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 چکیده

پالت  آزمایشی به صورت اسپليتهای آبياری، یمتحت رژهيوميك بر اجزای عملکرد زیره سبز  اسيد کاربرد بررسی منظور به
های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی گياهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سه فاکتوریل در قالب طرح بلوک

 هی وگلد یمرحله از بعد آبياری قطع کامل، سطح )آبياری سه در آبياریهای رژیمفاکتورهای آزمایش شامل  اجرا شد. تکرار
ليتر(  در گرمميلی 222 و )صفر غلظت دو با هيوميك اسيد پاشی محلولبه همراه  دانه( شدن پر یمرحله از بعد آبياری قطع

صفات مورد مطالعه شامل تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن  .بودسبزوار(  و کاشان )اصفهان، سبز زیره یدر سه توده
 صفات کاهش آب آبيارینشان داد که  تجزیه واریانسنتایج بود.  عملکرد بيولوژیك و عملکرد دانههزار دانه، شاخص برداشت، 

طوری که قطع آبياری به  .داری کاهش دادرا به طور معنیوزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بيولوژیك و عملکرد دانه 
 همچنين نتایج تحقيق نشان ت به آبياری کامل کاست.نسبرا درصد از عملکرد دانه  33/66ی پر شدن دانه بعد از مرحله

داری بر عملکرد دانه داشت و در قطع آبياری بعد از مرحله پر شدن دانه کاربرد اسيد هيوميك اثر معنی دهنده این بود که
ر توده های مورد سد دربه نظر می آبياری کامل داشت.در عملکرد دانه بر ترین تأثير را باعث افزایش عملکرد دانه شد و بيش

 قطع زیره سبز اصفهان در مرحله یکاربرد اسيد هيوميك نيز در توده های مختلف آبياری، از عملکرد دانه کاسته ومطالعه رژیم
 عملکرد دانه بود. ترین دارای بيشپر شدن دانه و  دهیگلمرحله  از بعد آبياری

 ، شاخص برداشت، زیره سبز.آلی، عملکرد دانه، وزن هزار دانه کود :های کلیدیواژه
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 مقدمه
-رنگ پر اقتصادی چرخه در را گياهان این نقش آن از حاصل هایفراورده و دارویی گياهان از استفاده به افزون روز رویکرد

 پيشرفته کشورهای در بلکه نبوده، محدود توسعه حال در کشورهای به هاآن افزایش به رو مصرف طوریکه به است، کرده تر

 صادراتی و دارویی مهم گياهان نيز از (Cuminum cyminum) سبز زیره (.Anwar et al., 2005) است یافته فراوانی توسعه نيز

 این در و است متمرکز صحرا ترکمن منطقه و مرکزی شرقی، آذربایجان خراسان، هایناستا در گياه این کاشتد. باشمی کشور

 مقادیر حاوی سبز زیره هایدانه .(1332، همکاران و زادهینب) دارد را اول مقام سبز، زیره توليد درصد 02 با خراسان استان بين

 مورد نفخ ضد و اکسيدانآنتی عنوان به نوین و سنتی طب در که است دارویی و مهم ثانوی ترکيبات و آهن کاروتن، باالیی

)نخ زری  است مؤثر ... و گلو و دهان زخم تب، وردگی،سرماخ سردرد، هاضمه، سوء اسهال، درمان در و گيردمی قرار استفاده
مقادیر بسيار کم از اسيدهای آلی به دليل وجود ترکيبات هورمونی اثرات مفيدی در افزایش توليد و بهبود  (.1333مقدم، 

حصوالت الگوی بارش نامنظم در نواحی مختلف کشور، م(. Samavat and Malakuti, 2005کيفيت محصوالت کشاورزی دارند )
ای نامناسب، دهد. بيشتر اوقات دمای زیاد و وضعيت تغذیههای مختلف تنش خشکی قرار میمختلف را رد معرض شدت

مقدار کافی عناصر کم مصرف و پرمصرف را دریافت کند. گياهی که خوب تغذیه شده و بهتر میاثرهای تنش خشکی را پيچيده
ترکيبات هوموسی مواد آلی، دارای دو نوع اسيد آلی (. 1302شنو و همکاران، رکرده باشد، مقاومت بهتری به خشکی دارد )

