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 چکیده

 صورت به آزمایشی ،سبز رهیز کیفی و کمی های ویژگی بر کود انواع و ورزی خاک مختلف های سیستم تأثیر بررسی منظور به

 زراعی سال در دلفان شهرستان تحقیقاتی مزرعه در تکرار سه با یتصادف کامل هایبلوک طرح قالب در خردشده هایکرت

 ،دار برگردان )گاوآهن متداول ورزی خاک (4) ؛ورزی خاک مختلف سیستم سه شامل اصلی عامل .گرفت انجام 4931-4935

 شامل فرعی عامل و )دیسک( ورزی خاک بدون (9) و دیسک( و غازی)پنجه حداقل ورزی خاک (2) دیسک(، و غازی پنجه

 تن 21 (1) کمپوست، ورمی تن 41 (9) ،نیتروژن شیمیایی کود کیلوگرم 25 (2) شاهد، (4) سطح؛ 8 در شیمیایی و آلی کودهای

 کود درصد 51 (7) کمپوست، ورمی درصد 51 + شیمیایی کود درصد 51 (6) شهری، زباله کمپوست تن 21 (5) ،گاوی کود

 که داد نشان نتایج .باشدمی شهری زباله کمپوست درصد 51 + شیمیایی کود درصد 51 (8) و گاوی دکو درصد 51 + شیمیایی

 ورزی خاک سیستم به مربوط مربع( متر در گرم 14/241) بیولوژیک عملکرد و مربع( متر در گرم 59/84) دانه عملکرد باالترین

 بیشترین ،همچنین آمد. دست به شاهد تیمار و ورزی خاک بدون سیستم در نیز هاآن کمترین و بود گاوی کود مصرف و حداقل

 به نسبت که آمد دست به هکتار در کمپوستورمی تن 41 مصرف و حداقل ورزی خاک سیستم در اسانس عملکرد و درصد

 و افزایش برای که کرد گیرینتیجه توانمی داد. نشان را افزایش درصد 28 و 25 ترتیب به شاهد تیمار و ورزی خاک بدون سیستم

 .است توصیه قابل حداقل ورزی خاک قالب در کمپوستورمی و گاوی کود کاربرد سبز زیره کیفی و کمی های ویژگی بهبود

 

 .دارویی گیاهان ،شهری زباله کمپوست اکولوژیک، کشاورزی ،ورزی خاک بدون اسانس، ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 گیاهی .Cuminum cyminum L علمی نام با سبز زیره

 کرک بدون معطر، ،ساله یک چتریان، خانواده از است

 و دوتایی هایانشعاب با علفی ساقه دارای و (میوه جز به)

