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  چکیده

در مناطق خشک به ویژه تواند ترین گیاهان دارویی است که کشت و کار آن میترین و اقتصاديکی از مهمی) .Cuminum cyminum Lزیره سبز (
 -هاي مناسب زیره سبز در منطقه هراتآبی حائز اهمیت باشد. به منظور بررسی و تعیین بهترین زمان آبیاري و انتخاب تودهخشک در شرایط کمو نیمه

در مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده    1388تکرار در سال  چهارهاي کامل تصادفی با بلوكطرح هاي خرد شده در قالب رتافغانستان، آزمایشی به صورت ک
بـه عنـوان    )4Wبندي (و اوایل دانه )3Wاوایل گلدهی ( )،2W(، بعد از ساقه رفتن )1Wدیم (شامل آبیاري  چهار رژیمکشاورزي دانشگاه هرات انجام شد. 

به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. صـفات مـورد    )3Vو کاشمر ایران ( )2Vبادغیس افغانستان ()، 1Vبذر راجستان هند (هاي عامل اصلی و توده
، تعداد چتر در گیاه، تعداد دانه در چتر، تعداد ساقه فرعی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و صفات کیفی شـامل  بوته مطالعه شامل ارتفاع

عملکرد و حجم اسانس، عملکرد بذر، وزن هزار بر  و توده اثر ساده و متقابل زمان آبیاريره موجود در اسانس زیره سبز بودند. نتایج نشان داد که مواد مؤث
اوایل گلدهی و  در ريآبیابود. باالترین مقدار براي  دارسیمن معنی-فرعی، شاخص برداشت، درصد کومین آلدئید و پارا ساقهتعداد دانه، تعداد دانه در چتر، 

هاي فرعی به ترتیب ، اما بیشترین تعداد ساقه فرعی از توده افغانستان بدست آمد. باالترین درصد شاخص برداشت و تعداد ساقهمشاهده شدتوده هندي 
و  %73/25و  % 35/27انی بـه ترتیـب بـا    ایرانـی و افغانسـت   هاي. بیشترین میزان کومین آلدئید از تودهبدست آمدبندي و دیم اوایل دانهدر آبیاري  براي

آبیـاري در اوایـل   +بندي بدست آمد. طبق نتایج توده هنـدي  ) از اثر متقابل توده هندي با تیمار آبیاري اوایل دانه%81/25اسیمن ( -بیشترین مقدار پارا
  گردد.افغانستان توصیه می -گلدهی براي شرایط آب و هوایی هرات
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هاي گسـترده منـابع   گیاهان دارویی از منابع بسیار ارزشمند در عرصه
طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، اهلی کردن، کشت، 

توانند نقش مهمی در سالمت جامعـه،  برداري بهینه میتوسعه و بهره
 Cuminumزایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. زیره سبز (غالاشت

cyminum L.( سـاله و متعلـق بـه تیـره چتریـان اسـت       گیاهی یک
)Omidbaigi, 2007هاي نازك و معطر که ارتفاع آن بسته ) با شاخه

 ,.Kafi et alمتر متغیر است (سانتی 50تا  15به شرایط محیطی بین 

م نیـاز دارد و در منـاطق خشـک و نیمـه     . این گیاه، به آب ک)2002
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) زیـره  Amini Dehaghi et al., 2011کنـد ( خشک ایران رشد مـی 
سبز از اقالم مهم صادراتی افغانستان بوده و نقش بسزایی در معیشت 
کشاورزان و اقتصاد خانوار روستایی افغانستان بویژه استان هرات دارد 

-هرات تولید میخشک به خصوص اراضی و در مناطق خشک و نیمه

ترین و پر کاربردترین گیاهان دارویـی  ). از مهمWafiq, 2005شود (
رود و به منظور استفاده از اسانس تولیدي از تیره چتریان به شمار می

-آن در صنایع مختلف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی کشت می

در شـرایط   زیره سبزبذر ). متوسط عملکرد Omidbaigi, 2007شود (
کیلـوگرم در   900آبی تـا   در شرایطکیلوگرم در هکتار و  400تا  یمد

. در شرایط )Kafi et al., 2002; Kafi et al., 2011باشد (هکتار می
کیلـوگرم در   4400تـا   3200غیر تنش، تغییرات عملکـرد بیولوژیـک   

کیلـوگرم در هکتـار و شـاخص     1480تـا   1104هکتار، عملکرد دانه 
 Esfini Farhani etصد گزارش شده است (در 20-27برداشت دانه 

al., 2012.(  

ها در تولید محصوالت زراعی ترین چالشتنش خشکی از جمله بزرگ
رود، خشـک، از جملـه ایـران بـه شـمار مـی      در مناطق خشک و نیمه