های اسيد هيوميك و اسيد فوليك و جزء هومين هستند که از منابع مختلف نظير خاک، هوموس، پيت، ليگنيت مهم به نام
 Sebahattin andوت هستند )ساختار شيميایی متفاشوند و در اندازه مولکولی و اکسيدشده، زغال سنگ و ... استخراج می

Necdet, 2005.)  با انجام یك آزمایش در شرایط کنترل شده کشخص شد که با کاربرد مواد هيوميکی عملکرد وزن خشك
 خشك اقليم از ایران اراضی اعظم بخش اینکه به توجه با (.Shariff, 2002داری یافت )های یوالف افزایش معنیذرت و گياهچه

ارزیابی  هدف با حاضر پژوهش شود،یم مواجه آب کمبود با دارویی و زراعی گياهان توليد و است داربرخور خشك نيمه و
 .شد انجام سبز زیره هایهعملکرد و اجزای عملکرد تود های آبياری و اسيد هيوميك بررژیم

 هامواد و روش
آزمایش انجام گرفت.  1304-1305سال زراعی دانشگاه شاهد طی گياهان دارویی این پژوهش در مزرعه تحقيقاتی 

-فاکتورهای آزمایش شامل رژیم. در سه تکرار اجرا شد اسپليت پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی صورتبه
 حلولدانه( به همراه م شدن پر یمرحله از بعد آبياری قطع گلدهی و یمرحله از بعد آبياری قطع کامل، سطح )آبياری سه در های آبياری

به منظور سبزوار( بود.  و کاشان )اصفهان، سبز زیره یليتر( در سه توده در گرمميلی 222 و )صفر غلظت دو با هيوميك اسيد پاشی
بررسی صفات مورفولوژیك شامل تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد ساقه فرعی، ارتفاع بوته و وزن خشك تك بوته، 

از سطح زمين به آزمایشگاه منتقل  هاآنرت با در نظر گرفتن اثر حاشيه انتخاب و پس از قطع کردن بوته از هر ک 5تعداد 
توزین انجام  %1تایی ميوه با دقت شمارش و با ترازوی حساس با دقت  122دسته  12ی ارزیابی وزن هزار دانه تعداد . براشدند

و پس از سایه خشك کردن توزین  شدهمنتقلبه آزمایشگاه  هانهنمودر واحد سطح،  هابوتهی وزن کل ريگاندازهگرفت. جهت 
ی مربوط به عملکرد بذر هادادهانجام گرفت. برای تعيين عملکرد دانه، کل کرت در زمان رسيدگی فيزیولوژیك برداشت شد و 

اطالعات حاصل، از  .آوردن عملکرد بيولوژیك و عملکرد دانه محاسبه گردید به دستیادداشت شد. شاخص برداشت نيز پس از 
در سطح پنج ای دانکن دامنه ها از طریق آزمون چندتحليل قرارگرفته و ميانگين و تجزیه مورد SPSSطریق برنامه آماری 

 .مقایسه شدنددرصد 
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 و بحث نتایج

 و تعداد دانه در چتر تعداد چتر در بوته
دار بود درصد معنی پنجر تعداد دانه در چتر در سطح احتمال های زیره سبز بنتایج تجزیه واریانس، اثر تودهبا توجه به 

عدد( و توده سبزوار  03/3های مختلف، توده کاشان باالترین ميانگين عددی تعداد چتر در بوته )در بين توده(. 1)جدول 
ترین تعداد ان بيشهای مختلف زیره سبز، توده کاش. براساس مقایسه ميانگين تودهین ميانگين عدد این صفت را داشتکمتر

  (.1 شکلترین ميانگين این صفت را دارا بود )داشت و توده اصفهان کم عدد بذر 65/26با ميانگين را دانه در چتر 

 (MSeمیانگین مربعات )

شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 بيولوژیك

 عملکرد دانه
وزن هزار 

 دانه
تعداد دانه 

 در چتر
تعداد چتر در 

 بوته
درجه 
 آزادی

 رمنابع تغيي

3/133 * 0/62111 ** 3/2406  ns 2223/2  ns 33/46 ns 52/5  (Rتکرار ) 2 *
3/332 ** 5/1234635 ** 0/413305 ** 134/2 ** 34/3  ns 55/2 ns 2 ( آبياری I) 
5/33   1/6133  61/3321  220/2  60/13  34/2  خطای اصلی 4 
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 میک( تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد دانه توده های زیره سبز تحت تأثیر رژیم های آبیاری و اسید هیو1جدول )
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توده های زیره سبز
 

 های زیره سبز بر تعداد دانه در چتراثر توده (1) شکل
 

 وزن هزار دانه
های آبياری در اسيد های زیره و همچنين اثر متقابل رژیمهای آبياری و تودهنتایج بدست آمده نشان داد که اثر رژیم

ترین های مختلف آبياری، بيش(. در بين رژیم1)جدول  دار بودنیطح احتمال یك درصد معهيوميك بر وزن هزار دانه در س
ترین وزن هزار دانه را گرم( در آبياری کامل بود. دو توده کاشان و سبزوار در مقایسه با توده اصفهان بيش 23/2وزن هزار دانه )

ه آبياری کامل در شرایط عدم کاربرد های مختلف آبياری نشان داد کداشتند. مقایسه ميانگين متقابل اسيد هيوميك در رژیم
گرم( مربوط به  03/1گرم( را داشت و کمترین وزن هزار دانه ) 35/2اسيد هيوميك باالترین وزن هزار دانه بذر زیره سبز )

 (.2 شکلترکيب تيماری عدم کاربرد اسيد هيوميك در آبياری بعد از مرحله پر شدن دانه بود )

2/162  ns 5/32  ns 2/12505 ** 226/2  54/20  ns 33/2 ns 1 ( اسيد هيوميك H) 

2/31  ns 3/66533 ** 4/22224 ** 151/2 ** 56/52 * 24/1 ns 2 ( توده های زیرهC) 
3/2232 ** 2/400053 ** 4/54353 ** 151/2 ** 63/3  ns 45/1 ns 2 I*H 

5/322 ** 3/41140 ** 3/1421 * 214/2 ns 46/3  ns 31/1 ns 4 I*C 

6/42  ns 4/64454 ** 0/23253 ** 252/2 ns 22/12 ns 33/1  ns 2 H*C 
0/216 ** 42/3332  ns 1/3226 ** 251/2 ns 33/3  ns 43/1  ns 4 I*H*C  
63/44  2/5430  4/1255  226/2  31/13  12/1  خطا 32 

 ضریب تغييرات )%( - 31/23 22/10 54/3 02/12 12/14 33/12
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 سبز زیره دانه هزار وزن بر آبیاری مختلف هایرژیم در هیومیک اسید متقابل اثر میانگین مقایسه (2) شکل

 عملکرد دانه
ثر متقابل آبياری در اسيد هيوميك، آبياری در ، اهای زیرهآبياری، اسيد هيوميك، تودهها نشان داد که تجزیه واریانس داده

(. در اثر متقابل 1دار بودند )جدول ميك در توده زیره سبز معنیگانه آبياری در اسيد هيوو اثر سه توده، اسيد هيوميك در توده
های زیره( بيشترین عملکرد دانه در توده کاشان در شرایط کاربرد اسيد توده×های آبياریرژیم×گانه )اسيد هيوميكسه

در توده سبزوار در  کمترین ميانگين این صفت نيز وکيلوگرم در هکتار بود  23/533هيوميك در آبياری کامل با ميانگين 
ها و در توده اصفهان در شرایط عدم کاربرد اسيد هيوميك در مرحله کاربرد اسيد هيوميك در قطع آبياری بعد از پر شدن دانه

 (.3 شکلقطع آبياری بعد از پر شدن دانه بدست آمد )

 

های زیره سبز بر عملکرد یاری در تودههای مختلف آبگانه اسید هیومیک در رژیممقایسه میانگین اثر متقابل سه (3) شکل
 دانه

 عملکرد بیولوژیک
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ها حاکی از این بود که اثر آبياری و توده زیره، اثرات متقابل آبياری در اسيد هيوميك، آبياری در نتایج تجزیه واریانس داده
ترین ری کامل باعث توليد بيش(. آبيا1دار بود )جدول عملکرد بيولوژیك معنیتوده زیره سبز و اسيد هيوميك در توده بر 