 اسانس، شامل گیاه این مؤثره مواد .باشدمی تاییسه گاهی

 و 4سیاه زیره به شبیه درمانی خواص و است روغن و تانن

 بادشکن، و مدر صرع، و ضدتشنج نفخ، ضد .دارد 2انیسون

 دادن قرار و مزمن و حاد عفونت درمان معرق، و آور قاعده

 مفیدی اثر پستان در شیر شدن جمع موارد در آن ضماد

 دارویی گیاهان اساسی مؤثره مواد اگرچه .[6 و 1] دارد

 ولی شوند،می ساخته ژنتیکی فرایندهای هدایت با اساساً

 و محیطی عوامل تأثیر تحت بارزی طور به هاآن ساخت

 اکولوژیکی نظر نقطه از .[5] گیردمی قرار زراعی مدیریت

 منفی اثرات دارای شیمیایی کودهای کاربرد محیطی و

 فعالیت کاهش خاک، شدن اسیدی جمله از ناپذیری جبران

 زیست محیط آلودگی زی، خاک مفید 9های یزمارگانیکروم

 خاک، غذایی تعادل خوردن هم به زیرزمینی، هایآب و

 ماحصل نهایت در که خاک باروری و حاصلخیزی کاهش

 خطر به و محصول کیفیت کاهش شده بیان موارد تمامی

 .[48 و 49] است کنندگان مصرف سالمتی افتادن

 کشاورزی هایویژگی از ذکرشده مطالب کلی،طور به

 در شیمیایی هاینهاده از استفاده آن در که است رایج

 از نوع این مقابل در و است خود مقدار حداکثر

 کشاورزی از جدیدی مفهوم اخیر های سال در کشاورزی،

 در که است شده مطرح اکولوژیک کشاورزی به موسوم

 عنوان به مزرعه به که است کشاورزی از رویکردی واقع

 اجتماعی و صادیاقت بیولوژیک، جانبههمه سیستم یک

 متعددی مفاهیم نگرش این که یطور به شود،می نگریسته

 منابع از کمتر استفاده خاک، تحفاظ هک گیردمی بر در را

                                                                                    
1. Bunium persicum Bioss. 

2. Pimpinella anisum L. 

3. Microorganism 

 در شناختی بوم هایدیدگاه رعایت تجدید، یرقابلغ

 اقتصادی و اجتماعی بازاریابی، اصول رعایت کشاورزی،

 یجا به اکولوژیک کشاورزی در .[3] هستند جمله آن از

 هاینهاده یژهو به خارجی های نهاده از زیاد استفاده

 تربیش مزرعه اکوسیستم کنترل و مدیریت به شیمیایی،

 و شناختی بوم کشاورزی یها نام با که شود می توجه

 .[4] شود می شناخته نیز 1اگرواکولوژی

 به بشر روزافزون نیاز به نظر ذکرشده، مطالب به توجه با

 و کیفی سطح ارتقای همچنین و دارویی گیاهان تولید

 با محصوالتی تقاضای آن نتیجه که بشر زندگی فرهنگی

 تأمین نوین هایروش ناکارآمدی و است باال بسیار یفیتک

 شیمیایی(، کودهای )کاربرد گیاه نیاز مورد غذایی عناصر

 برآورده منظور به بایستمی کشاورزی بخش بردارانبهره

 جمله از کشاورزی سنتی هایروش هاخواسته این کردن

 دهند قرار مدنظر پیش از بیش را آلی کودهای بیشتر کاربرد

 ولی شد، بیان مطالبی خاک تغذیه روش مورد در .[49 و 42]

 بدون های روش خاک حفظ در دیگر اهمیت حائز نکته

 این مزایای از .است ورزی خاک حداقل یا ورزی خاک

 ،[41] آبی و بادی فرسایش کاهش به توانمی هاروش

 بهبود ،[3] آب ترآسان جاییجابه و تربیش نگهداری

 بر تأثیر ،[41] آب و خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی

pH، افزایش ،[7] غذایی مواد بودن دسترس در و بهتر توزیع 

 ینهزم در [.44] نمود اشاره محصول عملکرد و آلی مواد

 یرو بر که ای همزرع یپژوهش در کمپوست،یورم کاربرد

 صورت (.Foeniculum vulgare Mill) یانهراز ییدارو یاهگ

 هکتار در تن 41 کاربرد که شد مشخص گرفت،

 وزن بوته، ارتفاع گل، تعداد یشافزا سبب کمپوستیورم

 نظر مورد یاهگ اسانس مقدار و یولوژیکب عملکرد هزاردانه،

 اسانس، یاجزا از یبرخ یشافزا ضمن ینهمچن ید،گرد

                                                                                    
4. Agroecology 
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 هایروش اثر مورد در .[8] داد کاهش را هاآن از بعضی

 یفیک و یکم هایشاخص یرو بر ورزی خاک مختلف

 یرو بر یول نشد یافت یمعتبر پژوهش ییدارو یاهانگ

 کلزا ،(Zea mays) ذرت جمله از یگرد یزراع یاهانگ

(Brassica napus L.) آفتابگردان و (Helianthus annuus) 

 [.3 و 2] است شده انجام هاییپژوهش

 یستمس مزارع، از یاریبس در ینکها به یتعنا با

 پنجه ،دار برگردان گاوآهن با )شخم متداول ورزی خاک

 مطالعه لزوم به توجه با و است یجرا (یسکد و غازی

 و یفیک سطح یارتقا در یمیاییش و یآل یکودها ییکارا

 تأثیر یبررس هدف با پژوهش ینا یی،دارو یاهانگ یکم

 بر کود انواع و ورزی خاک مختلف های یستمس

 یطشرا در سبز یرهز ییدارو یاهگ یفیک و یکم یاتخصوص

 شد. انجام لرستان استان دلفان شهرستان ییهوا و آب

 

 هاروش و مواد .2
 و ورزی خاک مختلف های سیستم تأثیر بررسی منظور به

 رهیز ییدارو اهیگ کیفی و کمی های ویژگی بر کود انواع

 طرح قالب در خردشده هایکرت صورت به آزمایشی سبز

 یامزرعه در تکرار سه با یتصادف کامل هایبلوک پایه

 استان در واقع کشاورزی جهاد سازمان به وابسته تحقیقاتی

 57 و درجه 17 جغرافیایی )طول دلفان ستانشهر لرستان،

 ارتفاع دقیقه، 51 و درجه 99 جغرافیایی عرض و دقیقه

 

 523 بارندگی میانگین و دریا سطح از متری 4877

 شد. انجام 4935-4931 یزراع سال در سال( در متر میلی

 سه شامل ورزی؛ خاک مختلف سیستم سه اصلی فاکتور

 متداول ورزی خاک (4) ورزی؛ خاک مختلف سیستم

 ورزی خاک (2) دیسک(، و غازی پنجه ،دار برگردان )گاوآهن

 ورزی خاک بدون (9) و دیسک( و غازی)پنجه حداقل

 8 در شیمیایی و آلی کودهای شامل فرعی فاکتور و )دیسک(

 نیتروژن، شیمیایی کود کیلوگرم 25 (2) شاهد، (4) سطح؛

 21 (5) گاوی، کود تن 21 (1) کمپوست، ورمی تن 41 (9)