هاي متفاوت گیاهان دارویـی بـه کمبـود آب اهمیـت     شناخت واکنش
هاي بومی رزیابی توده). با اMoghaddam et al., 2014خاصی دارد (

آبی قادر به تولید عملکرد به نسبت از هر گیاه که در شرایط تنش کم
توان با اطمینان بیشـتري در نـواحی خشـک و    قابل قبولی باشند، می

ها را کشت کرد. از آنجا که گیاهـان در دوره رشـد بـا    خشک آننیمه
 شـوند، شمار محیطی از جمله تـنش خشـکی روبـرو مـی    هاي پرتنش

هاي فیزیولوژي گیاه در انتخـاب  تنش خشکی بر ویژگی تأثیربررسی 
چنین ذخیـره و مصـرف کارآمـد آب،    هاي مقاوم به خشکی و همرقم

تواننـد بـا توجـه بـه میـزان      هـا مـی  مؤثر خواهد بود. هریک از تـنش 
ــرات ریخــت  شناســی، حساســیت و مرحلــه رشــد گونــه گیــاهی تغیی

ی چندي را در گیاهان سبب شوند فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکول
که این امر سبب بازدارندگی شدیدي در رشد گیاه و در نتیجـه سـبب   

ز عوامـل  آب یکی ا ).Imam et al., 2005شود (کاهش محصول می
اي در رشد و نمو و میـزان مـواد مـؤثره    محیطی است که تأثیر عمده

یت تولیـد  آبی از عوامل مؤثر بر کیفگیاهان دارویی دارد. خشکی و کم
درصـدي عملکـرد    50اي از مواقـع باعـث کـاهش    بوده کـه در پـاره  
 Arabzadeh, 2012; Amini Dehghani etگردد (محصول نیز می

al., 2011.(  

با توجه به اینکه افزایش عملکرد در واحـد سـطح از طریـق افـزایش     

کارایی فنی تولیدکنندگان، تنها روش مناسب براي افزایش تولید است، 
سازي راندمان آبیاري به منظور استفاده هرچه بیشتر از آب بسیار بهینه

هـاي  ). یکـی از روش Rahimian Mashhadi, 1992مهـم اسـت (  
باشد که در آن گیـاه بـا هـدف    آبیاري میافزایش بهره وري آب، کم

گیرد کـه بایـد   تحت تنش قرار میدر مراحل رشدي خاصی مشخص 
به خشکی انتخـاب شـوند.    گیاهانی با فصل رویشی کوتاه و متحمل

 Kafi etزیره سبز یکی از گیاهانی است که این شـرایط را داراسـت (  

al., 2002 (تواند با مصرف مقادیر کم آب، و با توجه به قیمت باال می
  ارزش اقتصادي باالیی را تولید نماید.

) گزارش کردند که تنش Bettaieb et al., 2011بتایب و همکاران (
هاي فرار در زیره سبز شـده  بب افزایش درصد روغنرطوبتی مالیم س

) اعالم نمود که گرمـا و خشـکی   Balandari, 2004( است. بالندري
باعث افزایش و هواي معتدل و مرطوب باعث کاهش درصد اسـانس  

-هایی که در طول زمان با تـنش که تودهطوريشود؛ بهزیره سبز می

دماي زیاد)، از درصد اند (خشکی و هاي محیطی بیشتري مواجه بوده
تر، بـا  هایی که در مناطق معتدلاسانس بیشتري برخوردارند؛ اما توده

اند، اسانس کمتري دارند. کمبـود منـابع   هاي کمتري روبرو شدهتنش
آبی از یک سو و عدم موجودیـت رطوبـت در زمـان مناسـب (در اثـر      

یاد را با تغییرات اقلیمی) از سوي دیگر، کشت آبی این گیاه با پیمانه ز
هاي این گیاه و از جملـه  هایی مواجه ساخته است. شناخت نیازچالش

زمان مناسب و مورد نیاز آبیاري که سازگاري با توده مناسـب داشـته   
تواند صفات کمی و کیفی گیاه مورد نظر را به میـزان قابـل   باشد، می
هـاي زراعـی   اي افزایش داده، سبب استفاده بهینـه از نهـاده  مالحظه

توانـد از  چنان میهم .دیده و امکان وسعت کشت آن را میسر سازدگر
هاي مطلوب کشت جایگزین براي خشخاش در افغانستان باشد. گزینه

وجود تعداد مطالعات، درباره رژیم آبیاري این گیاه اطالع دقیقی در  با
دست نیست و کشاورزان بر اساس دانش و تجربه بومی خود اقدام به 

ند. بنابراین، مطالعه و بررسی اثر میزان آب آبیاري (به کنزراعت آن می
ترین عامل محدودکننده رشد گیاهان) و عوامل مرتبط بـا  عنوان مهم

ترین مسائلی است که باید مورد توجه مصرف بهینه آب یکی از عمده
  قرار گیرد.

