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 چکیده
 باال جهت محیطی زیست مخرب اثرات بدون عی،طبی منابع سایر و هوموس از حاصل آلی اسید یک عنوان به هیومیک اسید

هیومیک بر  اسید کاربرد بررسی منظور شود. به واقع موثر تواندمی محیطی متغیر شرایط در خصوص عملکرد زیره سبز، به بردن
زیره سبز، آزمایشی در مزرعه پژوهشی گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد به  بر برخی صفات کمی و کیفی

اجرا شد. فاکتورهای 1314صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 
مرحله  از بعد آبیاری قطع گلدهی و مرحله ی از بعد آبیاری قطع کامل، سطح )آبیاری سه در آبیاری اصلی آزمایش شامل عامل

 سبز )اصفهان، زیره سه توده ی لیتر( و در میلی گرم 222 و )صفر غلظت دو در هیومیک اسید پاشی دانه(، محلول شدن پر ی
سبزوار( که به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی،  و کاشان

س بود. نتایج حاکی از تأثیر معنی و کل، محتوای کارتنوئید، درصد و عملکرد اسان a ،bوزن خشک تک بوته، محتوای کلروفیل 
(. افزون بر این P<0.01دار رژیم های مختلف آبیاری بر صفات مورد پژوهش بجز تعداد شاخه های فرعی و درصد اسانس بود )

نتایج نشان داد که کاربرد اسید هیومیک بر صفات اثر معنی داری نداشت. اثر اصلی توده های زیره سبز بر صفات تعداد شاخه 
(. با توجه به نتایج مقایسه میانگین، کاربرد P<0.05فرعی، وزن خشک تک بوته و درصد اسانس تأثیر معنی داری داشت ) های

گانه دانه شد. در مقایسه میانگین اثر سه شدن پر مرحله ی از اسید هیومیک باعث افزایش عملکرد اسانس در قطع آبیاری بعد
ر توده سبزوار در شرایط عدم کاربرد اسید هیومیک و قطع آبیاری بعد از گلدهی بود و و کل د aنیز، باالترین محتوای کلروفیل 

 کمترین میانگین در توده کاشان در شرایط کاربرد اسید هیومیک و قطع آبیاری بعد از پر شدن دانه بدست آمد. 

 اسید هیومیک، کلروفیل، کارتنوئید، عملکرد اسانس، زیره سبز. کلیدی: هایواژه
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 قدمهم
درصدی نسبت به سال  2/6، با رشد 2222براساس آمارهای موجود، ارزش بازار جهانی داروهای مشتق از گیاهان در سال 

. آمریکا یل گردیدنامیلیارد دالر  8/18به رقمی معادل  2227میلیارد دالر بالغ گردید. این مقدار در سال  7/13پیش از آن، به 
رود ارزش این بازار تا سال بازار را به خود اختصاص داده بود. با این حال انتظار می درصد این 02بیش از  2222در سال 

در فارماکوپه از گیاه زیره سبز به عنوان دارو  .((Tripathi and Kori, 2003تریلیون دالر افزایش یابد  0به رقمی معادل  2202
یره سبز معالجه کننده دل درد و ضد نفخ بوده و بدین لحاظ یاد شده است و میوه آن خاصیت دارویی دارد. مواد مؤثره میوه ز

ای دارد. همچنین زیره سبز مدر، معرق، اشتهاآور، های دستگاه گوارش استفاده گستردههای دارویی بیماریدر تهیه فرآورده
یل متعدد از جمله (. عملکرد زیره به دالSalami et al., 2004باشد )بادشکن، ضداسپاسم، مسکن و تقویت کننده معده می

تواند در نوسان باشد. متوسط عملکرد در شرایط دیم و کیلوگرم در هکتار می 2222های محیطی از مقادیر بسیار ناچیز تا تنش
گیاهان در طول دوره رشد خود  (.Ehteramian, 2001کیلوگرم در هکتار متغیر است ) 1222تا  122آبی زیره کاری ایران بین 

ترین چالش در تولید محصوالت زراعی خصوصاً در گوناگونی قرار دارند و در این میان کمبود آب بزرگ هایدر معرض تنش
بینی وجود داشته زمانی که خشکی غیرقابل پیش(. Munns, 2002جمله ایـران است ) خشک دنیـا ازمناطق خشک و نیمه
توانند با موفقیت رشد خود را کامل کنند و به همین خاطر نمی ها به اندازه کافی در اختیار نباشد گیاهانباشد و میزان بارندگی

