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  چکیده 

  
بومی و  (Apiaceae)از خانواده چتریان  غده، علفی داراي گیاهی چند ساله)Bunium persicum(زیره کوهییا  زیره سیاه

که  ه استهاي انجام شده نشان داد بررسی .دشو منطقه محدودي از غرب آسیا است که نیمه شرقی ایران را نیز شامل می
نیتروژن، فسفر و  .وجود داردرضوي توانایی خوبی براي تولید زراعی این گیاه ارزشمند در ایران و خصوصا استان خراسان 

در کشت گیاهان  پتاسیم از عناصر غذایی اصلی هستند که به مقدار زیاد به صورت کود در مقایسه با دیگر عناصر غذایی
به همین دلیل اولین . زیره سیاه نیز براي رشد و نمو خود به این عناصر غذایی نیاز دارد  .رسندمختلف به مصرف می

 نتایج. عناصر غذایی در افزایش عملکرد زیره به این عناصر غذایی معطوف شده استتحقیقات در زمینه بررسی نقش 
مصرف نیتروژن براي افزایش عملکرد زیره ضروري است اما مصرف زیاد آن سبب کاهش  ه است که نشان دادتحقیقات 

و عملکرد مورد انتظار می رسد،  حداقل مقدار نیتروژن مصرفی به رشد و نموبا این گیاه عملکرد دانه در زیره سیاه می شود، 
این در حالی است که با مصرف متعادل پتاسیم عکس العمل مناسبی از این گیاه مشاهده شده است  و مصرف فسفر نیز 

مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم باعث افزایش عملکرد دانه به . توانسته است عملکرد مورد انتظار را در این گیاه تامین نماید
مقدار ) مشهد(تحت شرایط اقلیم خراسان رضوي  .نسبت به شرایط بدون مصرف کود در زیست گاه طبیعی شد% 51میزان 

در هکتار جهت زیره سیاه توصیه K2O کیلوگرم 80در هکتار و  P2O5کیلوگرم  30کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار،  40
و قیمت دانه زیره ) گرم دانه در هکتار کیلو 150حدود ( عملکرد ایجاد شدهاین میزان توصیه با توجه به افزایش . می شود

  .   می توانداز نظر اقتصادي درآمد بسیار مناسبی براي کشاورزان ایجاد نماید) ریالهزار  800 یک کیلوگرم معادل(سیاه 

  
  .عملکرد، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، سیاهزیره  :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
به زبان  Bunium persicum(Boiss) سیاهزیره 

فارسی به  نام زیره کوهی و زیره کرمانی، انگلیسی به 
، پاکستانی به  Black Zira و Black Carawayنامهاي 

 .باشدمی Kala jiahو هندي به نام  Shish ziraنام 
گیاهی چند ساله بومی منطقه محدودي از غرب آسیا است 

پراکندگی این  .شود که نیمه شرقی ایران را نیز شامل می
گیاه بیشتر در غالب نواحی خراسان،کرمان و در قسمت 
هایی از کشورهاي افغانستان، پاکستان، شمال هند و غرب 

عسکرزاده و ( )2و1شکل هاي( چین مشاهده می گردد
  ).1384همکاران،

زیره سیاه گیاهی خودرو می باشد که در 
پراکنش آن در ایران در مناطق . کندارتفاعات رشد می

و مناطق ) مراوه تپه، بجنورد، مشهد و نیشابور(شمال شرقی
تهران و  ،دامغان، سمنان، شاهرور اصفهان، یزد، کرمان 

 1550هاي ارتفاعات شیراز بوده و در خراسان در دامنه
 1900متري چناران، ارتفاع  1500جهان، ارتفاع متري شاه

متري کوه سیاه  2400ارتفاع متري دره آبشار اخلمد، 
متري  900متري بدرانلو، ارتفاع  800فردوس، ارتفاع 

متري هزار مسجد،  1600تا 1200اطراف مشهد، ارتفاع 
متري منطقه چلمبر در پارك تندوره و  1100ارتفاع 

متري باقران و همر شاه در  1900تا  1600ارتفاعات 
هاي بذر نمونه .)3شکل( گرددخراسان جنوبی مشاهده می

ها و غده ها ي جمع آوري شده زیره پارسی از مناطق 
هاي مختلف در مختلف کشور و استان تحت نام اکوتیپ

هاي شرایط آب و هوایی مشهد در محیط یکسان و مراقبت
زراعی یکنواخت کشت گردید وسپس در چندین سال 
اکوتیپ با بیشترین سازگاري و باالترین تولید دانه و 

   ).1384عسگرزاده،(گردیداسانس انتخاب 
علفی، چند ساله و داراي غده  گیاهیسیاه زیره 

 رمک و سفید هالگ است )Apiaceae(و از خانواده چتریان

ساقه  داراي و مترسانتی 60به ارتفاع  ،بوده چتري آرایش با
 هاي تو خالی، شیاردار و از قاعده داراي انشعاباتی است