هدف از این  بر این اساس، با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در فوق،
سی اثر زمان آبیاري بر عملکرد و اجزاء عملکرد سـه تـوده   تحقیق برر

  بود.زیره سبز در شرایط اقلیمی استان هرات 
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  هامواد و روش

هـاي  بلوكطرح هاي خرد شده در قالب این آزمایش به صورت کرت
تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي   چهارکامل تصادفی با 

شرقی، عرض  12˚و  62'رافیایی دانشگاه هرات افغانستان با طول جغ
متر ارتفاع از سطح دریـا در   404/946شمالی با  22˚و  34'جغرافیایی

 1388-89اجرا شد. متوسط میزان بارندگی در سال زراعی  1388سال 

ترین درجه حرارت در زمستان متر، پائینمیلی 9/233در استان هرات 
درجه  20-22رارت و باالترین درجه حگراد سانتیدرجه  7-12و بهار 
ـ  گرادسانتی دیـم (بـدون    W=1(چهـار رژیـم آبیـاري    . دگزارش گردی

اوایـل  =  4Wاوایـل گلـدهی و   = 3W بعد از ساقه رفتن،= 2Wآبیاري)، 
بـادغیس  = 2V ،راجسـتان هنـد  = 1Vتوده زیره سـبز (  سهبندي) و دانه

به ترتیب به عنوان فاکتورهاي اصلی و کاشمر ایران)  V=3و افغانستان 
   د.دندر نظر گرفته شرعی ف

اي مرکب از عمق سازي زمین و پیش از کاشت، نمونهدر مرحله آماده
متري به صورت تصادفی تهیه و جهت تعیین خصوصیات سانتی 40-0

عملیات . )1(جدول  به آزمایشگاه ارسال شدخاك فیزیکی و شیمیایی 
رفت. با استفاده از گاوآهن و دیسک صورت گ کاشتسازي بستر آماده

 ). 1شکل نقشه اجرا گردید ( ها طبقتهیه کرت

)، مسـاحت  متـر  10×4مربـع (  متـر  40هاي اصلی مساحت کرت
-)، فاصله بین تیمارها در کرتمتر 4×3مربع ( متر 12هاي فرعی کرت

متر و فاصله بین  1هاي اصلی متر، فاصله بین کرت 5/0هاي اصلی 
یـاري بالفاصـله پـس از    اولـین آب متر در نظر گرفته شـد.   دوتکرارها 

هاي بعدي با فاصله هفت روز یکبار به شیوه نشتی و کاشت و آبیاري
هاي زیـره سـبز مـورد    استفاده از سیفون صورت پذیرفت. توده بذربا 

) از منطقه راجستان با وزن هزار دانـه  1Vاستفاده از کشور هندوستان (
) با وزن 2V(شور افغانستان از منطقه بادغیس ي کگرم، توده بذر 04/4

با  V)3ي کشور ایران از منطقه کاشمر (رگرم و توده بذ 82/2هزار دانه 
  گرم تهیه شد.  08/3وزن هزار دانه 

با توجه به نتایج آنالیز خـاك و در نظـر   بعد از آماده شدن زمین، 
 150بـه میـزان    5O2Pو  اورهکـود  کیلـوگرم   صـد گرفتن نیاز گیـاه،  

پایه به خاك اضافه گردید. بذرها قبل  کیلوگرم در هکتار به عنوان کود
کیلوگرم در هکتـار   20کش ویتاواکس به میزان از کشت با پودر قارچ

پاش و به صورت کامأل یکنواخت، همزمان بـا کاشـت   به روش دست
متري خاك کاشته شدند. ضدعفونی و سپس بذور در عمق یک سانتی

سـبز  اعمال شـد،  آب براي تیمارها بالفاصله بعد از اتمام کاشت، خاك
هاي هـرز بـا   فآغاز شد. مبارزه با عل 1388بذور از اوایل اسفند  شدن

  انجام شد.  ، به صورت وجین دستیگرم شدن تدریجی هوا

و همزمان بـا زرد شـدن و رسـیدگی    برداشت در پایان دوره رشد 
ها در حالـت سـبز و زرد شـدن    جهت جلوگیري از ریزش دانهها، بوته
متر از ابتدا و انتها  5/1مترمربع با حذف  یکادل ها از سطحی معبرگ

