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چکیده
.دارندمطلوبکشتتراکمبهنیازآبی)نیمهتا(دیمرطوبتیتنششرایطدرمناسبعملکردورشدبهدستیابیبرايگیاهان

Coriandrum(گشنیزداروییگیاهروغندرصدوعملکردرشد،خصوصیاتبربوتهتراکموآبیاريرژیمثیرأتبررسیمنظوربه

sativum L.(اجراکرمانشاهرازيدانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزيپردیستحقیقاتیمزرعهدر1391-92زراعیسالدرزمایشیآ
اصلیهايکرت.شدطراحیتکرارسهدرتصادفیکاملهايبلوكپایهطرحقالبدرخردشدههايکرتصورتبهزمایشآ.شد

مراحلدربیاريآوگلدهی+رفتنساقهمراحلدربیاريآ،رفتنساقهمرحلهدربیاريآ،(دیم)بیاريآ(بدونبیاريآزمانشامل
مطالعهایننتایج.بودندمترمربع)دربوته70و10،30،50(بوتهتراکمشاملفرعیهايکرتو)دانهپرشدن+گلدهی+رفتنساقه
بیشترینشد.دارمعنیهزاردانهوزنوچتردردانهتعداددانه،عملکردتوده،زیستعملکردبرتراکموآبیاريزماناثرکهدادنشان

آبیاريبارسه(دردانهعملکردومترمربع)دربوته50تراکموگلدهی+رفتنساقهمراحلدرآبیاريباردو(درتودهزیستعملکرد
بدستمترمربعدرگرم2/246و9/542باترتیببهمترمربع)دربوته30تراکمبادانهپرشدن+گلدهی+رفتنساقهمراحلدر

درچترتعدادبربوتهتراکمتأثیربیشترینو)دیمشرایطبهنسبتافزایش%45(چتردردانهتعدادبربیاريآزمانتأثیربیشترینآمد.
قرارتیمارهاتأثیرتحتروغندرصدآزمایشایندر.آمدبدست)مترمربعدربوته70بهنسبتبوته10کاهش%7/44(بوته

حدودآبیاريدورهرافزایشباوهبودمناسبیعملکرددارايدیمشرایطدرگشنیزگیاهکهدادنشانمطالعهاینی،کلطورهبنگرفت.
است.شدهاضافهدانهعملکردبر16%

Coriandrum sativum(گشنیز:يکلیديهاواژه L.(،دانهعملکردمرفولوژیکی،خصوصیاتبیاري،آرژیم.

مقدمه
چتریانگلخانوادهازی اهیگ)Coriander(زیگشن

)Apiaceae(،علمینامباCoriandrum sativum L.و
مترسانتی140تا20نیبارتفاعباگیاهایناست.سالهکی

کرك،بدونمنشعب،،ایستادهبیشوکمهايساقهداراي
آذینگلیکبهشاخههروتوخالیآنهايگرهمیانفاصله

شکلدودارايگشنیزهايبرگکهطوريهبشود.میختم
عمیقدندانهدارايپهن،آنپایینهايبرگکهاستمختلف
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آنبااليهايبرگامااستشکلايساقهوبلنددمبرگو
وپرمانندهايبریدگیدارايباریک،ومتناوبصورتبه

همآذینگلباشد.میشکلايرشتهوکوتاهدمبرگ
,Omidbaigi(استمرکبچترصورتبه از).2007

اند)نرفتهساقهبههنوزکهپایینیهاي(برگتازههايبرگ
وییغذاعیصنادر)بذر(وهیمازوسوپوساالددرآن

استفادهآناسانسازهمچنینوآشپزخانهدری چاشن
باشدیم)Linalool(نالولیلازغنیگیاهایندانه.شودمی
مسکنعنوانهب(یی داروویبهداشت-یشیآراعیصنادرکه
)Analgesic(،نفخضد)Carminative(،کنندههضم
)Digestive(،کنندهتصفیه)Depurative(،روماتیسمضد
)Anti-rheumatic(اسپاسمضدو)Antispasmodic

agent((داردکاربرد)Sefidkon, Telci؛2001 et al.,

Arganosa؛2006 et al., 1998.(
بستگیزیاديزراعیعواملبهمحصولعملکردمقدار

خاصیاهمیتازدسترسدرآبمیزانوبوتهتراکمکهدارد
کاشتتراکمتواندمیمصرفیآبمیزانچوناست.برخودار