 51 شیمیایی+ کود درصد 51 (6) شهری، زباله کمپوست تن

 51 شیمیایی+ کود درصد 51 (7) کمپوست، ورمی درصد

 درصد 51 شیمیایی+ کود درصد 51 (8) و گاوی کود درصد

 .باشدمی شهری زباله کمپوست

 سال دو مدتبه کاشت از قبل استفاده مورد زمین

 عناصر وضعیت از آگاهی منظور به و بوده آیش تحت

 از قبل کودی، توصیه و آزمایشی واحدهای در غذایی

 آزمایشگاه در و آمد عمل به برداری نمونه خاک از کاشت

 (.4 )جدول گردید آنالیز لرستان ناستا آب و خاک تجزیه

 کشاورزی جهاد سازمان از کمپوستورمی و شیمیایی کود

 از شهری زباله کمپوست همچنین و دلفان شهرستان

 همچنین شد. تهیه تهران شهرداری زباله بازیافت سازمان

 در استفاده مورد آلی کودهای شیمیایی خصوصیات برخی

 است. شده ارائه 2 جدول

 کاشت از قبل مزرعه خاک شیمیایی-فیزیکو خصوصیات برخی .7 جدول

  الکتریکی هدایت pH بافت
(dS.m-1) 

 آلی ماده کل نیتروژن رس سیلت شن
 

 جذب قابل پتاسیم جذب قابل فسفر

)%( (mg/kg -1) 
 298 1/7  79/1 16/1 23 19 28 85/1 1/7 رسی لوم

 
 استفاده مورد شهری زباله کمپوست و کمپوستورمی گاوی، کود شیمیایی خصوصیات برخی .0 جدول

 الکتریکی هدایت pH کودی تیمار
(dS.m-1) 

O.C N  P K Fe Mn Zn Cu 
)%(  (mg/kg -1) 

 65/9 62/92 87/76 98/514 65/765 25/2176  72/1 28/3 21/7 7/7 گاوی کود

 8/78 7/41 671 3843 6511 1111  2/4 6/41 3/1 5/7 کمپوست ورمی

 48/962 93/766 36/254 12/773 99/8183 1557  19/4 24 41/4 9/7 شهری زباله کمپوست
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 شش )مساحت متر سه در دو آزمایشی واحد هر ابعاد

 واحدها بین فاصله که کاشت ردیف شش شامل مترمربع(

 به الزم شد. گرفته نظر در متر سه تکرارها بین و متر یک

 و شدن سبز از پس نیتروژن کود از نیمی که است ذکر

 (یده ساقه مرحله )پایان گلدهی از قبل آن از نیمی

 همچنین ،شد مصرف کاشت خطوط بین نواری صورت به

 کمپوست،ورمی ،گاوی کودهای کردن مخلوط عملیات

 از قبل خاک با فسفر و پتاس شهری، زباله کمپوست

 با مذکور مواد و شدند مخلوط خاک با کامل طور به کاشت

 در بذور کشت شدند. داده قرار ریشه مؤثر عمق در شخم

 از متریسانتی پنج فاصله با 4931 سال بهمن 41 مورخ

 91 نیز هاپشته بین فواصل شد. انجام هاپشته روی بر یکدیگر

 سه تا دو عمق به هاییحفره پشته روی بر بود. متر سانتی

 در تنک و انداخته بذر دو حفره هر در و ایجاد مترسانتی

 تعداد کرت هر در گرفت. انجام برگی پنج تا چهار مرحله

 فواصل به توجه با که داشت وجود کاشت ردیف شش

 در بوته 61 تراکم کشت خطوط فاصله و یکدیگر از ها بوته

 نوبت یک در نیز هابوته آبیاری آمد. دست به مربع متر

 انجام بار کی روز 41 هر سپس و کاشت از پس بالفاصله

 و کارگری نیروی توسط هرز هایعلف با مبارزه شد.

 در هابوته برداشت نهایت در و گرفت انجام دستی صورت به

 شد. انجام دستی صورت به 4935 سال خرداد 21 تاریخ

 اجزای ،4یمورفولوژ های ویژگی پژوهش این در

 ،بوته ارتفاع شامل عملکرد با مرتبط صفات و عملکرد

 شاخص بیولوژیک، عملکرد ،دانه عملکرد ،هزاردانه وزن

 شد. ارزیابی اسانس درصد و اسانس عملکرد ،برداشت

 یشیآزما کرت هر در اهانیگ رشد زانیم یابیارز جهت

 بر دنیرس خیتار گرفت. قرار یابیارز مورد اهیگ ارتفاع

 و پر و اهیگ شدن زرد که اهیگ یدگیرس عالئم ظهور اساس

                                                                                    
1. Morphology 

 حذف از پس .شد گرفته نظر در بود بذور شدن نیسنگ

 یبردار نمونه مربع متر دو مساحت به کرت هر از ه،یحاش

 و گرفت انجام دنیکوب عمل شدن خشک از پس و شد

 هزاردانه وزن یابیارز یبرا شد. جدا کلش و کاه از بذور

 توسط و شمارش دقت با وهیم ییتا411 دسته 41 تعداد

 شاخص شد. نیتوز گرم 14/1 دقت با حساس یترازو

 شد: محاسبه (4)رابطه  از استفاده با نیز برداشت

 برداشت شاخص=                                          (4)

411 اقتصادی( عملکرد بیولوژیکی/ )عملکرد ×  

 عملکرد و دانه عملکرد جمع حاصل از خشک ماده

 گیاه اسانس درصد .دیگرد محاسبه برداشت مرحله در کاه

 از استفاده با آب با تقطیر روش با بذر گرم 411 اساس بر

 شد. ثبت و گیریاندازه ساعت سه مدت به 2کلونجر

 متقابل تأثیرات دهیبرش و هاداده آماری وتحلیل تجزیه

 مقایسه و (4/3 نسخه) SAS افزارنرم از استفاده با

 دارمعنی تفاوت حداقل آزمون از استفاده با ها میانگین

LSD شد انجام درصد 5 احتمال سطح در. 