متـر صـورت    1×1متر از طرفین کرت، توسط کوادراتی به ابعـاد   1و 
هاي نخی گذاشـته و  ها به طور مجزا داخل کیسهگرفت، سپس نمونه

 70ساعت در آون در دمـاي   48پس از انتقال به آزمایشگاه به مدت 

ـ درجه سانتی  پـنج ین صـفات از هرکـرت   گراد خشک شدند. براي تعی

نمونه انتخاب گردید. صفات مورد مطالعه شامل صـفات کمـی چـون    
ارتفاع، تعداد چتر در گیاه، تعداد دانه در چتر، تعداد ساقه فرعـی، وزن  

حجم و عملکرد اسـانس و   و عملکرد دانه ،هزار دانه، شاخص برداشت
نـد.  صفات کیفی شامل: مواد مؤثره موجود در اسانس زیـره سـبز بود  

  محاسبه شد.  1شاخص برداشت نیز از معادله 

  

  اول تکرار
First replication 4W   2W   3W   1W 

  2V 1V  3V   3V  1V  2V    3V  1V  2V    3V  2V  1V  
  دوم تکرار                                

Second eplication 
2W    3W    1W    4W  

  3V  1V  2V    V2  3V  1V    3V  2V  1V    2V  1V  3V  
  سوم تکرار                                

Third replication 3W    1W    4W    2W  

  1V  2V  3V    1V  3V  2V    2V  3V  1V    3V  1V  2V  
  چهارم تکرار                                

Fourth replication 
1W    4W    2W    3W  

  2V  3V  1V    1V  2V  3V    1V  2V  3V    1V  3V  2V  

  در مزرعهنقشه طرح  - 1شکل 

Fig. 1- Experimental map in the field  
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  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك - 1جدول 

Table 1 - Physical and chemical properties of soil 

  خصوصیات 

Properties   

   عمق

Depth (cm)  

0-20   20-40   

  اسیدیته

pH 
8.41  8.44 

  هدایت الکتریکی

)1-(dS.cm EC  

 سدیم+ منیزیم
1.497 0.656 

)1-L.eqmCa+ Mg ( 10.33 3.33 
  سدیم

)1-L.eqm( N 
4.62 6.56 

  دسترسپتاسیم قابل 

Available K (ppm)  
226.4 204 

  دسترسفسفر قابل 

Available P (ppm)  
5 1.8 

  نیتروژن کل

Total N (%) 
0.08 0.07 

  کربن آلی

Organic C (%)  
0.765 0.546 

  بافت 

Texture  

 شنی لومی
Loamy-sandy  

 شنی لومی
Loamy-sandy  

  

   100B/ YEHI= (Y × (                                          1معادله 

عملکرد اقتصـادي   :EY، 1: شاخص برداشتHI ،که در این معادله
  باشد. عملکرد بیولوژیکی می :B Yو(عملکرد دانه) 

در سایه  بذر خشک شدهگرم  40جهت تعیین درصد اسانس دانه، 
بـا  به عنوان نمونه به آزمایشگاه منتقل و پس از آسیاب شدن، همراه 

اي مـدل  گیر شیشـه متر آب مقطر به کمک دستگاه اسانسمیلی 400
Clevenger هاي علمـی و  گري سازمان پژوهش(ساخت واحد شیشه

گیـري شـد.   گراد اسانسدرجه سانتی 100صنعتی ایران) تحت دماي 
دقیقه بود. حجم اسـانس هـر    120گیري براي هر نمونه زمان اسانس

-هاي تیره رنگ جمعدر بطري ،تعیینمونه در خروجی مدرج کلونجر ن

داري هاي کیفی در یخچال نگهآوري و تا زمان انتقال جهت آزمایش
لیتر) در چگـالی اسـانس   ها (برحسب میلیحجم اسانسي هاشد. داده

 .) ضرب و جرم اسانس بدسـت آمـد  915/0زیره سبز (به طور متوسط 

  . دبدین وسیله درصد جرمی اسانس (عملکرد اسانس) تعیین ش

مـدل   2، از دسـتگاه شـیمادزو  براي جداسازي و شناسایی ترکیبات
GC- PU 4500 مجهز به ستونE30 1.5m استفاده شد. در برنامه-

                                                        

1- Harvest index 

2- Shimadzu 

گراد بود که با شیب درجه سانتی 80ریزي حرارتی ستون، دماي اولیه 
گـراد  درجـه سـانتی   200گراد در دقیقه در نهایـت بـه   درجه سانتی 8