سطحواحددربوتهمطلوبتراکمدهد.قرارتأثیرتحترا
تاریخگیاه،ظاهريخصوصیاتازجملهزیاديعواملبههم

مطلوبتراکماگرچهدارد.بستگیآبیاريشرایطوکاشت
توصیهمترمربعدربوته70تا50کلیطورهبگشنیزبراي
,Omidbaigi(استشده متفاوتینتایجنامحققاما )2007

.اندآوردهبدست
GhobadiوGhobadi)2010(نددادنشانآزمایشیدر

ربعمترمدربوته50و30تراکموژوئن19کاشتتاریخکه
دیگرمطالعهیکنتایج.استداشتهرادانهعملکردبیشترین

دربوته60به20ازگشنیزتراکمافزایشباکهدادنشان
امااستشدهدانهعملکرد%6/87افزایشموجبمترمربع،

دردانهعملکردوتودهزیستعملکردبوته،درچترتعداد
,Moosavi(استداده کاهشرا بوته نتایجهمچنین.)2012

تراکمکهدادنشان)2006(همکارانوAkbariniaمطالعات
طوريبه،هداشتداريمعنیاثری بررسموردصفاتی تمامبر

ترتیبهبروغنواسانسبذر،عملکردکمترینوبیشترینکه 
.استهآمدبدستمترمربعدربوته50و30هايتراکمدر

تراکمافزایشباگشنیزگیاهدرکهاستشدهگزارشهمچنین
چتردردانهتعدادوچترتعداد،سطحواحددربوته

باالهايتراکمدرواستکردهپیداکاهشخطیصورتبه
اندماندهنارسصورتبهفرعیهايشاخههايدانه

)Ayanoglu et al., 2002.(
برنیزآبیاريیاوبارندگیمیزانهوایی،وآبشرایط

دارايایرانکهآنجاییازدارد.تأثیرگشنیزگیاهعملکرد
ی بارندگنیشتریبواستي اترانهیمدی بارندگی فصلي الگو

زهییپای زراعمحصوالترو از این،افتدیماتفاقزمستاندر
مرحلهتای گلدهزمانازمعموالًآبیاريعدمصورتدر
Kaffi(شوندیممواجهی خشکباکیولوژیزیفی دگیرس &

Mahdavi Damghani, بهبا توجه ،شرایطایندر).2002
درگشنیز. آیندمیبعملآبییاودیمصورتبهمحصول

زمستانهوروز)195حدودرشددوره(طولپاییزهکشت
(طولبهارههايکشتدراماآیدمیبعملدیمصورتبه

داردآبیاريبهنیازروز)100حدودرشددوره
)Omidbaigi, Carubba؛2007 et al., 2006.(

دوراندرگشنیزکهاندکردهثابتمختلفهايپژوهش
اولیهمراحلدرامادارداحتیاجکافیرطوبتبهزنیجوانه
شدنطویلمرحلهازپسودارداحتیاجزیاديآببهرشد
پیداچشمگیريافزایشخشکیبهگیاهمقاومتساقه

درخرأتوتقدمباعثباالرطوبتوخشکی.کندمی
بینگشنیزبرايرشدمطلوبدماي.شودمیگشنیزرسیدگی

وسرمابهمحصولواستگرادسانتیدرجه23تا20
,Omidbaigi(باشدمیحساسیخبندان Carrubba؛2007

et al., 2006.(Amiri dehahmadi2012(همکارانو(
ظرفیتحدازخاكدرآبمیزانکاهشکهنددادنشان

تمامیبرداريمعنیثیرأتگشنیزرشددورهطولدرزراعی
دادهنشانآزمایشینتایج.استهداشتمطالعهموردصفات

آبیاريحذفدرگشنیزگیاهبهخسارتبیشترینکهاست
Kumar(استبودهگلدهیمرحلهدر et al., 2008.(

Gamarniaنیازبرآوردمنظوربه)2011(همکارانو
گیاهیضرایبمقادیرگشنیز،گیاهي آبیاري ریزبرنامهوآبی
ترتیببهرا انتهاییومیانیتوسعه،ابتدایی،مرحلهچهاردر
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همچنین.اندوردهآدستب98/0و66/0،19/1،36/1
Gamarniaنشاندیگرآزمایشیدر)2012(همکارانو