های اصلی در کشاورزی پایدار استفاده ازکودهای زیستی در یکی از راهکار (.Kusaka et al., 2005یابد )عملکرد دانه کاهش می
 کشاورزی (.Sharma، 2002) های شیمیایی استهای زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل مالحظه در مصرف نهادهاکوسیستم

 شیمیایی کودهای نظیر خارجی های نهاد از استفاده جای به نظام این است. در اکولوژیک اصول بر مبتنی تلفیقی نظام یک پایدار

 ذخیره ضمن تا شودمی استفاده آفات بیولوژیک کنترل و بیولوژیک و آلی دامی، کودهای کودهای گیاهی، بقایای از کشها و آفت

 مزارع در زیستی تنوع همچنین و( Rigby،2001; Griffe،2003است ) شده کنترل آفات و هرز هایعلف خاک، در غذایی مواد

 گیاهان و حیوانات باقیمانده از که هستند مختلف آلی ترکیبات از مخلوطی هیومیکی شامل مواد (.EL.sawi, 2002یابد) افزایش

دالتن و اسید فولویک هم با وزن  322222-32222وزن مولکولی  با کهیومی ( اسیدMaccarthy, 2001شوند )می حاصل
های محلول با عناصر میکرو های پایدار و نامحلول و کمپلسدالتن به ترتیب سبب تشکیل کمپلس 32222مولکولی کمتر از 

ریشه را  PM-ATPaseهای گیاهی مختلف قادر است که فعالیت اسید هیومیک در گونه (.Liu and Cooper, 2000گردند )می
 ,.Nardi et alگردد )ها را افزایش دهد که در نهایت منجر به بهبود رشد میتحریک کند و نسبت جذب نیترات در ریشه

های های مختلف آبیاری و کود آلی اسید هیومیک بر ارتفاع بوته، تعداد شاخههدف از این تحقیق ارزیابی اثر رژیم (.2002
 های زیره سبز بود.محتوای کلروفیل، کارتنوئید، درصد و عملکرد اسانس توده فرعی، وزن خشک تک بوته،

 هامواد و روش
انجام گرفت. مزرعه پژوهشی گیاهان دارویی  1314-1310این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد طی سال زراعی 

دقیقه شرقی، ارتفاع  34درجه و  30افیایی درجه و هشت دقیقه شمالی و عرض جغر 01دانشگاه شاهد دارای طول جغرافیایی 
اسپلیت  صورتبهآزمایش گراد بود. درجه سانتی 1/17متر و میانگین دما میلی 216متر، میانگین بارندگی  1112از سطح دریا 

 سه در یهای آبیارفاکتورهای آزمایش شامل رژیم در سه تکرار اجرا شد.پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی 
 اسید پاشی دانه( به همراه محلول شدن پر یمرحله از بعد آبیاری قطع گلدهی و یمرحله از بعد آبیاری قطع کامل، سطح )آبیاری

صفات مورد بررسی شامل سبزوار( بود.  و کاشان )اصفهان، سبز زیره یلیتر( در سه توده در گرممیلی 222 و )صفر غلظت دو با هیومیک
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و کل، محتوای کارتنوئید، درصد و عملکرد  a ،bهای فرعی، وزن خشک تک بوته، محتوای کلروفیل تعداد شاخه ارتفاع بوته،
بوته از  0به منظور بررسی صفات مورفولوژیک شامل تعداد ساقه فرعی، ارتفاع بوته و وزن خشک تک بوته تعداد اسانس بود. 

  از سطح زمین به آزمایشگاه منتقل شدند. هاآنطع کردن هر کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه انتخاب و پس از ق
 
 

 سنجش میزان کلروفیل و کارتنوئید
گرم از  0/2( استفاده شد. در این روش Arnon 1967و کارتنوئید از روش ) bو  aی طیف جذبی کلروفیل ریگاندازهجهت 

فالکون ریخته شد و سپس در دستگاه  درون %82استون  تریلیلیم 22 با ماده تر برگ گیاهی در هاون چینی سائیده و
دقیقه قرار داده شد. سپس مقداری از نمونه را در کووت اسپکتروفتومتر  12در دقیقه به مدت  دور 6222سانتریفیوژ با سرعت 