 200میکرولیتـر، دمـاي محفظـه تزریـق      3/0افزایش و حجم تزریق 

گـراد  درجـه سـانتی   205گراد و دماي محفظه آشکارساز درجه سانتی
بود. سپس با مراجعه به منابع  FID(3(تنظیم گردید. آشکار ساز از نوع 

دهنده اسانس مـورد  هاي استاندارد، ترکیبات تشکیلو مقایسه با طیف
تیمارهـا کـومین آلدئیـد،    شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت. در همه 

-ال، گامـا  -7دیـن   -4و  -1ال، پارامنتـا   -7دین  -3و  -1پارامنتا

پینن (به میزان کم)، ترکیبات  -پینن و آلفا -سیمن، بتا -ترپینن، پارا
  دادند. عمده (یا نسبتأ عمده) را تشکیل می

، مقایسه MSTAT-cافزار ها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده
انجـام،   %5دانکن در سطح احتمـال  اي چند دامنهها به روش ینمیانگ

همبسـتگی پیرسـون و    .افزار اکسل ترسیم شـد سپس نمودارها با نرم
انجـام پـذیرفت. در    SPSSافزار رگرسیون چندگانه بین صفات با نرم
پاراسـیمن،   و اجزاي آن (شـامل  مورد صفات حجم و عملکرد اسانس

  .شدنددیل رادیکالی جذر بها با تداده )گاماترپینن و کومینل آلدئید

                                                        

3- Flame ionization detector 
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  نتایج و بحث

زمان آبیاري برروي تعداد گـره سـاقه   اگرچه : تعداد گره ساقه
با آبیاري  تودهو اثر متقابل  يبذراثر توده اما  ،نداشت يدارتأثیر معنی

 ).2جـدول  دار گردیـد ( معنـی  %1در سطح احتمال بر تعداد گره ساقه 

کـه  طـوري بـه  ؛محیط در تولید گره نقش اساسی داردعامل ژنتیک و 
هاي هندي و حداکثر و توده گره ساقه در بوته 3/24توده افغانستانی با 

) حداقل تعداد گره ساقه گره در بوته 2/15و  6/13ایرانی (به ترتیب با 
). اثر متقابل تیمار دیم و تیمار آبیاري اوایـل  3جدول را تولید کردند (

گـره سـاقه    1/28و  7/30 ه افغانسـتانی بـه ترتیـب بـا    گلدهی با تود
بندي با توده ) و اثر متقابل تیمار آبیاري اوایل دانه4جدول بیشترین (

  ).2شکل گره ساقه) کمترین تعداد را داشت ( 7/10هندي (

  

  زیره سبز  هاي بومیتوده اجزاي عملکرد و عملکرد دانه و اسانسمقایسه میانگین  - 3جدول 

Table 3- Mean comparisons for yield components, seed yield and essential oil yield of cumin ecotypes  

وزن 
هزار 
  دانه

1000- 

seed 

weight 

(g)  

شاخص 
  برداشت

Harvest 

index 

(%) 

عملکرد 
اسانس 

Essential 

oil yield 

)1-(kg.ha  

حجم 
  اسانس

Essential 

oil 

volume 

)1-(l.ha  

عملکرد 
 دانه 

Seed 

yield 

)1-(kg.ha 

  قطر ساقه

Stem 

diameter 

(mm)  

  بیوماس

Biomass 

)1-(kg.ha  

تعداد 
دانه در 

  چتر

Number 

of seeds 

per 

umbel  

تعداد 
چتر در 

  گیاه

Number 

of 

umbels 

per 

plant  

تعداد 
 ساقه

در  فرعی
  بوته

Number 

of 

branches 

per 

plant  

 تعداد گره

   در ساقه

Number 

of nodes 

per 

stem  

  بومیهاي توده

Ecotypes  

4.04a 35.50a 29.78a 32.55a 1058.46a 1.52b 304.85ab 14.11a 12.44b 6.62b 13.64b* 
  هندي

Indian  

2.49b 27.79b 15.13b 16.54b 689.28b 1.84a 266.12b 11.69b 27.26a 11.71a 24.28a 
  افغانستانی

Afghanistan  

2.83b  30.61b 17.18b 18.78b 1025.61a 1.52b 345.82a 12.27b 13.89b 7.16b 15.21b 
  ایرانی

Iranian  

 داري ندارند.براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیدر هر ستون هاي داراي حروف مشترك * میانگین
* Means with same letter(s) in each column have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

 

bc

bc
bc

c

a

b

a

b

bc
bc

bc

bc

0

5

10

15

20

25

30

35

Rainfed Stem elongation Flowering Seed formation

Irrigation regimes

N
u

m
b

e
r 

o
f 

n
o

d
s

Indian

Afghanistan

Iranian

  