دانه،عملکردمیزانبرآبیکمتنشسطوحاثرکهندداد
واستهبوددارمعنیآبمصرفکاراییواسانسروغن،

تیماربهمربوطترتیببهاسانسوروغنعملکردباالترین
مترمکعب3/106(زیرسطحیتیپروشبهآبینیاز% 100

زیرسطحیتیپروشبهآبینیاز%50تیماروهکتار)بر
.استهآمدستبدهکتار)برمترمکعب5/28(

Aliabadi Farahaniآزمایشیدرنیز)2007(همکارانو
بازدهبری خشکتنشاثرکهگرفتندهجیتنگشنیزرويبر

برگرم44/0بامقدارنیشتریبوهبوددارمعنیآبمصرف
.استهآمدبدستتنشبدونطیشرادرکیلوگرم

درهم زیاديتحقیقاتکهدهدمینشانهابررسینتایج
طورهبگشنیزدرآبمصرفمیزانهموکاشتتراکمزمینه

اساساینبر.استانجام شده هااقلیمسایردروجداگانه
وآبشرایطدررافاکتورهاایندويهرکهآزمایشیانجام

نظره بيضرور،دهدقراربررسیموردکرمانشاههوایی
.رسید

هاروشومواد
وکشاورزيپردیستحقیقاتیمزرعهدرآزمایشاین

کرمانشاهرازيدانشگاهکشاورزيدانشکدهطبیعیمنابع
درجه34جغرافیاییعرضدرکشاورزيدانشکده.شداجرا

دقیقه9ودرجه47جغرافیاییطولوشمالیدقیقه21و
است.شدهواقعدریاسطحازمتر1319ارتفاعوشرقی
خاكبافتدارايمترسانتی30تا0عمقدرمزرعهخاك

.بود%9/1آلیمادهو8/7اسیدیته،رسیسیلتی
طرحقالبدرشدهخردهايکرتصورتبهآزمایش

زراعیسالدرتکرارسهباتصادفیکاملهايبلوكپایه
آبیاريزمانشاملاصلیهايکرتشد.انجام92-1391
زمان(درآبیاريباریک،(دیم)آبیاري(بدونسطحچهاردر
+رفتنساقهبهمراحل(درآبیاريدوبار،رفتن)ساقهبه

گلدهی+رفتنساقهبهمراحل(درآبیاريبارسهوگلدهی)
چهاردرتراکمشاملفرعیهايکرتو)دانهپرشدن+

تکرارهر.دندبومترمربع)دربوته70و10،30،50(سطح
در.بودمتري3خط5دارايکرتهروکرت16داراي
خطوطرويگیاههايبذر17/8/1391تاریخ

اسفند28و26،27تاریخدر.ندشدکشتيمترسانتی25
وجینوتراکمسطوحاعمالوکردنتنکعمل1391
همرفتنساقهاواسطمرحلهدر.شدانجامهرزهايعلف
شد.وجیندستیصورتبههرزهايعلفدیگریکبار

گرفتننظردرباآبیاريدورهردرمصرفیآبمیزان
خاكبافتنوعبهتوجهباومترسانتی40ریشهعمق

,Alizadeh(هکتاردرمترمکعب500حدودرسی)سیلتی(

میزانگردید.اعمالوکنترلفلومپارشالوسیلههبو)1997
میزانه ب1391- 92زراعیسالدرکرمانشاهشهربارندگی

متر)میلی8/495درازمدتآمارمیانگین(مترمیلی5/403
حداکثرومتوسطحداقل،دمايوماهانهبارندگیآمار.بود
است.آمده1جدولدرآزمایشاجرايسالدر

شد.انجامهابوتهبرداشت1392تیرماهدهمتاریخدر
دانه،عملکردتوده،زیستعملکردصفاتآزمایشایندر

ارتفاعچتر،دردانهتعدادبوته،درچترتعدادهزاردانه،وزن
روغنعملکردوروغندرصدبرداشت،شاخصبوته،

کههنگامیبرداشت،زمانگرفت.قراربررسیموردگشنیز
سطحازبودند،نشدهخشککامالًهادانهوسبزهادانهرنگ
خشکسایهدروانتقالسایهمحلبهوانجام شد خاك

