاصل بین بلوک

. آبیاری نیز در مراحل فاصله در نظر گرفته شد

آبیاری  ةنحو. فتگر صورت نشتی انجام بهشده  تعیین

روز  32و  37، 2ترتیب هر  بدین صورت بود که فواصل به

و در  صورت نشتی در نظر گرفته شد یك بار آبیاری به

تا مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیك  های مربوط کل کرت

 بار آبیاری شدند. 6و  3، 34ترتیب  به

گیری عملکرد دانه بسته به زمان  منظور اندازه به

 در سه زمان خمیری نرم ،های مربوطه کرتدر برداشت، 

ها به حالت  درصد دانه 44)زمانی که حداقل حدود 

شده و به  ها سفت )دانه، خمیری سفت مومی رسیدند(

خشك و  ها کامالً )دانهو رسیدگی کامل بودند(  رنگ سبز

ها )نیم متر  پس از حذف حاشیه ،به رنگ کاه در آمدند(

های کناری(  ها و همچنین ردیف از ابتدا و انتهای کرت

های میانی از مساحتی در  در هر واحد آزمایشی، از ردیف

و عملکرد  گرفتبرداری انجام  حدود دو متر مربع نمونه

منظور تعیین صفات اجزای عملکرد  بهشد. دانه تعیین 

طور تصادفی انتخاب و صفات شامل تعداد  بهبوته  34

چتر در بوته، تعداد دانه در چترک و چتر و وزن هزاردانه 

 ها منظور استخراج اسانس دانه بهگیری شد.  در آنها اندازه

از روش تقطیر با آب استفاده شد و پس از تعیین درصد 

ضرب  عملکرد اسانس نیز از حاصل، ها اسانس دانه

د. محاسبات شعملکرد دانه و درصد اسانس محاسبه 

و رسم نمودارها  MSTAT-Cافزار  آماری با استفاده از نرم

میانگین  ۀصورت گرفت. مقایس Excelافزار  نرم وسیلۀ به

ای دانکن در سطح  صفات با استفاده از آزمون چنددامنه

 .گرفتانجام  درصد 4احتمال 

 

 و بحث ایجنت
 اجزای عملکرد

تحت ( ≥44/4Pداری ) معنیطور  بهتعداد چتر در بوته 

ثیر زمان برداشت و أگرفت. ولی ت آبیاری قرار فاصلۀتأثیر 

آبیاری و زمان برداشت بر صفت مذکور  فاصلۀاثر متقابل 

(. بیشترین تعداد چتر در بوته 3جدول دار نبود ) معنی

روز و کمترین آن  2 آبیاری فاصلۀ( مربوط به 54/77)

(. 7جدول روز بود ) 32آبیاری  فاصلۀ( مربوط به 34/33)

 شیافزا با بوته در چتر تعداد کاهش علت مورد در

آبیاری  فاصلۀبا افزایش  که گفت توان می یاریآب فواصل

و محدودیت آبی ناشی از آن، سنتز مواد پرورده محدود 

ورده به شد و گیاه از توان کمتری در اختصاص مواد پر

آذین برخوردار بود و این امر در نهایت موجب  تشکیل گل

 در چتر تعداد کاهشکاهش تعداد چتر در بوته گیاه شد. 

از  دیگرن اآبیاری توسط محقق شرایط کم درآنیسون  بوتۀ

 ، وHaidari (2010) ،Zehtab-salmasi (2001)جمله 

Zehtab-Salmasi et al. (2006) .نیز گزارش شده است  

داری  معنیطور  بهعداد دانه در چترک و چتر ت

(44/4P≤ ) آبیاری و زمان برداشت قرار  فاصلۀتحت تأثیر

آبیاری و زمان برداشت بر  فاصلۀگرفت. ولی اثر متقابل 

(. بیشترین 3جدول دار نبود ) معنیروی این صفات 

 فاصلۀ( از 54/55( و چتر )36/5تعداد دانه در چترک )

 فاصلۀصفات مذکور از  مقدارین روز و کمتر 2آبیاری 

 دانه تعداد کاهش(. 7جدول روز حاصل شد ) 32آبیاری 

 توان می را یاریآب فاصلۀ شیافزا با چتر و چترک در

کاهش آب آبیاری از طریق  احتماالً که کرد هیتوج نیچن

 ةافشانی و کاهش طول دور ایجاد اختالل در گرده

ها و کاهش  افشانی، موجب عدم تلقیح مناسب گل گرده

 دانه تعداد کاهشتعداد دانه در چترک و چتر شده است. 