برگ هاي این . که چتر و چترك ها روي آنها قرار دارند
گیاه داراي بریدگی زیاد است، به طوري که به صورت نخ 

هایی برگ .روشن می باشند سبزمانند درآمده و به رنگ 
گیاه قرار دارند داراي دم برگ کوتاه و که در قاعده ي 

کشیده و  سیاه میوه هاي زیره. )4شکل( غالف مانند هستند
میلی متر و به رنگ قهوه اي و  ششنوك تیز، به طول تا 

.)5شکل( گاهی قهوه اي شکالتی یا مایل به زرد می باشند

  

  
 پراکنش رویشگاه طبیعی زیره سیاه در جهان - 1شکل 
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  رویشگاه طبیعی زیره سیاه در ایرانپراکنش  -2شکل

  

  
  پراکنش رویشگاه طبیعی زیره سیاه در استان خراسان بزرگ -3شکل

  
ري قوي تر عط ولی بوده سبز زیره شبیه بذرها

تمام قسمت هاي گیاه به ویژه میوه ها،  دارد، آن نسبت به
قسمت مورد استفاده ي . هستند معطرداراي بوي خوب و 

میوه هاي آن است که به طور مستقیم از آن و  سیاه، زیره
 دآی یا از اسانس آن، استفاده هاي بسیار زیاد به عمل می

اه، در حقیقت میوه آن است قسمت مورد استفاده زیره سی
 رهیز ). 5شکل ( که در عوام به دانه نیز مشهور شده است

 زیره ، ندکمی تولید تیره رنگ به زیرزمینی غده ایرانی سیاه

 است، سبز زیره مشابه شیمیایی یباتکتر داراي ایرانی سیاه

مجنون ( است ) % 10 تا 7 ( سبز زیره از بیش آن اسانس
زیره سیاه دوره رشد  ).1386امامی،حسینی و دوازده 

-رویشی کوتاهی داشته و قبل از تابستان خشک می

مطالعات فنولوژیکی نشان داد که بذور زیره سیاه در .شود
رشد قسمت هوایی در سال  0 شوند نیمه اول اسفند سبز می
ها و محور زیر لپه است که در  اول تنها محدود به لپه

حاصل رشد گیاه در  .دشو اواسط خرداد تدریجا خشک می
در عمق ) گرم 1 -1/0(اي کوچک  سال اول یک ریشه غده

باشد که تنها  ده سانتیمتري خاك روي ریشه بذري می
است جوانه روي آن بوسیله یک یا دو غالف پوشیده شده

رشد  .رود و از تیر تا آبان بعلت خشکی محیط بخواب می
مجدد در سال دوم از آبان شروع و در نیمه اول اسفند 
تدریجا تنها یک برگ حقیقی مرکب در سطح خاك ظاهر 

اي و تشکیل ساقه  شود و گیاه به تقویت ریشه غده می
زیرزمینی ادامه داده و وزن غده آن در سال دوم حداکثر 
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رسد بر  بنظر می . یابد تا حدود چهار گرم افزایش می
اي زیره سیاه ممکن است  ر ذخیره ریشه غدهحسب مقدا

 ).4شکل(  در سال سوم یا چهارم وارد مرحله زایشی شود
توان رشد و نمو زیره سیاه را در طول سال  بطور کلی می

به سه مرحله مشخص شامل خواب، رشد در داخل خاك 
این مراحل فنولوژیکی  . و رشد در بیرون خاك تقسیم کرد

) آبان تا خرداد(دوره بارندگی اي با  بطور قابل توجه
بوسیله بذر تکثیر شده و در پایان فصل . اند سازگار شده

در سال . شوندرشد میوه ها رسیده و در محیط پراکنده می
اول فقط برگهاي لپه اي تولید و ریشه آن پس از رشد در 

شود که این غده عامل سال هاي بعد به غده تبدیل می
ت و ضمن تشکیل اندام هاي رویش گیاه در سال بعدي اس

هوایی حجیم تر گردیده و از سال سوم وارد مرحله زایشی 
این گیاه چند سالی است که  .)1372خسروي،(شودمی

شود و تحقیقات نشان داده است  بصورت زراعی کشت می
که در شرایط مزرعه علی رغم افزایش نسبی در عملکرد 

هاي طبیعی دانه میزان اسانس دانه آن  نسبت به رویشگاه
رسد که جهت افزایش عملکرد و به نظر می. کم است

اسانس دانه و همچنین ارتقاء سایرخصوصیات این گیاه 

دارویی ضروري است که نیاز هاي به زراعی آن از جمله 
برخی نیازهاي تغذیه اي در زراعت آن مورد بررسی قرار 

هاي انجام شده نشان داد که توانایی خوبی  بررسی. گیرد
براي تولید زراعی این گیاه ارزشمند در ایران و خصوصا 
استان خراسان وجود دارد، همچنین در آینده زیره سیاه 