  زیره سبز بر تعداد گره ساقه ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهمقایسه میانگین  - 2شکل 

Fig. 2- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on node number per stem of cumin  

 داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین
* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 
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-زمان آبیاري بر روي تعداد سـاقه : هاي فرعیتعداد ساقه

ها و اما توده ،داري نداشتفرعی زیره سبز از نظر آماري اثر معنیهاي 
دار گردید معنی %1هاي آبیاري در سطح احتمال تحت تیمار اثر متقابل

حـداکثر و   ساقه فرعـی در بوتـه   7/11با  ی). توده افغانستان2جدول (
) ساقه فرعی در بوته 2/7و  6/6(به ترتیب با  یو ایران يهاي هندتوده

). توده افغانستانی در 3جدول قل تعداد ساقه فرعی را نشان دادند (حدا
ساقه فرعی در  14و  2/16هاي دیم و اوایل گلدهی به ترتیب با تیمار
هاي دیگر ) بیشترین تعداد ساقه فرعی را داشت و تیمار4جدول ( بوته

ها در گروه کمترین تعداد ساقه فرعی از نظر آماري قرار در بیشتر توده
دهی تحت شرایط دیم یـک صـفت   ). تعداد زیاد ساقه3شکل شتند (دا

رطوبـت خـاك،    آید، زیرا باعث مصرف بیهودهنامطلوب به حساب می
) به Ogbonnaya et al., 1998گردد (ها میمواد غذایی و اتالف آن

 یدر تـوده افغانسـتان  همین دلیل در ادامه باعث کاهش عملکرد دانـه  
بستگی به تعداد جوانه جانبی روي ساقه دارد تعداد ساقه فرعی  گردید.

-هاي مختلف، متفاوت میکه یک صفت ژنتیکی بوده و در بین توده

داري را روي هاي زیره سبز اثـر معنـی  باشد. اثر متقابل آبیاري و توده
دهد که با نتایج حسینی و همکـاران  هاي فرعی نشان میتعداد ساقه

)2010 Hosseini et al.,( ف چــايعلــ بــر روي )Hypericum 

L. perforatum( .مطابقت دارد  
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  زیره سبزفرعی  بر تعداد ساقه ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهمقایسه میانگین  - 3شکل 

Fig. 3- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on number of shoots in cumin stem 

 داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین
* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

 

ریانس، تعداد چتر با توجه به نتایج تجزیه وا: تعداد چتر در گیاه
هاي زیره در گیاه از نظر زمان آبیاري و اثر متقابل تیمار آبیاري و توده

 %1هـا در سـطح احتمـال    دار نبوده اما تعداد چتـر در تـوده  سبز معنی

چتـر در بوتـه    258/27). تـوده افغانسـتان بـا    2جـدول  دار شد (معنی
چتـر   9/13و  4/12(به ترتیب با  یو ایران يهاي هندبیشترین و توده

و همکـاران  ). کـافی  3جـدول  کمترین تعداد چتر را داشتند (در بوته) 
)Kafi et al., 2011طی آزمایشی روي گیاه زیره سبزگزارش دادند ( 

یابـد. بـا   که در شرایط تنش خشکی، تعداد چتر در بوته کـاهش مـی  
این کاهش بـه دلیـل    ،یابداعمال تنش خشکی تعداد چتر کاهش می

هاي تازه تشکیل شده است که باعث کـاهش  سقط دانهریزش گل و 
مقدم و ). رضوانیAlizadeh et al., 2004شود (تعداد چتر و دانه می

، نتـایج مشـابهی   )Rezvani Moghaddam et al., 2005همکاران (
در سیاه دانه مبنی بر کاهش تعداد چتر در بوته با افزایش شدت تنش 

  دهد.را نشان می

اثر زمان آبیـاري بـر تعـداد دانـه در چتـر      : ترتعداد دانه در چ
ها و اثر متقابل با زمان آبیـاري از نظـر آمـاري    اما توده ،دار نشدمعنی

نشـان دادنـد    %5و  %1داري به ترتیب در سـطح احتمـال   تأثیر معنی
) را تـوده  دانـه در چتـر   1/14( ). حداکثر تعداد دانـه در چتـر  2جدول (
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و  7/11(به ترتیب  یو ایران یافغانستانهاي هندي و حداقل آن را توده
). اثر متقابل تیمار آبیاري بعد از 3جدول ) را داشتند (دانه در چتر 3/12

دانـه در چتـر بیشـترین و تـوده      3/15ساقه رفتن و توده هنـدي بـا   
دانـه در  ) کمترین تعـداد  دانه در چتر 8/10با همین تیمار ( یافغانستان