آبیاری در گیاهان مختلف  آذین در شرایط کم گل در

 ،Haidari (2010)ن متعددی از جمله اتوسط محقق

Zehtab-salmasi (2001) ،Nurhan & Vazquez 

گزارش شده است.  Bannayan et al. (2008)( و 2005)

 یریخم مرحلۀ در چتر در نهدا تعداد یجزئ شیافزا

 لیدل به الًاحتما نرم یریخم مرحلۀ به نسبت سفت

 مختلف یچترها در ها دانه شدن پر و یگلده یناهمزمان

 ها گل حیتلق چترها یبعض در شده موجب که است

 چتر در دانه تعداد جهینت در وباشد  داشته ادامه همچنان

 در چتر و چترک در دانه تعداد کاهش. ابدی شیافزا

 سفت یریخم مرحلۀ به نسبت کامل یدگیرس مرحلۀ

 چترها یبرخ در ها دانه زشیر لیدل به مکن استم زین

 نیز Zehtab-salmasi (2001)و  Haidari (2010). باشد

گزارش کردند که با  نیسوناطی تحقیقات خود بر روی 
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، تعداد دانه ها دلیل ریزش برخی دانه بهخیر در برداشت أت

زودتر  کمییابد و بهتر است برداشت  میدر چتر کاهش 

 از مرحلۀ رسیدگی کامل صورت گیرد.

تحت ( ≥44/4Pداری ) معنیطور  بهوزن هزاردانه نیز 

آبیاری و زمان برداشت قرار گرفت. ولی اثر  فاصلۀتأثیر 

آبیاری و زمان برداشت بر روی این صفت  فاصلۀمتقابل 

 57/3دانه )(. بیشترین وزن هزار3جدول دار نبود ) معنی

گرم(  35/3روز و کمترین آن ) 2آبیاری  فاصلۀگرم( از 

نتایج  (.7جدول دست آمد ) بهروز  32آبیاری  فاصلۀاز 

در  Zehtab-salmasi (2001)با نتایج  این آزمایش

انیسون مبنی بر کاهش وزن هزاردانه در اثر کاهش 

رسد که با کاهش آب  مینظر  بهآبیاری مطابقت دارد. 

ها، تولید مواد  دلیل پیری زودرس برگ به آبیاری،

فتوسنتزی کاهش یافته و در نتیجه اختصاص مواد 

تبع آن نیز  بهکمتر شده و  ها پرورده به هر کدام از دانه

اند.  تر و الغرتر شده شده کوچك ی تشکیلها دانه

پر شدن دانه در اثر کاهش  ةهمچنین کاهش طول دور

یل مهم کاهش وزن تواند از دیگر دال میآب آبیاری 

های برداشت نیز کمترین  هزاردانه باشد. در بین زمان

دست آمد و با  بهخمیری نرم  مرحلۀوزن هزاردانه از 

پیشرفت مراحل رسیدگی بر وزن هزاردانه افزوده شد. 

 یدگیرس مراحل شرفتیپ با هزاردانه وزن شیافزا علت

 نرم یریخم مرحلۀ در که است لیدل نیا به احتماالً

 کامل یدگیرس مرحلۀ در یول نشده پر یخوب به ها نهدا

 ها دانه وزن ،ها دانه مناسب شدن پر و کامل بلوغ لیدل به

 زین Haidari (2010)( و 2009) Ozel. است افتهی شیافزا

 سونیان یرو بر برداشت مختلف مراحل ریتأث یبررس در

  .افتندی دست یمشابه جینتا به

 
 سونیان اسانس و عملکرد یاجزا عملکرد، بر برداشت زمان و یاریآب فواصل ریتأث انسیوار تجزیۀ .3 جدول

 منابع

 تغییرات

درجۀ 

 آزادی

تعداد چتر 

 در بوته

تعداد دانه 

 در چترک

 تعداد دانه 

 در چتر

وزن 

 هزاردانه

 عملکرد

 دانه

درصد 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

 7 تکرار
*35/335 

**75/7 
*44/36 ns43/4 ns43/35433 

*33/3 ns56/56 

 7 رژیم آبیاری
*25/336 

**35/3 
**32/524 

*35/4 
**65/336324 

*33/7 
*54/373 

 5 52/35 46/4 43/5 445/4 54/34232 73/4 42/35 (Eaاشتباه )

 ns43/3 7 زمان برداشت
*55/4 

*65/33 
*47/4 

**24/5542 
**42/3 

**57/35 

 ns47/3 ns33/4 ns23/36 ns445/4 5 زمان برداشت×  دور آبیاری
*63/3373 ns47/4 ns32/3 

 53/4 45/4 45/735 446/4 57/3 43/4 44/3 37 اشتباه آزمایشی

 33/4 53/5 55/3 34/6 77/5 33/2 32/34  ضریب تغییرات )درصد(

ns درصد 3و 4احتمال سطح در دار معنی بیترت به: ** و * ؛ دار معنی تفاوت عدم. 