 

 بحث و نتایج .3
 بوته ارتفاع .1 .3

 کودی تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 بود دارمعنی درصد یک احتمال سطح در بوته ارتفاع بر

 ورزی خاک سیستم به مربوط بوته ارتفاع باالترین (.9 )جدول

 نیز کمترین و متر(سانتی 26/43) گاوی کود تیمار و حداقل

 43/46) شاهد تیمار و ورزی خاک بدون سیستم در

 گیاهی بقایای حضور (.1 )جدول گردید مشاهده (متر سانتی

 رطوبت ذخیره و حفظ موجب حداقل یورز خاک سیستم در

 حدودی تا و شده خاک سطح از زیاد تبخیر از جلوگیری و

 را شرایط و کندمی تعدیل را رشد بر آب تنش مضر اثرات

                                                                                    
2. Clevenger 
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 باالتر ارتفاع است. کرده مهیا را بوته ارتفاع افزایش برای

 نیتروژن به توانمی را گاوی کود توسط شده تیمار گیاهان

 همچنین و خاک فیزیکی شرایط بهبود گاوی، کود در موجود

 با زیرا داد. نسبت خاک در آب نگهداری ظرفیت افزایش

 رطوبت نقش آزمایش محل خاک سبک نسبتاً بافت به توجه

 اهمیت حائز بسیار گیاهان رشد سرعت افزایش در کافی

 از برخی نتایج با باره این در آمده دست به نتایج .باشد می

 .[2 و 4] دارد مطابقت پژوهشگران

 
 بوته در فرعی ساقه تعداد. 2. 3

ی و تیمارهای کودی ورز خاکهای مختلف اثر متقابل سیستم

درصد  بر تعداد ساقه فرعی در بوته در سطح احتمال پنج

(. باالترین تعداد ساقه فرعی در بوته 9دار بود )جدول معنی

درصد کود  51تیمار ی حداقل و ورز خاکمربوط به سیستم 

ساقه  43/6) درصد کمپوست زباله شهری 51شیمیایی + 

ی و ورز خاکو کمترین نیز در سیستم بدون  فرعی در بوته(

مشاهده گردید ساقه فرعی در بوته(  61/1)تیمار شاهد 

بر  تأثیری حداقل از طریق ورز خاکسیستم (. 1)جدول 

مقاومت مکانیکی خاک، هوادهی خاک، پیوستگی و پایداری 

و اندازه منافذ و مقدار منافذ زیستی خاک، درجه حرارت 

خاک، میزان آب خاک، عناصر غذایی خاک و همچنین اثرات 

ها، میزان رشد ریشه و باالخره رشد هوایی گیاه و متقابل آن

مثبت  تأثیرنماید.  متأثرتواند قه فرعی در بوته را میتعداد سا

 توانمی فرعی در بوته را ساقه تعداد بر کمپوست زباله شهری

 خاک آب نگهداری ظرفیت افزایش خواص فیزیکی، بهبود به

 تعدادکه  ییآنجا داد. از غذایی نسبت عناصر تعادل و

 کلی رشد از تابعی کندتولید می گیاه هر های فرعی که ساقه

 مصرف اثر گیاه در وضعیت رشد بهبود با است، لذا گیاه آن

 تعداد ساقه فرعی آن در بوته افزایش کمپوست زباله شهری،

کمپوست زباله  در موجود نیتروژن رسدمی نظر یافت. به

را افزایش  گیاه رشد سرعت و برگ سطح شهری شاخص

 عدادت افزایش سبب فتوسنتزی مواد افزایش تولید با و داد

 .[9و  45]در بوته گردید  فرعی ساقه

 

 بوته در چتر تعداد. 3. 3

 تیمارهای وی ورز خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 درصد پنج احتمال سطح در بوته در چتر تعداد بر کودی

  (.9 )جدول بود دارمعنی

 

 کودی تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم تأثیر تحت آزمایش در بررسی مورد صفات واریانس تجزیه .9 جدول

 تغییرات منابع
  درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

  ارتفاع

 بوته

  ساقه تعداد

 بوته در فرعی

  چتر تعداد

 بوته در

  دانه تعداد

 چتر در

  وزن

 هزاردانه

 ns 11/61 ns 55/22 ns 23/4926 ns 75/71 ns 31/1 2 بلوک

 112/1 * 73/2 ** 96/98 ** 61/4 ** 33/9 * 2 ورزی خاک

 a 1 65/1 27/1 99/5 77/1 22/1 خطای

 53/4 ** 99/2 * 59/17 ** 62/1 * 21/2 ** 7 یدهکود

 15/1 * 58/1 * 17/2 * 26/1 * 92/4 ** 41 ورزی خاک × یکودده

 b 12 62/1 25/1 93/8 44/1 12/1 خطای

 58/47 51/42 43/42 98/3 61/1 (درصد) تغییرات ضریب

 باشد.می دارمعنی اختالف وجود عدم و درصد 5 درصد، 4 احتمال سطح در دارمعنی اختالف وجود دهنده نشان یبترت به :ns و * **،
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 سبز زیره دارویی گیاه کیفی و کمی عملکرد بر کودی تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر دهی برش .4 جدول