تواند بعنوان یک گیاه جدید زراعی در جهان مطرح  می
تولید ساالنه گیاهان دارویی از جمله زیره سیاه در . شود

بازارهاي جهانی هندوستان و پاکستان از اهمیت باالیی 
ردار می باشد و با توجه به شرایط اقلیمی مناسب در برخو

با . ایران میبایست نسبت به معرفی و کشت آن اقدام نمود
توجه به زراعی شدن زیره سیاه  در سال هاي اخیر و 
سازگاري مناسب آن با شرایط جدید اگرواکولوژیکی، 
جهت اقزایش کمی و کیفی محصول دانه در این گیاه 

جهت نیل به این مهم از عناصر  دارویی، ضروریست که
با مصرف . نیتروژن، فسفر و پتاسیم استفاده نمود غذایی 

آنها ضمن افزایش عملکرد و میزان اسانس در دانه زیره 
سیاه، به کشاورزي پایدار و  حفظ محیط زیست کمک 

  .خواهد شد

   
  )  Bunium persicum( میوه زیره سیاه -5شکل                                                                   اجزاي بوته زیره سیاه -4شکل

 

 ترکیبات مهم
 .درصد اسانس دارد 3-7سیاه حدود  زیره ي

تر اوقات دانه ها را قبل از رسیدن کامل، برداشت می بیش
کنند که در این صورت، داراي درصد باالیی اسانس 

شامل کومین آلدهید، آفا اسانس زبره سیاه . خواهند بود
باشد که پنین و گاما ترپنین و بسیاري مواد موثر دیگر می

در صنایع دارویی و غذایی کاربرد فراوان 
ي مهم نن، مادهلیمو). 1389همکاران،حقیرالسادات و (دارد

درصد اسانس را ممکن  50باشد که تا دیگر اسانس می
درصد  10- 20ترکیبات دیگر، شامل . است تشیکل دهد

درصد قندها و  20، پروتئیندرصد  20ثابت،  روغن
  ).1376امید بیگی،( مقداري فالوونویید هستند
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   دارویی زیره سیاه بر سالمتی اثرات مهم

زیره کشورمان، دارویی گیاهان مهمترین از یکی
 شکستگی درمان معده، زخم درمان .باشدمی سیاه ي

 و چربی کاهش بر، تب شکم، نفخ کردن برطرف استخوان،
 بسیاري و خون قند کاهش و آلرژي ضد خون، کلسترول

 .میباشند گیاه این مهم دارویی خواص از دیگر فواید
 طعم در و داشته اکسایشی ضد خاصیت سیاه زیره اسانس

 استفاده پنیر و شکالت نوشابه، غذا، هاي دهنده

زیاده روي در  .)1389حقیرالسادات و همکاران،(میشود
ایجاد کهیر می  این گیاه بعلت طبع گرم سیاه مصرف زیره

در نتیجه الغري  شده و باعث افزایش ترشح تیروئید و کند
 ).1388صالحی،(رنگ چهره را بدنبال دارد  زرديو 

  
 طریقه و میزان مصرف

 از زیره سیاه تهیه چاي

گرم میوه ي خرد شده، یک  پنجتا  یکبر روي 
استکان یا یک لیوان آب در حال جوش می ریزیم و 

البته بهتر است درب آن . دقیقه می گذاریم بماند 15حدود 
 از. مصرف می گرددسپس آن را صاف کرده و . بسته باشد

زیره، محصوالتی به صورت تنتور و به شکل قطره وجود 
سپاسم، دارد که به عنوان ضد نفخ، ضد درد و ضد ا

میزان مصرف این گونه فراورده ها، بر . مصرف دارد
حسب کارخانه ي سازنده و غلظت دارو در راهنماي 

 ).1388صالحی،(همراه دارو ذکر گردیده است

  
  زیره سیاه نگه داري

چون اسانس ها فرار هستند، لذا باید میوه ها را 
موقع استفاده، خرد یا آسیاب کرد تا از هدر رفتن آنها 

هم چنین چون اسانس ها جزو حالل . یري شودجلوگ
هاي بسیار خوب بوده و ظروف پالستیکی را سوراخ می 
نمایند، لذا باید براي نگه داري، از ظرف فلزي یا شیشه اي 

 ).1376امید بیگی،(رنگی استفاده شود

تولید ساالنه گیاهان دارویی از جمله زیره سیاه 
ن از اهمیت باالیی در بازارهاي جهانی، هندوستان و پاکستا

برخوردار می باشد و با توجه به شرایط اقلیمی مناسب در 
 .ت به معرفی و کشت آن اقدام نمودایران می بایست نسب

نقش عناصر غذایی بویژه نیتروژن، پتاسیم و فسفر از 
اهمیت زیادي  در رشد و بهبود کیفیت زیره سیاه 