 Seghatol Eslamiالمی و همکاران (االس). ثقه 4شکل چتر داشتند (

et al., 2007 بیان داشتند که تنش خشکی باعث کاهش تعداد دانه (
شود. بـا افـزایش شـدت تـنش     در خوشه و کاهش وزن هزار دانه می

-خشکی تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در بوته در زیره سبز کاهش می

  ).Ahmadian, 2004یابد (
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  زیره سبزبذر در چتر بر تعداد  ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهین مقایسه میانگ - 4شکل 

Fig. 4- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on number of seeds per umbel of 
cumin  

 داري ندارند.حتمال پنج درصد اختالف معنیهاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح ا* میانگین
* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

 

نتایج بررسـی اثـر   : بیوماس (ماده خشک گیاهی)عملکرد 
هـاي آبیـاري و اثـر    و زمـان  %5هاي زیره سبز در سطح احتمال توده

دار بر بیوماس، نشان ، اختالف معنی%1ها در سطح احتمال متقابل آن
هاي آبیاري بعد از ساقه رفتن و اوایل گلـدهی  ). تیمار2جدول دادند (

کیلوگرم ماده خشک در هکتـار)   713/395و  946/455(به ترتیب با 
و  833/145بندي و دیم (به ترتیب با هاي اوایل دانهبیشترین و تیمار

کیلوگرم ماده خشک در هکتار) کمترین بیومـاس را تولیـد    892/225
کیلوگرم ماده خشک در  823/345). حداکثر بیوماس (5جدول کردند (

 119/266هکتار) در توده ایرانی و حـداقل آن در تـوده افغانسـتانی (   

). اثر متقابل 3جدول کیلوگرم ماده خشک در هکتار) مشاهده گردید (
کیلـوگرم مـاده    427/600ی و توده ایرانی با تیمار آبیاري اوایل گلده

بندي و کشت ) و تیمار اوایل دانه4جدول خشک در هکتار بیشترین (
بیومـاس را داشـت   در شرایط دیم، در تمام تیمارهـا کمتـرین میـزان    

دهد که، صرف داشتن بیشترین تعداد گـره  ). نتایج نشان می5شکل (
عنوان تنها امتیاز جهت اه بهساقه، تعداد ساقه فرعی و تعداد چتر در گی

داشتن حداکثر بیوماس نیست، بلکه موجودیت تعداد دانه زیاد در گیاه 
تواند نقش اساسی را در افزایش مقـدار بیومـاس داشـته    زیره سبز می

باشد که با توجه به خصوصیات ذاتی زیره سبز مبنی بر اختصاص بیش 
در ترکیـب بیومـاس    ها، ارزش دانهاز نیمی از کل وزن هوایی به دانه

ولر و کرنیـک  ). الKafi et al., 2002گردد (بیش از پیش نمایان می
)Lawler & Cornic, 2002 ( دادنـد کـه در شـرایط تـنش      گـزارش

تواند به دلیل کاهش فشـار  کمبود آب، کاهش عملکرد بیولوژیک می
 ،آماس سلول و یا ناشی از کاهش سطح برگ گیاه باشد. در مجمـوع 

چنین کـاهش هـدایت   مقدار فتوسنتز خالص کمتر و هم توان گفتمی
تواند منجر به تولید اي و مقدار کلروفیل کمتر در شرایط تنش میروزنه

  ).Liu et al., 2004مقدار کمتري بیوماس شود (
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  زیره سبزعملکرد بیوماس بر  ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهمقایسه میانگین  - 5شکل 

Fig. 5- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on biomass yield of cumin  

 داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین
* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

  

  هاي آبیاري بر عملکرد بیوماس، دانه و اسانس زیره سبزاثر رژیممقایسه میانگین  - 5جدول 

Table 5- Mean comparisons for the effect of irrigation regimes on biomass yield, seed yield and essential oil yield of cumin  

  وزن هزار دانه

1000- seed 
weight (g)  

  عملکرد اسانس

Essential oil 
) 1-(kg.hayield   

  حجم اسانس

Essential oil 
)1-volume (l.ha  

  عملکرد دانه

Seed yield 
)1-(kg.ha  

  بیوماس

-(kg.ha Biomass
)1

  

  آبیاري رژیم

Irrigation regimes 

3.07b 15.59b 17.04b 711.73bc 225.89b*  
  یمد

Rainfed  

2.97b 26.37a 28.82a 1163.66ab  394.71a 
  بعد از ساقه رفتن

Stem elongation  

3.45a 28.42a 31.06a 1325.59a 455.95a 
  اوایل گلدهی

Flowering stage  

2.10b 12.41b 13.56b 496.82c 145.83b 
  بنديدانه

Seed formation  

 داري ندارند.اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیبردر هر ستون هاي داراي حروف مشترك * میانگین
* Means with same letter(s) in each column have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