 (gr) هزاردانه وزن چتر در دانه تعداد بوته در چتر تعداد بوته در فرعی ساقه تعداد (cm)  بوته ارتفاع هاتیمار

ون
بد

 
ک

خا
 

ی
رز

و
 

 c 76/46 ab 52/5 d 69/45 c 48/6 cd 86/4 شاهد

 c 82/46 ab 34/5 ab 47/22 ab 15/7 abc 93/2 (N) نیتروژن شیمیایی کود

 ab 64/47 ab 97/5 bcd 67/48 a 15/8 abc 52/2 کمپوستورمی

 c 51/46 ab 92/5 ab 18/22 ab 93/7 a 44/9 گاوی کود

 a 24/48 ab 91/5 bc 84/43 ab 16/7 ab 85/2 شهری زباله کمپوست

51% N+ 51% کمپوستورمی c 73/46 ab 14/5 bcd 13/48 bc 69/6 ab 31/2 

51% N+ 51% گاوی bc 21/47 ab 84/5 ab 19/22 a 47/8 ab 35/2 

51% N+ 51% زباله کمپوست abc 14/47 ab 81/5 bc 93/43 a 74/7 abc 52/2 

ک
خا

 
ی

رز
و

 
قل

دا
ح

 

 c 73/46 ab 21/5 cd 29/46 c 11/6 d 81/4 شاهد

 a 27/48 a 44/6 bc 67/21 bc 78/6 abc 63/2 (N) نیتروژن شیمیایی کود

 a 17/48 a 41/6 a 36/21 abc 15/7 a 21/9 کمپوستورمی

 a 26/43 a 47/6 bcd 69/48 ab 11/7 ab 15/9 گاوی کود

 abc 14/47 ab 65/5 bcd 65/47 bc 12/6 abc 77/2 شهری زباله کمپوست

51% N+ 51% کمپوستورمی abc 16/47 ab 14/5 bcd 98/47 bc 89/6 ab 13/9 

51% N+ 51% گاوی ab 61/47 a 11/6 bc 71/21 abc 36/68 ab 81/2 

51% N+ 51% زباله کمپوست a 91/48 a 43/6 bc 11/43 bc 29/6 bcd 26/2 

ک
خا

 
ی

رز
و

 
یج

را
 

 c 43/46 b 61/1 d 81/41 c 83/5 d 79/4 شاهد

 a 59/48 ab 23/5 bcd 11/48 ab 52/7 abc 11/2 (N) نیتروژن شیمیایی کود

 ab 71/47 ab 11/5 cd 11/46 bc 74/6 abc 62/2 کمپوستورمی

 a 64/48 ab 91/5 bcd 74/47 bc 53/6 ab 13/9 گاوی کود

 c 15/46 ab 97/5 cd 67/46 ab 11/7 ab 85/2 شهری زباله کمپوست

51% N+ 51% کمپوستورمی abc 11/47 b 31/1 cd 92/46 bc 21/6 ab 32/2 

51% N+ 51% گاوی a 91/48 ab 77/5 ab 33/24 a 11/8 ab 13/9 

51% N+ 51% زباله کمپوست bc 99/47 ab 79/5 bc 27/43 ab 25/7 abc 93/2 

 باشند.می درصد 5 احتمال سطح در داریمعنی آماری اختالف فاقد ستون هر در مشترک حرف یک حداقل دارای هایمیانگین
 

 سیستم به مربوط بوته در چتر تعداد باالترین

 چتر 36/21) کمپوست ورمی تیمار و حداقلی ورز خاک

 وی ورز خاک بدون سیستم در نیز کمترین و بوته( در

 گردید مشاهده بوته( در چتر 81/41) شاهد تیمار

ی حداقل رطوبت باالتری در ورز خاکدر  (.1)جدول

گیرد که این امر باعث افزایش رشد دسترس گیاه قرار می

گیاه و در نتیجه موجب افزایش تعداد چتر در بوته 

در  تنها نه خاک به کمپوستورمی افزودن .گردد یم

 داده افزایش را گیاه نیاز مورد غذایی عناصردسترس بودن 

 حیاتی فرآیندهای و فیزیکی شرایط بهبود با بلکه است،

 ریشه، رشد برای مناسب محیط یک ایجاد ضمن خاک،

 در چتر تعداد افزایش و هوایی اندام رشد افزایش موجبات

 .[5] است کرده فراهم نیز را بوته

 

 چتر در دانه تعداد .4 .3

 کودی تیمارهای و یورز خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر
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 دارمعنی درصد پنج احتمال سطح در چتر در دانه تعداد بر

 سیستم به مربوط چتر در دانه تعداد باالترین (.9 )جدول بود

 چتر( در دانه 47/8) کمپوستورمی تیمار و رایج یورز خاک

 شاهد تیمار و یورز خاک بدون سیستم در نیز کمترین و

 تعداد کاهش (.1 )جدول گردید مشاهده چتر( در دانه 83/5)