)Bunium persicum( در صورتی که . برخوردار است
پارامترها و نیازهاي اکولوژیکی زیره کوهی از جمله 
نیازهاي غذایی در شرایط زراعی مشخص شود و تعیین 
گردد که چه مقدار ودر چه زمانی از کود هاي اصلی 
استفاده شود  ضمن دستیابی به حداکثر عملکرد کمی و 

با کاهش فشار برداشت از مراتع وافزایش  کیفی  می توان 
ش به کاشت آن در شرایط زراعی به حفظ مراتع نیز گرای

  ).1383عسگرزاده،(کمک نمود
  

  نتایج تحقیقات در راستاي توصیه کودي براي زیره سیاه
تحقیقات نشان داده است زیره سیاه حهت یک 

کیلوگرم درهکتار  20-30تولید مناسب در کشور هند به 
 72بذر نیتروژن نیاز دارد واین گیاه براي تولید یک تن 

کیلوگرم  80کیلوگرم اکسید فسفر و  32کیلوگرم نیتروژن ، 
ثابت شده است که  پتاس از خاك جذب می نماید و

عناصر عذایی نقش موثري در افزایش عملکرد زیره سیاه  
کیلو گرم در هکتار پتاسم  80تا  50داشته و مصرف 

اثر مثبت در رشد زیره سیاه   8/7-8/4بین pH خالص و 
عسگرزاده و  ، 1376امید بیگی،(ت داشته اس
  ).  1384همکاران،

در مطالعه اي که روي میزان نیاز زیره نیتروژن 
در طی دوسال زراعی صورت  تروژننی کوهی از نظر

و  30-60-90-120گرفت، نتایج نشان داد که بین مصرف 
 تروژننی کیلوگرم 90در هکتار ،  میزان  نیتروژن کیلوگرم 0

هم از نظرتولید دانه و هم از نظر اقتصادي مناسب تر است 
در  نبتروژنکیلوگرم  120و تفاوتی از این نظر با مصرف 
سی سبب زودر نبتروژن هکتار نداشته است ومصرف
تحقیقات ). 1383باقري،(نسبت به شاهد شد

نشان داد اکثر عملکرد زیره سبز در تیمار ) 1383(ناصري
 60زت خالص در هکتار، کیلوگرم ا 30هاي کودي 
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کیلوگرم پتاسیم  30کیلوگرم فسفر خالص در هکتار و 
 2)1972(فاجري و همکاران . خالص در هکتار بدست آمد

ساله اختالف  سهدر یک خاك شنی لومی در یک آزمایش 
معنی داري بین عملکرد حاصل از استفاده سطوح مختلف 

صفر کیلوگرم نیتروژن و فسفر و  50کودي یعنی صفر تا 
کیلوگرم پتاسیم در هکتار در کشت زیره مالحظه  80تا 

ها و حداکثر  حداکثر تعداد چترها، تعداد شاخه. کردند
کیلوگرم درهکتار   50-50-80محصول در فرمول کودي 

کیلوگرم  23در مطالعه دیگري گزارش شد . بدست آمد
کیلوگرم فسفر خالص در  20نیتروژن خالص در هکتار و 

ول را در زیره سیاه به بار میزان محص هکتار بیشترین
در این مطالعه پتاسیم اثري بر عملکرد .آورد

گزارش کرد ) 1383(باقري . 3)1989چاداري،(نداشت
کیلوگرم در هکتارکود نیتروژنه بیشترین 100مصرف تیمار 

اما تفاوت . در چتر را داشت تعداد چتر در گیاه و دانه
 100بین تیمار داري از نظر عملکرد ماده خشک معنی

 .کیلوگرم کود نیتروژنه وجود نداشت 200کیلوگر م و 
تیمارهاي ترکیبی حاصل از دو عنصر غذایی نسبت به 
اثرات آنها به تنهایی اثر بیشتري بر  نتایج عملکرد گیاه 

که  یدر تحقیق. زیره از جمله وزن خشک داشته است
 کاشت را بهترین تاریخ انجام شد) 1383(توسط عسکرزاده

 ی مشهد از نظر تعداد بوته سبز شدهیدر شرایط آب و هوا
کاشت نواري را جهت زیره سیاه  کشت پائیزه و روش

   .مناسب تشخیص داد
عملکرد زیره سیاه مستقیم و غیر مستقیم تحت 

بویژه درسال اول  .رعناصر غذایی در خاك قرارمی گیردتاثی
ده ب افزایش اندازه و غکه تغذیه مناسب در این سال سب

گردد و این خود عامل مهمی در افزایش گلدهی درگیاه می
گزارش شده . و عملکرد دانه در سال هاي آتی می گردد

افزایش نیتروژن در سال اول کاشت زیره سیاه، موجب 
افزایش میزان گلدهی و عملکرد دانه درفصل بعد خواهد 

چنین ارتباطی همچنین توسط  .)2002سالما و محمد،(شد 

                                                        
2 -Fagaria N K, et al. 1972 
3- Chaudhary G, R, 1989 

وي اظهار داشت در یک  .بیان گردید 4)2006(وگالرز 
آزمایش گلدانی، گیاهانی که در سال اول بخوبی تغذیه 
نشده بودند در بهار سال بعد داراي اندام هاي زایشی 
کوچک شده بودند در عوض مصرف کودهاي شیمیایی 