 36/343کيلوگرم در هکتار( و قطع آبياری بعد از پر شدن دانه کمترین عملکرد بيولوژیك ) 34/330عملکرد بيولوژیك )
ترین ميانگين عملکرد بيولوژیك در توده کاشان های زیره سبز، بيشکيلوگرم در هکتار( را داشت. در مقایسه ميانگين بين توده

های آبياری نشان داد که باالترین ميانگين عملکرد اثر متقابل اسيد هيوميك در رژیم کيلوگرم در هکتار( بود. 10/620)
ترین ميانگين این صفت در کاربرد اسيد هيوميك در بيولوژیك در شرایط آبياری کامل در کاربرد اسيد هيوميك بود و کم

 . (4 لشک) شرایط قطع آبياری بعد از پر شدن دانه بدست آمد

 

 سبز زیره بیولوژیک عملکرد بر آبیاری مختلف هایرژیم در هیومیک اسید متقابل اثر میانگین مقایسه  (4) شکل

های کاشان و سبزوار در شرایط آبياری ترین ميانگين این صفت در تودههای زیره سبز، بيشدر اثر متقابل آبياری در توده
. عملکرد (5 شکل) بزوار در قطع آبياری بعد از مرحله پر شدن دانه بدست آمدترین ميانگين در توده سکامل بود و کم

ترین ميانگين در توده سبزوار در شرایط کاربرد بيولوژیك نيز همانند عملکرد دانه در اثر متقابل اسيد هيوميك در توده، کم
 (.6 کلشاسيد هيوميك و در توده اصفهان در شرایط عدم کاربرد اسيد هيوميك بدست آمد )

 

 ولوژیکهای مختلف آبیاری بر عملکرد بیهای زیره سبز در رژیمتوده متقابل اثر میانگین مقایسه  (5) شکل
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 های زیره سبز در اسید هیومیک بر عملکرد بیولوژیک زیره سبزتوده متقابل اثر میانگین مقایسه( 6) شکل

 شاخص برداشت
گانه ثرات متقابل آبياری در اسيد هيوميك، آبياری در توده زیره و اثر متقابل سهبراساس نتایج تجزیه واریانس، اثر آبياری، ا

(. آبياری کامل باعث ایجاد باالترین شاخص برداشت شد و 1)جدول  شددار آبياری در اسيد هيوميك در توده زیره سبز معنی
ص برداشت در مقایسه ميانگين اثر متقابل قطع آبياری بعد از پر شدن دانه کمترین شاخص برداشت را داشت. باالترین شاخ

توده همچنين  عدم کاربرد اسيد هيوميك بدست آمد.گلدهی در شرایط  بعد ازآبياری در اسيد هيوميك، در قطع آبياری 
ترین ميانگين گانه، بيشاصفهان در شرایط آبياری کامل باالترین ميانگين این شاخص را داشت. در مقایسه ميانگين اثر سه

ترین ص برداشت در توده اصفهان در شرایط عدم کاربرد اسيد هيوميك در قطع آبياری در مرحله گلدهی بدست آمد و کمشاخ
 (.3 شکلميانگين نيز در همين ترکيب تيماری ولی در شرایط قطع آبياری بعد از مرحله پر شدن دانه بود )

 

 شاخص بر هیومیک اسید در آبیاری مختلف هایرژیم در سبز زیره هایتوده گانهسه متقابل اثر میانگین مقایسه( 7) شکل
 برداشت

 گیرینتیجه
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ی پرشدن دانه های زیره سبز در قطع آبياری در مرحلهترین عملکرد دانه تودهمختلف آبياری، کمهای رژیمدر  به طور کلی
 استفاده ترین عملکرد دانه بود.دارای بيشی کاشان در شرایط آبياری نرمال همراه با کاربرد اسيد هيوميك تودهمشاهده شد. 

 و شيميایی کودهای مصرف کاهش جهتر د تواندمی، یکیژفيزیولو مختلف اثرات دليل به هيوميك اسيد از
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