 

 عملکرد دانه 

آبیاری و  فاصلۀاثر متقابل  آبیاری، زمان برداشت و فاصلۀ

بر عملکرد  (≥44/4Pداری ) معنیزمان برداشت تأثیر 

 فاصلۀ(. بیشترین عملکرد دانه از 3جدول دانه داشت )

کیلوگرم در هکتار و  42/636 مقدارروز به  2آبیاری 

 55/763 مقدارروز به  32آبیاری  فاصلۀکمترین آن در 

کاهش آب . (7جدول دست آمد ) بهکیلوگرم در هکتار 

خصوص مرحلۀ  بهطی مراحل مختلف نموی  آبیاری

کاهش طول دورة فتوسنتزی، انتقال مواد  سببزایشی 

حاصل از فتوسنتز جاری به دانه، سهم انتقال مجدد مواد 

ساقه به دانه و در نهایت کاهش عملکرد دانه  ةشد ذخیره

 کاهش آب آبیاری .(Pouryousef et al., 2012) شود می

دن منبع کرتبع آن تنش خشکی عالوه بر محدود  و به

ها و ...(، سبب کاهش قدرت مخزن  )کاهش سطح برگ

ای آن  )کاهش تعداد دانه در چتر و ...( و ظرفیت ذخیره

 & Bannayan et al., 2008; Nurhan) شود می

Vazquez, 2005 بنابراین کاهش منبع و فتوسنتز .)

انتقال مجدد  جاری از سویی، و کاهش مقدار انباشت و

. شود مواد از سوی دیگر، موجب کاهش عملکرد دانه می

Zehtab-Salmasi et al. (2006)  علت کاهش عملکرد

دانه را افزایش فواصل آبیاری، کاهش اجزای عملکرد از 

جمله تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، و تعداد 

 اند. دهکردانه در چترک عنوان 

ها در بین  میانگین ۀمقایس نتایج حاصل از اساس بر

 34/525های برداشت بیشترین عملکرد دانه ) زمان

خمیری سفت و کمترین  مرحلۀکیلوگرم در هکتار( از 
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خمیری نرم  مرحلۀکیلوگرم در هکتار( از  65/533آن )

 مراحل ریتأث یبررس درOzel (2009 )دست آمد.  به

 که کرد گزارش سونیان یرو بر برداشت مختلف

دست آمد.  بهعملکرد دانه از مرحلۀ مومی سفت  ترینیشب

آبیاری و زمان برداشت  فاصلۀنتایج بررسی اثر متقابل 

آبیاری با تأخیر در زمان  فاصلۀنشان داد که در هر سه 

خمیری سفت  مرحلۀخمیری نرم تا  مرحلۀبرداشت از 

عملکرد دانه افزایش و پس از آن کاهش نشان داد. 

آبیاری بیشترین عملکرد  صلۀفاکه در هر سه  طوری به

خمیری سفت و کمترین  مرحلۀدانه از برداشت در 

خمیری نرم حاصل  مرحلۀعملکرد دانه از برداشت در 

خمیری سفت  مرحلۀشد. باال بودن عملکرد دانه در 

و  ها دلیل پر شدن مناسب دانه به مکن استم ها دانه

افزایش وزن هزاردانه باشد و از طرفی کاهش عملکرد 

دلیل ریزش  به مکن استمرسیدگی کامل  مرحلۀانه در د

 مرحلۀدر چترهایی باشد که زودتر به  ها برخی دانه

(. 3اند )شکل  رسیدگی رسیده و مستعد ریزش بوده

Haidari (2010) ،Zehtab-salmasi (2001) و Zehtab-

Salmasi et al. (2006)   نیز به نتایج مشابهی در مورد

نه در اثر کاهش آب آبیاری کاهش تولید عملکرد دا

 Haidari (2010) ،Zehtab-salmasiدست یافتند. 