NPK ان گل در سال اول باعث افزایش معنی داري در میز
  . و عملکرد دانه گیاه شده بود

در همین آزمایش اعالم کرده ) 2006(وگالرز 
در زیره  NPKاست که مصرف دو برابر کودهاي شیمیایی 

گرم در  02/3به  98/0سیاه، سبب افزایش عملکرد دانه از 
وي همچنین اعالم داشت که در رطوبت . گیاه شده است

 (ار نمی باشدهاي باالي خاك افزایش عملکرد معنی د
زیره سیاه به مصرف هم کود هاي شیمیایی  .)2006وگالرز

مطالعات نشان .د هاي آلی پاسخ مناسبی داده استو کو
داده است که جذب بیشتر عناصر غذایی توسط گیاه زیره 
سیاه اروپایی در طول تابستان و پاییزسال اول و بهار سال 

مجارستان بعد و در زمان گلدهی  در شرایط کشور 
   .مشاهده شد

همچنین جذب عناصر غذایی در زیره سیاه 
و  P2O5گرم کیلو 39کیلو گرم نیتروژن،  85ان به میز

در هکتارگزارش شده و سبب  K2Oکیلو گرم  94
تن در  2/4تن در هکتار دانه و  2/1افزایش تولید 

در شمال و مرکز کشور . شده است) غده(هکتار ریشه 
هاي چرنوزم  بوده، کشت گیاه لهستان که داراي خاک

دارویی زیره سیاه در این مناطق بیشتر متمرکز است 
کیلوگرم در هکتار  80تا  60مقادیر مصرف 

 120تا  100و  P2O5کیلوگرم  80تا  70نیتروژن،
مصرف  MgOکیلوگرم  30تا  20و   K2Oکیلوگرم

 عالوه بر این افالطون و همکاران). 2006وگالرز، (شد
بیان داشتند که مصرف کود کمپوست به میزان ) 1993(

تن در هکتار، درصد اسانس را در دانه هاي زیره  10
کود دامی در زراعت زیره . سیاه افزایش داده است

تن در هکتار مصرف  40تا  20سیاه اغلب به مقدار 
این تحقیق با هدف اثر مقادیر مختلف . می گردد

                                                        
4 -Weglars, Z.2006 
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کرد و اجزاي عملکرد نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عمل
  . زیره سیاه اجرا گردید

  
  عناصر اصلی

 نیتروژن
نیتروژن یکی از عناصر اصلی و ضروري براي 
رشد گیاه و عامل کلیدي در دستیابی به عملکرد مطلوب 

نیتروژن در گیاهان . در محصوالت زراعی می باشد
باالترین غلظت را داشته و گلو گاه رشد است و نقش 

عملکرد دارد، بطوري که کمبود آن بیش مهمی در افزایش 
هیل و (از سایر عناصر غذایی عملکرد را محدود می کند

با توجه به اینکه زیره در مناطق ). 2005همکاران،
کوهستانی رشد می نماید و در این خاك ها به دلیل 
 .آبشویی بیشتر خاك از نظر نیتروژن فقیر می باشد

ن اضافی می تواند تحقیقات نشان داده است میزان نیتروژ
 ،منجر به کاهش میزان ماده خشک در زیره سیاه شود

بخصوص موقع رسیدن دانه که دما باال است و شدت نور 
خورشید هم زیاد است خشکی فیزیولوژیک را در گیاه 

  ) . 1382ملکوتی و همایی،(سبب می گردد 
زیره کوهی حهت یک تولید مناسب در کشور  

گوما و . کیلوگرم درهکتار نیتروژن نیاز دارد 20-30هند به 
کیلوگرم 23گزارش کرد میزان مصرف ) 2008(یوسف

نیتروژن خالص در هکتار بیشترین میزان محصول را در 
بیان می کند که مصرف ) 2006( وگالرز.  زیره تولید نمود

بر زیره سیاه باعث کاهش عملکرد نامتعادل کود نیتروژن 
 .در گیاه می گردد و مصرف زیاد آن به گیاه لطمه می زند

نشان داد که در شرایط  )1393(نوري حسینی 
آب و هوایی دشت مشهد زیره سیاه به مصرف نیتروژن 

کیلو گرم  40پاسخ داده است به طوریکه با مصرف 
و % 6/19نیتروژن خالص در هکتار عملکرد دانه  به میزان 

بدون مصرف ( نسبت به شاهد% 8/26عملکرد کاه به میزان 
این در حالی است که در اثر . افزایش یافته است) نیتروژن