عملکردگیرياندازهشدن،خشکازبعدوگردیدند
.شدانجامهزاردانهوزنودانهعملکردتوده،زیست
کرت،هرازبرداشتزماندربوتهارتفاعبردارينمونه

گیرياندازهچتربلندتریننوكتازمینسطحازبوته10
چتردردانهوبوتهدرچترتعدادگیرياندازهمنظور بهشد.
جداسازيازبعدوشمارشچترهاتعدادبوته10هردر

چتردردانهتعدادتصادفیطوربهچتر10ازچترها،
تودهزیستعملکردتقسیمازبرداشتشاخصشد.شمارش

دستگاهبادانهروغندرصدگردید.محاسبهدانهعملکردبر
پیشنهاديروشباواتراتیلنديحاللباوسوکسله
AOACشد انجام)AOAC, روغنعملکرد).1990
آمد.بدستروغندرصددردانهعملکردضربحاصل
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کرمانشاهشهرستان1391-92زراعیسالدرماهیانهبیشینهومتوسطکمینه،دمايبارندگی،آمار-1جدول
کرمانشاه)هواشناسیکلاداره(

بارندگیماه
متر)(میلی

دماکمینه
گراد)سانتی(درجه

دمامتوسط
گراد)سانتی(درجه

دمابیشینه
گراد)سانتی(درجه

0/02/89/236/36مهر
4/362/48/174/31آبان
6/106/24-9/1079/0آذر
4/53/15-9/696/0دي

6/39/16-1/815/9بهمن
7/62/19-9/209/5اسفند

5/104/25-5/73/5فروردین
0/174/01/148/27اردیبهشت

8/629/58/172/34خرداد
0/02/96/257/40تیر

ازآمدهبدستخاماعدادآماريتحلیلوتجزیهمنظوربه
افزارنرمازنمودارهارسمبرايوMSTAT-Cهايافزارنرم

Excelچندآزمونازاستفادهباهامیانگینوگردیداستفاده
.شدمقایسه%5سطحدردانکنايدامنه

نتایج
زمانمتقابلاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج

وتودهزیستعملکردصفاتبربوتهتراکموآبیاري

ایندر).2(جدولاستشدهدارمعنیدانهعملکرد
+رفتنساقهمراحلدرآبیاريانجامتیمارآزمایش
بیشتریندارايمربعمتردربوته50تراکموگلدهی

هربود.مترمربع)درگرم9/542(تودهزیستعملکرد
گلدهی+رفتنساقهبهمراحلدرآبیاريتیمارکهچند

باترتیببه(بوته50و30هايتراکمودانهپرشدن+
اختالفاتدارايمترمربع)درگرم5/492و2/511

).1(شکلنداشتندشدهاشارهتیماربازیادي
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گشنیزدانهعملکرداجزايوعملکردصفاتبربوتهتراکموآبیاريمختلفهايزماناثرواریانستجزیه-2جدول
عملکرد
روغن

درصد
روغن

ارتفاع
بوته

شاخص
برداشت

دانهتعداد
چتردر

چترتعداد
بوتهدر هزاردانهوزن عملکرد

دانه
عملکرد

تودهزیست
درجه
آزادي

منابع
تغییرات

*03/163 ns76/2 ns78/5 *89/603 ns54/8 ns24/1 ns055/0 *6/14773 *2/4749 2 بلوك

ns44/69 ns11/11 **48/235 ns08/61 **76/170 ns31/45 **48/3 *9/10262 **1/45857 3
آبیاريهايزمان

)I(
08/31 90/4 78/11 48/110 28/7 57/10 042/0 9/1508 7/1373 6 خطا

*97/79 ns195/0 ns44/8 ns07/37 *16/19 **90/315 **847/0 **1/7194 **9/28496 3 )D(بوتهتراکم

ns03/30 ns233/0 ns69/0 ns13/62 ns77/2 ns05/5 ns092/0 **4/2629 **9/7891 9
متقابلاثر

D×I

89/18 77/4 02/7 56/43 35/5 20/8 078/0 9/595 1/519 24 خطا

06/24 71/18 64/3 02/16 86/11 95/19 80/3 53/15 01/6 -
تغییراتضریب

(%)
ns،**باشد.می%5و%1احتمالسطحدردارمعنیودارغیرمعنیدهندهنشانترتیببه: *و
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بهمرحلهدرآبیاريو(دیم)آبیاريبدونشرایطدر
افزودهتودهزیستعملکردبهتراکمافزایشبارفتنساقه
مقداربیشترینبهمترمربعدربوته70تراکمدروشده