 یورز خاک و یورز خاک بدون سیستم در چتر در دانه

 علت به احتماالً رایج یورز خاک سیستم به نسبت حداقل

 است یورز خاک تیمار دو هر در بوته در چتر تعداد افزایش

 کاهش نتیجه در و ایبوته درون رقابت افزایش باعث که

 کاهش چتر در دانه تعداد بنابراین و شده هاگلچه باروری

 خواص بهبود طریق از کمپوست ورمی مصرف .است یافته

 عرضه و میکروبی بیوماس افزایش مانند خاک بیولوژیک

 وجود نیز و فسفر نظیر مصرف پر غذایی عناصر پایدار

 گیاه رشد هایهورمون همچون گیاهی رشد هایکننده تنظیم

 تعداد و نمو و رشد بهبود موجب تواندمی کمپوستورمی در

 .[8] گردد چتر در دانه

 

 هزاردانه وزن .5 .3

 تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 درصد پنج احتمال سطح در هزاردانه وزن بر کودی

 به مربوط هزاردانه وزن باالترین (.9 )جدول بود دار معنی

 21/9) کمپوستورمی تیمار و حداقل ورزی خاک سیستم

 تیمار و ورزی خاک بدون سیستم در نیز کمترین و گرم(

 وزن کاهش (.1 )جدول گردید مشاهده گرم( 79/4) شاهد

 کاهش به تواندمی ورزی خاک بدون سیستم در هزاردانه

 فتوسنتزکننده سطح بودن کم نتیجه در و زیستی عملکرد

 کاهش همچنین، شود. داده نسبت هادانه شدن پر زمان در

 خاک دمای کاهش اثر در سبز زیره رشد مختلف مراحل

 بدون سیستم در هزاردانه وزن کاهش برای دلیلی تواندمی

 موجود فسفر رسدمی نظر به همچنین، باشد. ورزی خاک

 ساختار در فسفر فراوان اهمیت دلیل به کمپوستورمی در

 این از استفاده و سازی هیدروکربن برای گیاه فتوسنتزی

 گیاه در هزاردانه وزن بردن باال برای مجدد انتقال در منابع

 .[7 و 2] باشدمی سبز زیره دارویی

 

 دانه عملکرد .6 .3

 کودی تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 بود دار معنی درصد پنج احتمال سطح در دانه عملکرد بر

 سیستم به مربوط دانه عملکرد باالترین (.5 )جدول

 متر در گرم 59/84) گاوی کود تیمار و حداقل ورزی خاک

 تیمار و ورزی خاک بدون سیستم در نیز کمترین و مربع(

 (.6 )جدول گردید مشاهده مربع( متر در گرم 89/51) شاهد

 در آب میزان ریشه، رشد نحوه بر ورزی خاک عملیات نوع

 است. تأثیرگذار خاک تراکم و ها خاکدانه اندازه دسترس،

 خاک، در آب انتقال بر مؤثر فیزیکی هایویژگی بودن ناکافی

 هایعلف افزایش و ریشه سیستم برای نامناسب هوادهی

 بدون سیستم در دانه عملکرد کاهش علل از تواندمی هرز

 ماده تجمع که مطلب این به توجه با شود. عنوان ورزی خاک

 و گیاه در فتوسنتزی مواد تجمع میزان از شاخصی خشک

 همچنین، شود.می محسوب آن توسط عناصر جذب توان

 بهبود طریق از گاوی کود از استفاده که رسدمی نظر به

 رشد بهبود باعث آلی ماده درصد افزایش و خاک ساختمان

 افزایش نیز و آب نگهداری و جذب توان بردن باال ریشه،

 باعث طریق این از و شده گیاه برای جذب قابل عناصر مقدار

 و خشک ماده تجمع بهبود گیاه، فتوسنتزی توان افزایش

 داشته دنبال به را سبز زیره دانه عملکرد افزایش درنهایت

 .[45 و 8] است

 

 بیولوژیک عملکرد .7 .3

 تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 درصد پنج احتمال سطح در دانه عملکرد بر کودی

 بیولوژیک عملکرد باالترین (.1 )جدول بود دار معنی
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 گاوی کود تیمار و حداقل ورزی خاک سیستم به مربوط

 بدون سیستم در نیز کمترین و مربع( متر در گرم 14/241)

 مربع( متر در گرم 98/458) شاهد تیمار و ورزی خاک

 ورزی خاک بدون سیستم در (.6 )جدول گردید مشاهده

 جذب خاک، سختی اثر بر ریشه راندمان کاهش خاطر به

 به را بیولوژیک عملکرد کاهش تواندمی نیتروژن و آب

 بر ورزی خاک بدون سیستم در نیتروژن باشد. داشته دنبال

 تصعید و شدن معدنی ینیپا سرعت شدن، غیرمتحرک اثر

 حداقل ورزی خاک سیستم به نسبت آمونیاک بیشتر

 عوامل این همه شود،می گیاه جذب کمتر زیاد احتمال به

 گذارتأثیر گیاه نمو مختلف مراحل بر نهایت در توانندمی

 بهبود موجب گاوی کودهای از استفاده باشند.