مصرف سطوح بیشتر مقدار نیتروژن پاسخ گیاه منفی بوده 
  ).1جدول(است 

  فسفر 
فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی 

به دو شکل ضروري و پرمصرف مورد نیاز گیاه بوده و 
ها،  اسیدهاي نوکلئیک، فسفولیپیدها، فسفوپروتئین(آلی 

و معدنی ) هاي اینوزیتول و قندهاي فسفري فسفات
در ) هاي کلسیم، منیزیم، آهن و آلومینیوم عمدتاً فسفات(

شود و مهم ترین نقش آن در فرآیند  ها یافت می خاك
 ).1993تیسدل و همکاران، (تولید و انتقال انرژي است 

 فسفر به عنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهاي

ها ناقل اطالعات ژنتیکی  نوکلئیک نقش دارد و این اسید
اي است که سبب  باشند و عمده ترین ماده در گیاه می

در انتقال  فسفر. شود خاصیت اسیدي اسیدنوکلئیک می
انرژي در درختان میوه نقش دارد بنابر این در فعالیت 

ه نقش داشته و بطور غیر مستقیم بر عملکرد گیا متابولیکی
فسفر بصورت . گذارد می محصوالت از این طریق تأثیر

 شود و به همراه ترکیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره می

 سایر عناصر در ساختمان دانۀ گرده شرکت دارد و
باشد و در تشکیل  مهمترین عنصر در تولید محصول می

  ارد و همچنین بر تولیدگل و دانه بندي اهمیت زیادي د
ملکوتی و (هاي زایشی اثر افزایشی دارد  اندام

  ). 1382همایی،
کیلو گرم در هکتار فسفر سبب  50و  20تاثیر

افزایش عملکرد وبرخی از اجزاي عملکرد در زیره کوهی 
گزارش کردند که  5)2008(گوما و یوسف .شده است

یزان در هکتار بیشترین م کیلوگرم فسفر20میزان مصرف 
) 1383(محصول را در زیره تولید نموده است اما ناصري

کیلو گرم فسفر در هکتار  60اعالم کرد که مصرف 
نوري . باالترین عملکرد را در زیره بوجود آورد

کیلوگرم فسفر در  30نشان داد که  مصرف) 1393(حسینی
، عملکرد کاه را به % 8/29عملکرد دانه را به میزان  هکتار
و % 2/26، تعداد چتر در بوته را به میزان %2/19میزان 

بدون مصرف ( نسبت به شاهد%  6ارتفاع بوته را به میزان 
  ).2جدول( افزایش داده است) فسفر

                                                        
5- Gomaa, A .O. and Youssef, A.S. 2008 
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ارتفاع بوته و تعداد چترك در اثر مقادیر مختلف نیتروژن برتعداد بذردر چترك، عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته، عملکرد کاه،   - 1جدول 
  )1393نوري حسینی، ( بوته

تیمارنیتروژن 
کیلوگرم (خالص

  )در هکتار

 عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد کاه
  )کیلوگرم درهکتار( 

 ارتفاع بوته
  )سانتی متر(

تعداد چتر در 
  بوته

  تعداد چترك
  در بوته

  تعداد بذر
  در چترك

0 b 91/186  9/331  bc a 94/63  a 889/5  a 11/14  a 93/18  
40  a 2/232  a 8/448  39/61  a a 833/6  28/13  a a 77/19  
80  b 5/204  4/286  c 67/55  b b  611/4  89/11  b b  69/15  

120  a 5/236  370 b 89/56 b b 944/3  13ab b  85/15  
  .اختالف معنی داري ندارنددر هر ستون تیمارها یی که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند از نظر آماري 

  )1393نوري حسینی، ( اثر مقادیر مختلف فسفر برعملکرد دانه،  عملکرد کاه، تعداد چتر در بوته و ارتفاع بوته  - 2جدول 
  فسفر

  )کیلوگرم در هکتار( 
 عملکرد دانه

  )کیلوگرم در هکتار(
 کاه عملکرد

  )کیلوگرم در هکتار(
 ارتفاع بوته  تعداد چتر در بوته

  )سانتی متر(
0 b 7/172  b 2/321 b 5/4  b 6/57  

30  a 8/245  a 4/397  a 1/6  a 3/61 
  .در هر ستون تیمارها یی که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند از نظر آماري اختالف معنی داري ندارند

  پتاسیم 
تاسیم تقریباً در تمام فرآیندهاي متابولیسمی پ

پتاسیم به صورت یون با صرف انرژي از . گیاه نقش دارد
خاك جذب شده، وظایف برقراري پتانسیل اسمزي، فعال 

، سنتـز PH ، تثبیـــت)بعنوان کوآنزیـم(کردن آنزیمها 
انبساط سلولی، فتوسنتـز، و ، پروتئیـن، حرکات روزنـه اي

قسمت اعظم پتاسیم . تعادل آنیونی را درگیاه به عهـده دارد
موجود در گیاه بصورت ترکیبات معدنــی در سیتوپالسم 