هايتراکمدرآبیاريزمانسهودودرامااسترسیده
آمدهبدستتودهزیستعملکردحداکثربوته،50و30

مراحلدرآبیاريزمانسهدر،دیگرعبارتبهاست.
برگوشاختولیدباکمتر،هايبوتهبارشد،مختلف

نظرهبواسترسیدهخشکمادهتولیدحداکثربهبیشتر
کاهشدرنوبت)چنددر(آبیاريرطوبتفراهمیرسدمی

است.بودهمؤثرايبوتهدرونوبینرقابتاثرات

تابعومشابهتقریباًنیزدانهعملکردبرتیمارهااثر
زمانسهدرکهتفاوتاینبا،بودبیولوژیکعملکرد
دانهعملکردحداکثرمترمربعدربوته30تراکموآبیاري

ازبیشترمقداريکهآمدبدستمترمربع)درگرم2/246(
درگرم2/230(بوته50تراکموآبیاريزماندو

بوته70تراکمدیمشرایطدر).2(شکلبودمترمربع)
دانهعملکردبیشتریندارايهاتراکمسایربهنسبت

اجزايدرکاهشبدلیلکهبودمترمربع)درگرم5/153(
هبوچتردردانهتعدادوبوتهدرچترتعدادمثلعملکرد

است.بودههزاردانهوزنهماندکیمقدار

توده (گرم در مترمربع)مرحله انجام آبیاري و تراکم بوته بر عملکرد زیستاثر متقابل -1شکل 

قرارتیمارهاتأثیرتحتآزمایشایندربرداشتشاخص
امابود،نوساندر%8/43تا%4/38بیندامنهدرونگرفت
چتردردانهتعدادبوته،درچترتعدادمثلدانهعملکرداجزاي

گرفتندقرارتراکموآبیاريزمانهمتأثیرتحتهزاردانهوزنو
).2(جدولنشد دارمعنیآنهامتقابلاثراتولی

تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزاردانه با 
هاي آبیاري) بر مقدار افزایش میزان آب مصرفی (افزایش زمان

درصد) اضافه گردید 9- 16و 13- 50، 34ترتیب آنها (به
بار آبیاري در زمان به ساقه رفتن در دوره رشد ). یک3(جدول 

زایش تعداد چتر در بوته اولیه (روزتی) قبل از ساقه رفتن باعث اف
% نسبت به شرایط دیم) شد ولی در دو و سه زمان آبیاري 34(

بوته در مترمربع 70افزایش نیافت. در این آزمایش در تراکم 
مقادیر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزاردانه 

بوته در 10درصد نسبت به تراکم 8و 8/12، 2/55ترتیب به
معموالً اجزاي عملکرد بیشتر هش نشان داد. مترمربع کا

محصوالت ازجمله گشنیز داراي تعادل هستند و افزایش یکی 
شود که علت آن توان گیاه و رقابت بر باعث کاهش دیگري می

,Moosaviباشد (سر منابع آب، نور و مواد غذایی می 2012.(
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زمان انجام آبیاري و تراکم بوته بر عملکرد دانه (گرم در مترمربع)اثر متقابل -2شکل 

گشنیزدانهعملکرداجزايوعملکردبرآبیاريمختلفزماناثر-3جدول

آبیاريزمان
وزن

هزاردانه
(گرم)

چترتعداد
بوتهدر

دانهتعداد
چتردر

شاخص
برداشت

)%(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

درصد
روغن

روغنعملکرد
مترمربع)در(گرم

c6/6a4/11b3/15a7/41c6/66a3/12c9/15بدون آبیاري (دیم)
16/0±12/1±59/0±36/1±74/0±66/0±83/0±

b2/7a3/15b3/17a8/40b5/72a6/12b5/17ساقه رفتن
07/0±96/1±65/0±85/2±62/0±48/0±58/1±

a7/7a3/15a0/23a4/38ab6/75a7/10b1/17ساقه رفتن + گلدهی
07/0±48/1±67/0±98/3±77/0±38/0±14/2±

a7/7a4/15a3/22a8/43a2/76a9/10a5/21ساقه رفتن+ گلدهی+ پرشدن دانه
05/0±49/1±87/±015/1±80/0±58/0±77/1±