متر نانو 472و  bنانومتر برای کلروفیل  a، 640نانومتر برای کلروفیل  663ی هاموججداگانه در طول  طورریخته و سپس به 
ی مربوطه در زیر غلظت کلروفیل هافرمولبا استفاده از  و سپسبرای کارتنوئیدها توسط اسپکتروفتومتر مقدار جذب قرائت شد 

a  وb  آمد. به دستبر گرم وزن تر نمونه  گرمیلیمو کارتنوئیدها بر حسب 

Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 ×A645) V/100W 

Chlorophyll b = (19.3 × A645 – 3.6 × A663) V/100W 

Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl.a) – 104(mg chl.b)/227 

V = حجم محلول 
A=  نانومتر 472و  640 ،663ی هاموججذب نور در طول 
W= وزن تر نمونه بر حسب گرم 

 استخراج اسانس 
( به روش Clevengerاب شدن با دستگاه کلونجر )گرم بذر از هر تیمار پس از آسی 42جهت تعیین میزان اسانس، مقدار 

به ساعت اسانس گیری شد. سپس اسانس توسط سولفات سدیم رطوبت زدایی گردید و مقدار اسانس  3تقطیر با آب به مدت 
 (.Kapoor et al., 2004که محاسبه گردید ) باشدیمدرصد اسانس در عملکرد دانه  ضربحاصلآمد. عملکرد اسانس،  دست
ای دانکن دامنه ها از طریق آزمون چندتحلیل قرارگرفته و میانگین و تجزیه مورد SPSSات حاصل، از طریق برنامه آماری اطالع

 .مقایسه شدنددر سطح پنج درصد 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

بر  داریتأثیر معنی های زیرههای مختلف آبیاری و اثر متقابل اسید هیومیک در توده، اثر رژیمطبق نتایج تجزیه واریانس
های مختلف آبیاری نشان داد که با کاهش میزان آب در دسترس گیاه از (. مقایسه میانگین رژیم1)جدول  داشتارتفاع بوته 

متر( سانتی 40/16ترین ارتفاع بوته )داد، به طوری که بیش دار آماری در ارتفاع بوته زیره سبز رخطریق آبیاری، کاهش معنی
. براساس نتایج مقایسه بود متر(سانتی 48/14ترین ارتفاع بوته در قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه )کامل و کمدر آبیاری 
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 17/16ترین ارتفاع بوته در ترکیب تیماری توده کاشان در عدم کاربرد اسید هیومیک )با میانگینمیانگین اثر متقابل، بیش
ر ارتفاع بوته به نوع توده بستگی دارد، به طوری که کاربرد اسید هیومیک در توده اثر اسید هیومیک ب همچنین .متر( بودسانتی

 (.1شکل سبزوار باعث افزایش و در توده کاشان و اصفهان باعث کاهش میانگین ارتفاع بوته گردید )

 

 

 (MSeمیانگین مربعات )

عملکرد  درصد  محتوای  محتوای  محتوای  محتوای  وزن خشک  تعداد ساقه  درجه  ارتفاع بوته  منابع تغییر
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 بوتههای مختلف زیره سبز بر ارتفاع ( اثر متقابل اسید هیومیک در توده1) شکل

  

 ( تجزیه واریانس برخی صفات کمی و کیفی توده های زیره سبز تحت تأثیر رژیم های آبیاری و اسید هیومیک1جدول )

nsدرصد. 1و  0دار در سطح احتمال دار و معنی* و ** به ترتیب غیر معنی ٬ 
 

 های فرعیتعداد شاخه
( و اثر متقابل اسید هیومیک در توده P≤0.05های مختلف زیره )( نشان داد که اثر توده1)نتایج تجزیه واریانس جدول 

(P≤0.05بر تعداد ساقه فرعی در بوته معنی ) ترین های مختلف حاکی از این بود که بیشمیانگین بین تودهدار بود. مقایسه
 77/3ترین میانگین این صفت در توده سبزوار )با میانگین بوته( بود و کم 82/4تعداد ساقه فرعی در توده کاشان )با میانگین 

ترین تعداد های زیره، بیشهمقایسه میانگین اثر متقابل اسید هیومیک در تود( 2. براساس نمودار )شکل بوته( مشاهده گردید
 بوته( بدست آمد. 48/0)با میانگین ساقه فرعی در ترکیب تیماری توده کاشان در کاربرد اسید هیومیک 

 

کلروفیل  bکلروفیل  کلروفیل کل کارتنوئید اسانس اسانس
a 

 آزادی های فرعی تک بوته

62/1  281/2  17/1 * 10/70 ** 83/16 ** 21/14 * 1/6471 ** 62/6 * 80/11  (Rتکرار ) 2 **
41/13 ** 231/2  88/2 * 77/44 ** 26/8 ** 72/16 ** 7/22732 ** 22/2 ns 21/14  (I آبیاری ) 2 **
81/1  123/2  22/2  64/0  74/1  44/2  4/1874  48/2  63/13  خطای اصلی 4 