 ژهیو به غذایی عناصر بیشتر فراهمی خاک، حاصلخیزی

 افزایش نهایت در و هابوته رشد برای مصرف پر عناصر

 .[8] است داشته دنبال به را بیولوژیک عملکرد

 

 برداشت شاخص .8 .3

 تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 درصد پنج احتمال سطح در برداشت شاخص بر کودی

 مربوط برداشت شاخص باالترین (.5 )جدول بود دارمعنی

 کود درصد 51 تیمار و حداقل ورزی خاک سیستم به

 و درصد( 57/98) گاوی کود درصد 51 + شیمیایی

 شاهد تیمار و ورزی خاک بدون سیستم در نیز کمترین

 به توجه با (.6 )جدول گردید مشاهده درصد( 37/92)

 سیستم در بیولوژیک و دانه عملکرد میزان بودن باالتر

 افزایش میزان یافتن فزونی همچنین و حداقل ورزی خاک

 شاخص بیولوژیک، عملکرد با مقایسه در دانه عملکرد

 در برداشت شاخص افزایش است. یافته افزایش برداشت

 مواد بهتر دسترسی دلیل به توانمی را گاوی کود تیمار

 که کرد ذکر سبز زیره دارویی گیاه در ضروری غذایی

  و شودمی بیشتر تولید نتیجه در و بهتر رشد به منجر

 است شده گیاه برداشت شاخص شدن بیشتر باعث این

 .[46 و 42]

 

 اسانس درصد. 9. 3

 تیمارهای وورزی  خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 درصد پنج احتمال سطح در اسانس درصد بر نیز کودی

 به مربوط اسانس درصد باالترین (.5 )جدول بود دارمعنی

 25/9 با کمپوستورمی تیمار و حداقلورزی  خاک سیستم

 بدون سیستم در نیز اسانس درصد کمترین و درصد

 گردید مشاهده درصد 11/2 با شاهد تیمار وورزی  خاک

 (.6 )جدول

 
 ورزی و تیمارهای کودی های مختلف خاکسیستم تأثیر. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش تحت 4 دولج

 منابع تغییرات
 درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات
 عملکرد اسانس درصد اسانس شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه

 ns 52/41647 ns 14/68891 ns 43/21 ns 44/7 ns 84/2 2 بلوک

 19/1 * 18/1 ** 78/41 ** 94/42 * 34/54 * 2 ورزی خاک

 a 1 91/26 81/455 99/1 47/1 11/1خطای 

 45/1 ** 92/1 * 61/8 ** 91/4386 ** 19/957 ** 7 یدهکود

 14/1 * 11/1 * 96/4 * 65/91 * 76/9 * 41 ورزی خاک×  یکودده

 b 12 42/49 54/22 33/5 14/1 14/1خطای 

 76/8 21/41 82/5 67/6 69/7 (درصدضریب تغییرات )
 باشد.دار میمعنیدرصد و عدم وجود اختالف  5درصد،  4دار در سطح احتمال وجود اختالف معنی دهنده یب نشانبه ترت: ns**، * و 
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 ورزی و تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز های مختلف خاکسیستمدهی اثر متقابل  . برش2جدول 

 هاتیمار
  عملکرد دانه

(m2/gr) 

  عملکرد بیولوژیک

(m2/gr) 

  شاخص برداشت

(%) 

  اسانسدرصد 

(%) 

  عملکرد اسانس

(m2/gr) 

ک
خا

ن 
دو

ب
 

ی
رز

و
 

 d 99/53 d 66/461 b 15/91 b 56/2 abc 58/4 شاهد

 cb 99/68 cb 66/434 ab 69/95 ab 36/2 abc 53/4 (Nکود شیمیایی نیتروژن )

 cb 11/67 cb 66/431 ab 84/91 b 64/2 bc 17/4 کمپوستورمی

 c 66/65 cb 62/488 b 57/91 a 48/9 ab 71/4 گاویکود 

 cd 99/69 cb 11/482 b 99/91 ab 12/9 ab 71/4 کمپوست زباله شهری

51 %N +51 %کمپوستورمی cd 11/64 cd 11/471 b 92/91 ab 14/9 a 78/4 

51 %N +51% گاوی a 11/77 a 11/217 ab 42/97 ab 15/9 bc 52/4 

51 %N +51کمپوست زباله % cb 66/67 ab 99/431 b 21/91 ab 81/2 bc 13/4 

ک
خا

 
قل

دا
 ح

ی
رز

و
 

 d 99/53 d 66/462 ab 48/96 b 62/2 abc 65/4 شاهد

 b 99/72 ab 99/437 ab 21/96 ab 38/2 bc 55/4 (Nکود شیمیایی نیتروژن )

 cb 11/63 cb 11/434 ab 14/96 a 25/9 a 83/4 کمپوستورمی

 a 59/84 a 14/241 ab 17/96 a 41/9 ab 72/4 گاویکود 

 c 49/65 cb 29/481 ab 12/97 ab 33/2 a 78/4 کمپوست زباله شهری

51 %N +51 %کمپوستورمی cd 11/69 cb 11/471 ab 48/96 ab 11/9 ab 68/4 

51 %N +51% گاوی cb 36/63 cb 99/434 a 57/98 ab 39/2 bc 15/4 

51 %N +51کمپوست زباله % cb 99/68 cd 66/432 ab 88/91 ab 79/2 c 12/4 

ک
خا

 
یج

 را
ی

رز
و

 

 d 89/51 d 98/458 b 37/92 b 11/2 c 96/4 شاهد

 b 14/72 ab 51/438 ab 13/96 ab 71/2 bc 15/4 (Nکود شیمیایی نیتروژن )