استاندارداشتباه±)دانکنآزمون(هستند% 5سطحدرداريمعنیاختالفدارايباشندمشتركحرفیکدارايحداقلکهستونیکهايمیانگین

رشدبررسیدرمهمهايشاخصازیکیبوتهارتفاع
آبیاريزمانافزایشباآزمایشایندرباشد.میگشنیزگیاه

تحتاما)%4/14تا% 8/8(بینشدافزودهبوتهارتفاعبر
).4و3ولهاي (جدنگرفتقراربوتهتراکمتأثیر

وآبیاريزمانتأثیرتحتآزمایشایندرروغندرصد
عاملدواین، دیگرعبارتهب).2(جدولنگرفتقرارتراکم

زمانافزایشباکهچندهرنداشتند.تأثیريروغندرصددر
داشت.کاهش)%13تا% 11(روغندرصدآبیاري
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گشنیزدانهعملکرداجزايوعملکردبربوتهمختلفهايتراکماثر-4جدول

کاشتتراکم
مترمربع)در(بوته

وزن
هزاردانه
(گرم)

چترتعداد
بوتهدر

دانهتعداد
چتردر

شاخص
برداشت

)%(

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

روغنمیزان
)%(

روغنعملکرد
مترمربع)در(گرم

10a6/7a9/19a0/21a1/39a6/71a8/11c2/14
09/0±46/1±36/1±47/2±44/1±75/0±30/1±

30ab4/7b2/17ab0/20a4/43a5/72a5/11a1/19
15/0±81/0±08/1±40/3±34/1±46/0±96/1±

50b3/7c2/11b5/18a8/40a4/73a6/11a1/20
17/0±57/0±09/1±09/1±24/1±69/0±87/1±

70c0/7c9/8b3/18a4/41a3/73a7/11b6/18
18/0±39/0±12/1±95/2±40/1±36/0±31/1±

استاندارداشتباه±)دانکنآزمون(هستند%5سطحدرداريمعنیاختالفدارايباشندمشتركحرفیکدارايحداقلکهستونیکهايمیانگین

نتیجهروغنعملکردبرتیمارهااثرشدندارمعنیالبته 
ضربحاصلروغنعملکرد(چوناستدانهعملکردبراثر

پساست).مترمربع)در(گرمدانهعملکرددرروغندرصد
(دامنهروغنعملکردمقداربرآبیاريدورتعدادافزایشبا

عملکردبیشترینهمچنین،شدافزوده)%35تا%10بین
ترتیببهمترمربعدربوته30و50هايتراکمدرروغن

آمد.بدستمترمربعدرگرم1/19و1/20
کهدادنشانبررسیموردصفاتبینهمبستگیجدول

،تودهزیستعملکردباداريمعنیومثبتهمبستگیدانهعملکرد
تعدادبااماداشتهچتردردانهتعدادوهزاردانهوزنبوته،ارتفاع

نشانایننداشت.وجودداريمعنیهمبستگیبوتهدرچتر
دررا اثربیشترینهزاردانهوزنوچتردردانهتعدادکهدهدمی

همبستگینیزروغندرصداست.داشتهدانهعملکردافزایش
عملکردبوته،ارتفاعهزاردانه،وزنباداريمعنیومثبت

تحتولیداشتدانهعملکردوچتردردانهتعداد،تودهزیست
).5(جدولنگرفتقراربوتهدردانهتعدادتأثیر

بوتهتراکموآبیاريمختلفهايزمانتأثیرتحتگشنیزدانهعملکرداجزايوعملکردصفاتبینهمبستگی-5جدول
عملکرد
روغن

درصد
روغن

ارتفاع
بوته

وزن
هزاردانه

دانهتعداد
چتردر

چترتعداد
بوتهدر

عملکرد
دانه

عملکرد
بیولوژیک صفات

00/1 بیولوژیکعملکرد
00/1 **951/0 دانهعملکرد

00/1 ns258/0 ns301/0 بوتهدرچترتعداد
00/1 **709/0 **685/0 **767/0 چتردردانهتعداد

00/1 **905/0 **666/0 **699/0 **798/0 هزاردانهوزن
00/1 **982/0 **872/0 *552/0 **741/0 **832/0 بوتهارتفاع