87/6  128/2  20/2  47/0  02/3  21/2  2/1112  18/2 ns 41/2 ns 1 ( اسید هیومیک H) 

26/2  108/2 ** 16/2  28/2  23/2  31/2  4/4848 * 12/4 * 48/1 ns 2 ( توده های زیرهC) 
44/24 ** 167/2  27/2  13/0  41/1  03/1  1/12234 ** 70/1 ns 01/2 ns 2 I*H 

61/1  207/2  12/2  08/1  46/2  04/2  1/1121 ** 22/3  11/3 ns 4 I*C 

88/0  117/2  221/2  18/3  41/1  31/2  4/1311  18/4 * 62/11 * 2 H*C 
87/4  164/2  71/2  28/24 * 22/3  02/12 * 6/2336 * 01/1  21/0 ns 4 I*H*C  
10/2 162/2 32/2 36/6 31/1 21/3 6/818  00/1  21/2  فرعی خطا 32 
21/21 12/22 70/11 32/12 31/20 18/12 18/26  28/21  71/1  ضریب تغییرات )%( - 
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 های مختلف زیره سبز بر تعداد ساقه فرعی در بوتهاثر متقابل اسید هیومیک در توده (2شکل )

 وزن خشک تک بوته
های زیره و همچنین اثرات متقابل آبیاری رژیم آبیاری و تودهاصلی اثرات  ن داد کهنتایج تجزیه واریانس این پژوهش نشا 

های مختلف زیره بر گانه رژیم آبیاری در اسید هیومیک در تودههای زیره و اثر متقابل سهدر اسید هیومیک، آبیاری در توده
ی زیره هاتودههای آبیاری در د هیومیک در رژیمگانه )اسی(. مقایسه میانگین سه1)جدول  دار بودندوزن خشک بوته معنی

شکل ترین میانگین این صفت در کاربرد اسید هیومیک در آبیاری کامل و در توده سبزوار بدست آمد )سبز( نشان داد که بیش
3 .) 

 
 بوتهتک های مختلف آبیاری در اسید هیومیک بر وزن خشک های مختلف زیره سبز در رژیماثر متقابل توده (3شکل )

 و کل a ،bمحتوای کلروفیل 
داری داشت تأثیر معنی aگانه آبیاری در اسید هیومیک در توده زیره سبز بر محتوی کلروفیل اثر آبیاری و اثر متقابل سه 

 را aترین محتوی کلروفیل (. در مقایسه میانگین اثر آبیاری، شرایط آبیاری کامل و قطع آبیاری بعد از گلدهی بیش1)جدول 
گانه، نیز باالترین محتوی این صفت در توده سبزوار در شرایط عدم کاربرد اسید هیومیک و داشتند. در مقایسه میانگین اثر سه

ترین میانگین در توده کاشان در شرایط گرم بر گرم وزن تر( بود و کممیلی 61/18قطع آبیاری بعد از گلدهی )با میانگین 
-رسد اسید هیومیک سبب دوام بافتبه نظر می (.4شکل ری بعد از پر شدن دانه بدست آمد )کاربرد اسید هیومیک و قطع آبیا

مثبت فیزیولوژیکی از جمله اثر بر  راتیتأثدهد و نیز از طریق شود و عملکرد گیاهان را افزایش میهای فتوسنتز کننده می
 (.1310د گیاهان را در پی دارد )مجدم و همکاران، های گیاهی و افزایش غلظت کلروفیل برگ، افزایش عملکرمتابولیسم سلول
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 aهای مختلف آبیاری در اسید هیومیک بر میزان کلروفیل های زیره سبز در رژیمگانه تودهاثر متقابل سه (4شکل )

اثر (. در مقایسه میانگین 1)جدول  شددار معنی bنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری بر محتوی کلروفیل  
 27/0در شرایط آبیاری کامل و قطع آبیاری بعد از مرحله گلدهی )به ترتیب با میانگین  bترین محتوی کلروفیل آبیاری، بیش

ترین میانگین این صفت در قطع آبیاری بعد از مرحله پر شدن دانه )با تر( بدست آمد و کمگرم بر گرم وزنمیلی 68/4و 
 (.0شکل تر( بود ) گرم بر گرم وزنمیلی 70/3میانگین

 
 bهای مختلف آبیاری بر محتوای کلروفیلاثر رژیم (5شکل )