در  نیتروژنو برعکس فسفـر و  دگردمی واکوئل مشاهده 
ترکیبات سلولــی شرکت ندارد و عمده نقش آن در فعل 

  .)1993همکاران، تیسدل و (و انفعاالت گیاهی است
پتاسیم در افزایش راندمان آب اثرات مستقیم و 
غیر مستقیمی دارد، پتاسیم باعـث افزایش مقـاومت گیاه 
نسبت به آفـات و بیماري هـا می گردد؛ بدیـن صورت 

، دگردمی کــــه ایـن عنصر باعث کلفتی کوتیکول برگ 
گیاهان در خنثی کردن نیتروژن اثــــر دارد، در بعضـی از 

پتاسیم ترکیباتی را تولیــد می کند که براي عامـل بیماریزا 
پتاسیم در گیاهان مختلف با افزایش غلظت . سمی است

  شیرة سلولی، کاهش نقطۀ انجماد و کاهش آب آزاد سلول 
  
  

  
از سرمازدگی ) آب اکثراً با دیوارة سلولی پیوند می یابد(

 80تاثیر  .)1382ملکوتی و همایی،(گیاه جلوگیري می کند
کیلو گرم در هکتار پتاسیم خالص در هکتار سبب افزایش 
عملکرد وبرخی از اجزاي عملکرد در زیره سیاه کوهی 

در یک خاك شنی  6)1972(فاجري و همکاران .شده است
ساله اختالف معنی داري بین  سهلومی در یک آزمایش 

 80عملکرد حاصل از استفاده سطوح مختلف صفر تا 
تاسیم در هکتار در کشت زیره سبز مالحظه کیلوگرم پ

نشان داد اکثر عملکرد ) 1383(تحقیقات ناصري. کردند
کیلوگرم پتاسیم  30زیره سبز در تیمار هاي کودي مصرف 

  . خالص در هکتار بدست آمد
 80تا  50مطالعات در هند نشان داد مصرف 

اثر  8/7-8/4بین  pHالص و کیلو گرم در هکتار پتاسم خ
نوري حسینی  .مثبت در رشد زیره کوهی  داشته است

 K2Oکیلو گرم پتاسیم  40نشان داد که مصرف ) 1393(
و عملکرد کاه را % 2/22در هکتار عملکرد دانه  به میزان 

) بدون مصرف پتاسیم( نسبت به شاهد% 5/14به میزان 
در  K2Oکیلوگرم پتاسیم  80همچنین مصرف . افزایش داد

و عملکرد % 36هکتار باعث افزایش عملکرد دانه  به میزان

                                                        
6 -Fagaria N K, et al. 1972 
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  )3جدول( دش) پتاسیمبدون مصرف (  نسبت به شاهد%  35کاه را به میزان
  در زیره سیاه اثر مقادیر مختلف پتاسم برعملکرد دانه، تعداد چتر در بوته وعملکرد کاه -3جدول 

  K2Oپتاسیم
  )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد کاه
  )کیلوگرم در هکتار(

تعداد چتر در 
  بوته

0 c 23/165  a 2/290 b 500/4  
40  b 1/212  b 7/339  b 083/5  
80  a 258  b 9/447 a 375/6  

  .در هر ستون تیمارها یی که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند از نظر آماري اختالف معنی داري ندارند
  

  اثر متقابل نیتروژن، پتاسیم و فسفر برعملکرد دانه وعملکرد کاه- 4جدول 
  عملکرد دانه                تیمار                                

  )کیلوگرم در هکتار(                 
  کاهعملکرد                 

  )کیلوگرم در هکتار(                   
N0K0P0 5/151   ghijklm 233  fgh 
N1K0P0 82  p 5/204   gh 
N2K0P0 2/129   mnop 7/390   cde 
N3K0P0 218  efgh 2/338  defg 
N0K1P0 5/102   nop 2/256   efgh 
N1K1P0 8/178  fghigklm 7/373   cdef 
N2K1P0 3/132   lmno 2/302 defgh 
N3K1P0 7/86   op 9/171   h 
N0K2P0 9/170   higklm 3/499   bc 
N1K2P0 3/279   cde 9/609   ab 
N2K2P0 5/147   gklmno 1/218   gh 
N3K2P0 212  def 4/256   efgh 
N0K0P1 214  fghi 5/296   defgh 
N1K0P1 7/133   klmno 5/352   cdefg 
N2K0P1 5/174 ghijklm 4/248   efgh 
N3K0P1 8/152   igklmn 5/157   efgh 
N0K1P1 5/184   fghigkl 3/350   cdefg 
N1K1P1 7/224   defg 7/423   cd 
N2K1P1 294ab 5/338   defg 
N3K1P1 275  bc 4/501   bc 
N0K2P1 9/205   fghigk 9/355   cdefg 
N1K2P1 3/312  a 5/728  a 
N2K2P1 7/207   fghig 4/220   gh 
N3K2P1 7/256   cd 7/694 a 