00/1 **871/0 **839/0 *569/0 ns468/0 *489/0 *574/0 روغندرصد
00/1 *587/0 **757/0 **699/0 **620/0 ns242/0 **979/0 **922/0 روغنعملکرد

ns،**باشد.می%5و%1احتمالسطحدردارمعنیودارغیرمعنیدهندهنشانترتیببه:*و
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بحث
واکنش آبیاري)زمان(رطوبتمیزانبهگیاهانرشد

تاریخاستفاده،مورداندامگیاه،بهبا توجه کهدهندمینشان
ایندربود.خواهدمتفاوتمنطقهاقلیمیشرایطوکاشت

آبیاريزمانتأثیرتحتدانهوتودهزیستعملکردآزمایش
نشانبرداشتشاخصشدندارمعنیوگرفتندقرارتراکمو

بارا)95/0(همبستگیبیشتریندانهعملکردکهداد
با)،5جدولو2و1هاي(شکلداشتتودهزیستعملکرد

دودروبوته50تراکمدرتودهزیستعملکردکهتفاوتاین
ومترمربعدربوته30تراکمدردانهعملکردوآبیاريزمان

وGilبودند.مقداربیشتریندارايآبیاريزمانسه
اروپاییوآرژانتینیارقامبررسیدرنیز)1999(همکاران

درکهرسیدندنتیجهاینبهمختلفهايتراکمدرگشنیز
خشکهايسالازباالترمطلوبتراکممرطوبهايسال
عملکردداراي(ژوئن)هنگامزودکاشتتاریخواستبوده

بوده(جوالي)دیرهنگامکاشتتاریخازباالترتودهزیست
ایناست.نداشتهدارمعنیتأثیردانهعملکردبراگرچه،است
Bhunia(بودنامحققدیگرنتایجبامطابقنتایج et al.,

Tripathi؛2011 et al., 2009.(
Akbariniaآبیاريشرایطدرهم)2006(همکارانو

تراکمدررادانهعملکردبیشتریننیتروژنمصرفوکامل
)Ghobadi)2012وGhobadi.نداآوردهبدستبوته30
وکاشتمختلفهايتاریخدررادانهعملکردبیشترینهم
ایننتایجباکهنداآوردهبدستبوته50و30تراکمدر

در)2002(همکارانوAyanogluدارد.مطابقتآزمایش
درکهرسیدندنتیجهاینبهترکیهدرگشنیزالین43بررسی
7/229تا8/113بیندامنهدردانهعملکرددیمشرایط

برتیمارهااثرکهاینوجودبااست.بودهمترمربعدرگرم
این درامااستبودهدارمعنیتودهزیستودانهلکردمع

)Moosavi)2012نشد.دارمعنیبرداشتشاخصآزمایش
کهرسیدنتیجهاینبهگشنیزرويخودبررسیدرنیز

ایننتایجباولی استنشدهدارمعنیبرداشتشاخص
دارد.مطابقتآزمایش

دانهتعداددانه،عملکردجزءمهمترینآزمایشایندر
رسدمینظرهب).5(جدولبودهزاردانهوزنوچتردر

اماافتدمیاتفاقروزتیمرحلهدرچترتولیدهايمریستم
وشودمیتشکیلانتهاییمراحلدرچتردردانهتعداد

دردانهتعدادافزایشباعثبخوبینهاییمراحلدرآبیاري
Carrubba(استشدههزاردانهوزنوچتر et al., 2006.(
Gil1999(همکارانو(وMoosavi)2012(درنیز

تراکمافزایشباکهرسیدندنتیجهاینبهخودآزمایش
پیداکاهشبوتهدردانهتعدادوچترتعدادتدریجهب

دانهعملکردبخشمهمترینبوتهدردانهتعدادواستکرده
ولیداردسازگاريآزمایشایننتایجباکهاستبوده

Arganosaزودکشتاثربررسیدر)1998(همکارانو
کهرسیدندنتیجهاینبهآبیارياثرودیرهنگاموهنگام
باکهاستدادهکاهشیئجزطورهبراهزاردانهوزنآبیاري