گانه آبیاری در اسید های آبیاری و اثر متقابل سهنشان داد که اثر رژیم از این آزمایش حاصل واریانسنتایج تجزیه 
های آبیاری بر ر مقایسه میانگین اثر رژیم(. د1دار بودند )جدول های مختلف زیره بر میزان کلروفیل کل معنیهیومیک در توده

ترین میانگین ترین میانگین این صفت در آبیاری کامل و قطع آبیاری بعد از مرحله گلدهی بدست آمد و کمکلروفیل کل، بیش
ی مختلف هامیانگین اثر متقابل )آبیاری در اسید هیومیک در توده مقایسات. .در قطع آبیاری بعد از مرحله پر شدن دانه بود

زیره( نشان داد که بیشترین میانگین این صفت در توده سبزوار در عدم کاربرد اسید هیومیک در قطع آبیاری بعد از مرحله 
گرم در گرم وزن تر( بود و کمترین میانگین در ترکیب تیماری کاربرد اسید هیومیک در توده میلی8 8/23گلدهی )با میانگین 

 (.6شکل گرم بر گرم وزن تر( بدست آمد )میلی 31/17بعد از مرحله پر شدن دانه )با میانگین کاشان در شرایط قطع آبیاری 
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 های مختلف آبیاری در اسید هیومیک بر میزان کلروفیل کلهای زیره سبز در رژیمگانه تودهاثر متقابل سه (6شکل )

 محتوای کارتنوئید

بر میزان کارتنوئید گیاه از نظر آماری آبیاری  های مختلفی رژیماصل اثرها براساس نتایج جدول تجزیه واریانس داده
(. مقایسه میانگین سطوح آبیاری نشان داد که میزان کارتنوئید در آبیاری کامل بیشترین و در قطع 1دار شد )جدول معنی

ند به علت نقش اتنش میتویط اشردر ها ئیدتنورکاالقای سنتز  (.7شکل آبیاری در بعد از پر شدن دانه کمترین بدست آمد )
های کارتنوئیدها انرژی زیادی را از فتوسیستم یک و دو به صورت گرما یا واکنشباشد. ی فتوسنتزت تشکیالها در آنحفاظتی 

مقایسات میانگین ( که در Momeni et al., 2013توانند غشاهای کلروپالستی را حفظ کنند )ضرر دفع کرده، میشیمیایی بی
 .مشاهده شد کاهش محتوای کارتنوئیددر قطع آبیاری بعد از مرحله پر شدن دانه این پژوهش  ف آبیاریهای مختلرژیم

 
 های مختلف آبیاری بر محتوای کارتنوئیداثر رژیم (7شکل )
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 درصد و عملکرد اسانس 

سطح احتمال یک درصد های زیره سبز بر درصد اسانس در تودهاصلی ها، اثر نتایج تجزیه واریانس دادهطی بررسی 
در مقایسه میانگین اثر توده زیره سبز بر درصد اسانس، باالترین میانگین در توده اصفهان و سبزوار  (.1)جدول دار بود معنی

 (.8شکل درصد( بودند ) 48/1ترین میانگین در توده کاشان )با میانگین درصد( و کم 11/1و  84/1)به ترتیب با 

 

 

 

 درصد اسانس های زیره سبز براثر توده (8شکل )

 دار بوداسانس معنی نشان داد که اثر آبیاری و اثر متقابل آبیاری در اسید هیومیک بر عملکرد واریانسنتایج تجزیه 
لیتر در هکتار( و کمترین  10/7ترین میانگین در آبیاری کامل )با میانگین (. در مقایسه میانگین اثر آبیاری، بیش1)جدول 

لیتر در هکتار( بدست آمد. در مقایسه میانگین اثر متقابل اسید  60/2ر قطع آبیاری بعد از پر شدن دانه )با میانگین میانگین د
شکل لیتر در هکتار( بود ) 07/7هیومیک در آبیاری، بیشترین میانگین در آبیاری کامل در کاربرد اسید هیومیک )با میانگین 

1.)  
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 های مختلف آبیاری بر عملکرد اسانس زیره سبزک در رژیماثر متقابل اسید هیومی (9شکل )

 سپاسگزاری

های گیاهان دارویی و زراعت به خاطر فراهم دانند از مسئولین دانشکده کشاورزی، آزمایشگاهنگارندگان بر خود الزم می
 کردن امکانات الزم برای انجام این تحقیق تشکر و قدردانی کنند.
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