 .در هر ستون تیمارها یی که داراي حداقل یک حرف مشترك می باشند از نظر آماري اختالف معنی داري ندارند

  
  غالب دشت مشهدشیمیایی خاك  و خصوصیات فیزیک-5جدول  

EC(dS/m)  pH  T.N.V(%)  S.P  O.C(%)   بافتکالس  

  تیلومی سیلی  38/0  5/31  2/17  8  38/1
    )mg/kg(    

P  K  Zn  Fe  Mn  Cu    

6/11  146  6/0  82/2  3/5  9/0    
  
  

  
  



  )Bunium persicum( مدیریت بهینه توصیه کودي در اراضی زیر کشت زیره سیاه/  58
 

  اثر متقابل نیتروژن، فسفر و پتاسیم 
به نظر می آید که مصرف توام نیتروژن ، فسفر و 

باعث افزایش عملکرد  N1K2P1 پتاسیم  در مقادیر تیمار 
 40قدار برابر با مصرف توام این م. زیره سیاه می شود

کیلو گرم پتاسیم خالص و  80گرم نیتروژن خالص، کیلو
تحقیقات ).  4جدول(کیلو گرم فسفر خالص می باشد  30

نیز  ن داد که بیشترین عملکرد زیره سبزنشا) 1383(ناصري
کیلوگرم ازت خالص در هکتار،  30در تیمار هاي کودي 

کیلوگرم پتاسیم  30کیلوگرم فسفر خالص در هکتار و  60
   .خالص در هکتار بدست آمده است

تحقیقات نشان داده است زیره کوهی حهت یک 
کیلوگرم درهکتار  20-30تولید مناسب در کشور هند به 

 72نیاز دارد واین گیاه براي تولید یک تن بذر  ازت
کیلوگرم  80کیلوگرم اکسید فسفر و  32کیلوگرم ازت ، 

پتاس از خاك جذب می نماید وثابت شده است که 
عناصر عذایی نقش موثري در افزایش عملکرد زیره کوهی  

در یک خاك شنی 7)1972(فاجري و همکاران . داشت
ختالف معنی داري بین ساله ا سهلومی در یک آزمایش 

عملکرد حاصل از استفاده سطوح مختلف کودي یعنی 
کیلوگرم  80کیلوگرم ازت و فسفر و صفر تا  50صفر تا 

نوري . پتاسیم در هکتار در کشت زیره سبز مالحظه کردند
نشان داد که  بیشترین عملکرد دانه زیره ) 1393(حسینی

سیم و سیاه از تیمار سطح دوم نیتروژن، سطح سوم پتا
کیلوگرم در  3/312به مقدار )N1K2P1 (سطح دوم فسفر
  ) .4(جدول هکتار بدست آمد

  
توصیه کودي و رهیافت هاي ترویجی براي زیره سیاه در 

  شرایط دشت مشهد
بطور کلی با توجه به اطالعات بدست آمده 

از  )Bunium persicum(چنین بنظر می رسد زیره سیاه
نیتروژن، به مقادیر زیادي از این نظر نیاز به عنصر غذایی 

عنصر غذایی  نیازي ندارد و با حداقل مقدار نیتروژن 
مصرفی به رشد و نمو مطلوب گیاه و عملکرد مورد انتظار 

                                                        
7 -Fagaria N K, et al. 1972 

این گیاه به مصرف پتاسیم عکس العمل . خواهد رسید
مناسبی نشان داده است و در سطوح بیشتر پتاسیم، 

 .افزایش یافته استزاي عملکرد آن عملکرد و برخی از اج
همچنین مصرف فسفر نسبت به عدم مصرف آن توانسته 
. است عملکرد مورد انتظار را در این گیاه تامین نماید

مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم باعث شد عملکرد دانه به 
لذا مدیریت  .نسبت به شاهد افزایش یابد% 51میزان 

 مصرف کود شامل مقدار، زمان و روش مصرف کود تحت
 به شرح زیر توصیه میشود) 5جدول(شرایط دشت مشهد 

کیلوگرم نیتروژن خالص در  40مصرف خاکی مقدار :
 کیلوگرم 80در هکتار و  P2O5کیلوگرم  30هکتار، 

K2O در هکتار هم زمان با تهیه زمین و کشت بذر زیره در
) سرك(کیلو گرم نیتروژن خالص  20سال اول و مصرف 

 20در هکتار در اسفند ماه سال دوم و همچنین مصرف 
در هکتار در فروردین ) سرك(کیلو گرم نیتروژن خالص 

ماه سال سوم همزمان با شروع گلدهی جهت زیره سیاه 
این میزان توصیه با توجه به . توصیه می گردد) کوهی(

کیلو گرم دانه در  150حدود ( افزایش عملکرد ایجاد شده
 800یک کیلوگرم معادل(و قیمت دانه زیره سیاه ) هکتار
می توانداز نظر اقتصادي درآمد بسیار مناسبی ) ریالهزار 

 . براي کشاورزان ایجاد نماید
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