( نیز طی تحقیقات خود روی 2009) Ozelو  (2001)

یکی از  ها به این نتیجه رسیدند که ریزش دانه نیسونا

و چنانچه برداشت محصول  استی این گیاه ها مشخصه

، ها دلیل ریزش برخی دانه به ،خیر صورت پذیردأبا ت

کند. همچنین ریزش  ملکرد دانه و اسانس افت پیدا میع

این گیاه در  ۀیافت بذر ریزششود که  میبذر موجب 

 ساز باشد. عنوان علف هرز، مشکل همحصوالت بعدی ب

 
 سونیان عملکرد یاجزا و عملکرد بر برداشت زمان و یاریآب فواصل ریتأث نیانگیم ۀسیمقا .7 جدول

 ماریت
 چتر تعداد

 بوته در

 دانه دادتع

 چترک در

 دانه تعداد

 چتر در

    هزاردانه وزن

 (گرم)

 دانه عملکرد

 (هکتار در لوگرمیک)

 درصد

 اسانس

 اسانس عملکرد

 (هکتار در لوگرمیک)

    یاریآب فاصلۀ
 

   

 a54/77 a36/5 a54/55 a57/3 a42/636 b44/3 a26/73 روز 2

 a63/35 b73/5 b64/36 a36/3 b33/536 a72/5 b43/35 روز 37

 b34/33 c63/3 c55/34 b35/3 c55/763 a52/5 c66/33 روز 32

        برداشت زمان

 a63/32 ab73/5 ab55/36 b72/3 c65/533 a47/5 a32/35 نرم یریخم

 a54/35 a44/5 a36/33 ab37/3 a34/525 b45/5 a55/35 سفت یریخم

 a44/35 b43/5 b63/34 a32/3 b44/555 c63/3 b35/36 کامل یدگیرس

 .ندارند دار معنی تفاوت درصد 4 احتمال سطح در دانکن آزمون براساس اند مشترک حروف یدارا که ستون هر یها نیانگیم
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 درصد و عملکرد اسانس دانه

( ≥44/4P)داری  طور معنی درصد و عملکرد اسانس دانه به

گرفت. ولی  تحت تأثیر فاصلۀ آبیاری و زمان برداشت قرار

آبیاری و زمان برداشت بر روی صفات  فاصلۀاثر متقابل 

 اسانس درصد نیشتریب(. 3دار نبود )جدول  مذکور معنی

 44/3) آن نیکمتر و روز 32 یاریآب فاصلۀ از( درصد 52/5)