 cb 31/68 cb 29/486 ab 72/96 ab 89/2 abc 53/4 کمپوستورمی

 cb 41/67 cb 26/489 ab 67/96 ab 35/2 abc 65/4 گاویکود 

 c 25/61 cb 89/486 b 54/91 ab 13/9 ab 68/4 کمپوست زباله شهری

51 %N +51 %کمپوستورمی cd 82/62 cb 62/479 ab 43/96 ab 86/2 ab 79/4 

51 %N +51% گاوی a 81/76 a 99/213 ab 73/96 ab 14/9 b 15/4 

51 %N +51کمپوست زباله % cb 96/63 ab 75/211 ab 42/96 b 63/2 abc 66/4 

 باشند.درصد می 5داری در سطح احتمال هر ستون فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حداقل یک حرف مشترک در میانگین

 

 هاژن کنترل تحت ثانویه هایمتابولیت تولید اگرچه

 تحت توجهی قابل طور به هاآن غلظت میزان ولی هستند

 این نیتر مهم جمله از گیرد،می قرار محیطی شرایط تأثیر

 عناصر و خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات عوامل

 .[4] است مصرف پر و مصرف کم غذایی

 اسانس عملکرد .11 .3

 کودی تیمارهای و ورزی خاک مختلف هایسیستم متقابل اثر

 بود دارمعنی درصد پنج احتمال سطح در اسانس عملکرد بر

 سیستم به مربوط اسانس عملکرد باالترین (.5 )جدول

 در گرم 83/4) کمپوستورمی تیمار و حداقل ورزی خاک



 و همکاران طالیی حسین
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 بدون سیستم در نیز اسانس عملکرد کمترین و مربع( متر

 مشاهده مربع( متر در گرم 96/4) شاهد تیمار و ورزی خاک

 عملیات که است داده نشان تحقیقات (.6 )جدول گردید

 بر میرمستقیغ طور به غالباً تغذیه و ورزی خاک مانند زراعی

 بر هیتغذ تأثیر )مانند هستند مؤثر ثانویه هایمتابولیت

 طور به عوامل این ندرت به و گلیکوزیدها( و ها اسانس

 سبز، زیره در اینکه به توجه با .[7] نمایندمی عمل مستقیم

 همچنین و هستند اسانس دارای هایاندام نیتر مهم از دانه

 هایمتابولیسم بر ماکرو عناصر تأثیر مورد در گزارشی

 نسبت در افزایش پس ندارد، وجود فالونوئیدها بیوسنتزی

 هایراه نیتر مهم از اسانس سازنده و کننده ذخیره اندام

 .[49] هستند محصول این کمیت بهبود و اسانس افزایش

 

 گیرینتیجه .4

 برای که کرد گیرینتیجه توانمی پژوهش نتایج به توجه با

 زیره دارویی گیاه کیفی و کمی های ویژگی بهبود و افزایش

 و کمپوستورمی )گاوی، آلی یکودها توأم کاربرد سبز

 )پنجه حداقل ورزی خاک قالب در شهری( زباله کمپوست

 دلفان شهرستان زارعین برای توصیه قابل دیسک( و غازی

 تواندمی نیز مشابه هایآزمایش سایر اجرای هرچند .است

 ورزی خاک سیستم سازد. آشکار را توصیه این بیشتر صحت

 ینتأم بر عالوه آلی هایکود زمان هم مصرف و حداقل

 منابع حفظ در درازمدت در تواندمی گیاه نیاز مورد عناصر

 و کمی عملکرد بهبود فرسایش، از جلوگیری آب، و خاک

 باشد. مفید دلفان شهرستان مزارع در سبز زیره کیفی
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Abstract 

An experiment has been conducted to examine the effects of different tillage systems and fertilization on 

quantitative and qualitative characteristics of cumin as split plots, based on completely-randomized block 

design with three replicates in Delfan in 2016. The main plots include three different tillage system:  

1) conventional (mold board plough, chisel plough, and disk), 2) minimum tillage (chisel plough and 

disk), and 3) zero tillage (disk), while the subplots comprise eight different combinations of organic and 

chemical fertilizer: 1) control, i.e., without any dose of manure and fertilizers, 2) 25 kg N ha
-1

, 3) 10 ton 

vermicompost ha
-1

, 4) 20 ton cow manure ha
-1

, 5) 20 ton municipal solid waste compost ha
-1

, 6) 50% dose 

of chemical fertilizer (N) + 50% vermicompost, 7) 50% dose of chemical fertilizer (N) + 50% cow 

manure, and 8) 50% dose of chemical fertilizer (N) + 50% compost. Results show that the highest grain 

yield (81.53 g/m
-2

) and biological yield (210.41 g/m
-2

) have been achieved in minimum tillage and the 

application of cow manure, while the least quantities of these parameters have been observed in zero 

tillage and control. In addition, the greatest essential oil percentage and yield has been observed in 

minimum tillage and the application of 10-ton vermicompost, which was 25% and 28% greater than 

control. Results suggest that in order to improve quantitative and qualitative characteristics of 

cumin, it is recommended to apply manure and vermicompost, while having minimum tillage. 

 

Keywords: Ecological agriculture, essential oil, medicinal plants, municipal solid waste compost, zero 

tillage. 

 

 

 

 

 