بیشتر درهزاردانهوزندارد.مغایرتآزمایشایننتایج
تأثیرتحتکهاستدانهعملکردجزءتنهامحصوالت

کمتریندچاریاوگیردنمیقرارمحیطزاياسترسشرایط
اشارهاین موردبهتحقیقاتبیشتر درشود.میهانوسان
Sarmadnia(استشده & Kochaki, 1992.(

برتراکموآبیاريزمانتیمارهاياثرآزمایشایندر
کهحالیستدراین).2(جدولنشددارمعنیروغندرصد

Arganosaروغندرصدآبیشرایطدر)1998(همکارانو
اثردراختالفایناحتماالًاند.آوردهبدسترابیشتري
کهبودهآبیاريدوربیشترتعدادومحیطیشرایطدرتفاوت

است.بودهمتفاوتآزمایشاینتیمارهايبا
دانهعملکردکهدادنشانآزمایشایننتایجکلیطورهب

دردسترسدررطوبتمیزانوتراکمتأثیرتحتگشنیز
بیشترینکهايگونههب،داشتقراررشدمختلفمراحل

+رفتنساقهبهمراحلدرآبیاريزمانسهدردانهعملکرد
آمد.بدستبوته30تراکمباودانهپرشدن+گلدهی
مناسبیعملکردداراينیزدیمشرایطدرگشنیزاینبرعالوه

درترتیببهمترمربعدرگرم5/153تا8/112بین
دیمشرایطدردهدمینشانکهبود70و10بینهايتراکم
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اثروداشتتريمناسبعملکردبتوانشایدتراکمافزایشبا
وبوتهدرچترتعدادافزایشبهنسبتتراکمدرافزایش

اقتصادينظرازهمچنین،است.بودهبیشترچتردردانهتعداد
آبیاريشرایطبامقایسهدردیمشرایطدرگشنیزدانهتولید
بارهردرچون،استترصرفههب)زماندویاوزمان(یک

مصرفوشودمیمصرفآبمترمکعب500حدودآبیاري
سایریاوگندممحصولبرايشایدآبمقداراین

باشدداشتهکشاورزبرايبیشتريدرآمدافزایشمحصوالت
شود.صرفتراقتصاديمحصوالتبرايبهتر است یاو

سپاسگزاري
پژوهشی،مزرعهمحترمالنئومسازوسیلهبدین

گروهزراعی،گیاهانفیزیولوژيوزراعتهايآزمایشگاه
وطبیعیمنابعوکشاورزيپردیسنباتات،اصالحوزراعت
درهاآزمایشانجامورااجدرکهکرمانشاهرازيدانشگاه

شود.میقدردانیوتشکر،اندکردهمساعدتپژوهشاین
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Abstract
To achieve the appropriate growth rate and yield in water stress condition, an optimal plant

density is of great importance. In order to evaluate the effect of irrigation regimes and plant
density on growth characteristics, yield, and oil content of coriander (Coriandrum sativum L.),
an experiment was conducted at the research farm of the Agriculture and Natural Resources
Campus, Kermanshah, Iran, during 2012-2013. The study was performed in a split plot
arrangement based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The
main plots were irrigation regimes (1- no irrigation (rainfed), 2- one time irrigation at stem
elongation stage, 3- two times irrigation at stem elongation + flowering stages and 4- three
times irrigation at stem elongation + flowering + seed formation stages), and the sub-plots were
plant density (10, 30, 50 and 70 plants.m-2). The results of analysis of variance showed that the
effect of irrigation regimes and plant density were significant for biomass, grain yield, number
of grains per umbel, and 1000-grain weight. The highest biomass yield was obtained for two
times irrigation at stem elongation + flowering stages with 50 plants.m-2. Three times irrigation
at stem elongation + flowering + seed formation stages with 30 plants.m-2 led to the highest
grain yield. The irrigation regimes had the highest effect on the number of seeds per umbel
(45% increase compared to rainfed conditions); however, plant density had the highest effect on
the number of umbels per plant (44.7% decreases at a density of 10 compared to 70 plants.m-2).
In this experiment, the oil content was not affected by treatments. Generally, this study showed
that coriander had appropriate performance at rainfed condition, and the grain yield increased to
16% with increasing of irrigation interval.

Keywords: Coriander (Coriandrum sativum L.), irrigation regimes, morphology
characteristics, grain yield.