 جینتا. (7جدول) شد حاصل روز 2 یاریآب فاصلۀ از( درصد

 با که است مطلب نیا دؤیم زین یمتعدد یها پژوهش

 ابدی می شیافزا اسانس درصد یاریآب آب کاهش

(Omidbaigi et al., 2003; Abreu et al., 2004; Abreu 

& Mazzafera, 2005; Bannayan et al., 2008 .)تا 

 اهیگ دسترس در ییغذا عناصر جهینت در و آب که یزمان

. دهد می اختصاص رشد یبرا حاًیترج ار کربن اهیگ ،است

 عناصر به یدسترس زانیم یاریآب آب کاهش با یول

 محدود فتوسنتز از شیب اهیگ رشد و شده کمتر ییغذا

 به یفتوسنتز مواد از یشتریب بخش جهینت در و شود می

 ابدی می اختصاص ها اسانس و هیثانو یها تیمتابول دیتول

(Gershenzon, 1984 .)Haidari (2010) کاهش زین 

 یخشک تنش طیشرا در را سونیآن دانۀ اسانس درصد

 زین برداشت یها زمان نیب در. است کرده گزارش

 یریخم مرحلۀ از( درصد 47/5) اسانس درصد نیشتریب

 یدگیرس مرحلۀ از( درصد 63/3) آن نیکمتر و نرم

 اسانس درصد کاهش علت(. 7 جدول) آمد دست به کامل

 کاهش ۀجینت در احتماالً یدگیرس مراحل شرفتیپ با

 نیا خود که است اسانس ترشح محل در اسانس سطح

Ozel (2009 ). است وابسته ییوهوا آب طیشرا به زین امر

 یرو بر برداشت مختلف مراحل ریتأث یبررس در زین

 یو یها یبررس در. افتی دست یمشابه جینتا به سونیان

 که داشتبر مرحلۀ نیاول در دانه اسانس درصد نیتریشب

 تمام و بود شدن  میمو مرحلۀ شروع در هیاول چتر

 سطح نکهیا به توجه با. آمد دست به بود سبز ها برگ

 دوران از بعد ییوهوا آب طیشرا به دانه در اسانس

 درصد کاهش که رسد می نظر به ،است وابسته یدگیرس

 نیا از یناش( کامل یدگیرس) رید برداشت در اسانس

 اسانس، بودن فرار لیدل به ماالًاحت که باشد قتیحق

 کاهش ها دانه در آن غلظت و شده ریتبخ ها دانه اسانس

( نیز طی آزمایشی بر 2001) .Rezaei et al. است افتهی

روی رازیانه به این نتیجه رسیدند که محتوای اسانس 

های مختلف برداشت متغیر بود و در  میوه در زمان

رسیدگی کامل،  ی ابتدایی نسبت به مرحلۀها برداشت

 بود. بیشترمحتوای اسانس میوه 

( هکتار در لوگرمیک 26/73) اسانس عملکرد نیشتریب

 66/33) آن نیکمتر و بود روز 2 یاریآب فاصلۀ به متعلق

 شد حاصل روز 32 یاریآب فاصلۀ از( هکتار در لوگرمیک

 از اسانس عملکرد نکهیا گرفتن نظر در با(. 7 جدول)

 حاصل اسانس درصد و هدان عملکرد ضرب حاصل

 بودن باال یاصل علت که افتیدر توان یم ،شود یم

 بودن یشترب روز، 2 یاریآب فاصلۀ تحت اسانس عملکرد

 نکهیا با روز، 32 یاریآب فاصلۀ تحت. است دانه عملکرد

 دانه عملکرد کاهش مقدار ،افتی شیافزا اسانس درصد

 کاهش آن تبع به زین اسانس عملکرد که بود یحد به

 فاصلۀ تحت اسانس عملکرد کاهش یعبارت به و افتی

 اثر در دانه عملکرد کاهش به توان یم را روز 32 یاریآب

-Haidari (2010) ،Zehtab. داد نسبت کمتر یاریآب

salmasi (2001) سونیان یرو بر که ییها شیآزما در زین 

 یاریآب آب مقدار کاهش با که کردند گزارش دادند انجام

 با اسانس عملکرد کاهش. ابدی می کاهش ساسان عملکرد

 گزارش زین گرید اهانیگ در یاریآب آب مقدار کاهش

 ,Norozpoor & Rezvani moghadam) است شده

2006; Ardakani et al., 2007; Reffat & Saleh,. 

 عملکرد نیشتریب زین برداشت یها زمان نیب در(. 1997

 یریخم مرحلۀ از( هکتار در لوگرمیک 55/35) اسانس

 از( هکتار در لوگرمیک 35/36) آن نیکمتر و سفت

 علت(. 7 جدول) آمد دست به کامل یدگیرس مرحلۀ

 کامل یدگیرس مرحلۀ در اسانس عملکرد کاهش یاصل

 کاهشممکن است  سفت یریخم مرحلۀ به نسبت

 درصد یجزئ کاهش و( ها دانه زشیر اثر در) دانه عملکرد

 .باشد اسانس

 یریخم مرحلۀ از برداشت در ریخأت با یکل طور به

 و اسانس عملکرد و محتوا کامل، یدگیرس تا سفت

 نشان کاهش یدار معنی طور به به دانه عملکرد نیهمچن

 و درصد کاهش از یریجلوگ منظور به نیبنابرا. داد

 ریخأت از ها دانه زشیر از ممانعت و ها دانه اسانس عملکرد

 در آن برداشت و آمد عمل به ممانعت اهیگ برداشت در

 توجه با نیهمچن. فتریپذ صورت سفت یریخم مرحلۀ

 جمله از یبررس مورد صفات مقدار نیشتریب نکهیا به



 543 ... و دانه عملکرد بر برداشت زمان و یاریآب فواصل ریتأث و همکاران: پوریوسف 

 شد، حاصل روز 2 یاریآب فاصلۀ از اسانس و دانه عملکرد

 نیا یبرا تر یطوالن یاریآب فواصل از که شود می هیتوص

 عملکرد دیتول منظور به تینها در .نشود استفاده اهیگ

 در برداشت و روز 2 یاریآب فاصلۀ سون،یان در قبول قابل

 در یماریت بیترک نیبهتر عنوان به سفت یریخم مرحلۀ

 .شود می شنهادیپ یبررس نیا
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