 

دهد که بین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می: طول بذر
هاي زیره سبز از نظر طول بذر هاي مختلف آبیاري و تودهتیمار زمان

هاي آبیاري و ). اثر متقابل زمان2جدول داري وجود ندارد (تفاوت معنی
 %5داري در سـطح احتمـال   هاي بذر بر طول بذر داراي اثر معنیتوده

بود. در تیمارآبیاري در اوایل گلدهی براي توده ایرانـی و تیمـار دیـم    
متر بیشترین طول میلی 130/5و  133/5ي به ترتیب با براي توده هند

 563/4) و در اثر متقابل تیمار دیـم و تـوده ایرانـی بـا     4جدول بذر (

کوچکی و همکاران  ).6شکل مشاهده شد (متر کمترین طول بذر میلی
)Koocheki et al., 2008 (گزارش دانه یک رقم معین را ثابت  وزن

بنـدي  هاي شدید در هنگـام دانـه  تنش بروز کرده و اظهار داشتند که
  .گرددمیبذر  وزنموجب کاهش 
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  زیره سبزطول بذر بر  ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهمقایسه میانگین  - 6شکل 

Fig. 6- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on seed length of cumin  
 داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین

* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

  

زمـان   دهـد کـه  نتایج تجزیه واریانس نشان مـی : ارتفاع بوته
داري ها بر روي ارتفاع بوته اثر معنیها و اثر متقابل آنآبیاري و توده

). ارتفاع بوته تحت تأثیر تجمع مواد فتوسنتزي در گیاه 2جدول ندارد (
سازي و ذخیره مـواد  باشد که عدم وجود شرایط مناسب براي مادهمی

بوتـه   ساخته شده در گیاه سبب کوتاه شدن طول ساقه و نهایتأ ارتفاع
هاي یکسان آبیاري روند افزایش ارتفاع بوته نشـان  شود. در تیمارمی
هاي ژنتیکی اختالف وجود دارد دهد که بین ارقام به خاطر ویژگیمی

تواند به دلیل جـذب بهتـر مـواد غـذایی از خـاك،      که این تفاوت می
افزایش میزان فتوسنتز، افـزایش تجمـع مـواد فتوسـنتزي در گیـاه و      

ــزایش  ــی ســراف ــد. فرخ ــلولی باش ــیم س ــاعت تقس ــاران نی  و همک

)Farokhinia et al., 2011(   نیز گزارش کردند که تنش خشـکی در
  .شودمرحله رشد رویشی اغلب سبب کاهش ارتفاع گیاه می

هـاي زمـان آبیـاري و اثـر     قطر ساقه از نظـر تیمار : قطر ساقه
هـا در  هولـی تـود   ،داري نداشتهاي زیره سبز اثر معنیبا توده متقابل

جدول داري در قطر ساقه بودند (داراي اختالف معنی %1 سطح احتمال
-رسد که قطر ساقه نیز یک صـفت ژنتیکـی بـوده بـه    ). به نظر می2

هـاي  متر) بیشـترین و تـوده  میلی 835/1طوریکه توده افغانستانی (با 
متر) کمترین قطر میلی 521/1و  520/1هندي و ایرانی (به ترتیب با 

فر و همکـاران  ). در همین راستا موسوي3جدول دادند ( نشان ساقه را

)Mousavi Far et al., 2010( هـاي آبیـاري بـر روي    در تمام تیمار
ارقام گلرنگ، بیشترین وزن خشک ساقه را که از اندازه قطر و پر بودن 

  گرفت به رقم محلی اصفهان نسبت دادند.آن منشأ می

تحقیق نشان داد که بین اثر نتایج حاصل از این : عملکرد دانه
داري در هاي بذر از نظر عملکرد دانه تفاوت معنیزمان آبیاري و توده

بـه   یو ایران يهاي هند). توده2جدول وجود دارد ( %1سطح احتمال 
ــا  ــب ب ــوگرم و  462/1058ترتی ــار  606/1025کیل ــوگرم در هکت کیل

ـ  275/689با  یبیشترین و توده افغانستان ار کمتـرین  کیلوگرم در هکت
دهد همچنین نتایج این پوهش نشان می ).3جدول عملکرد را داشتند (

-طوريکه توده هندي عملکرد باالتري نسبت به سایر ارقام دارد، به 

که اگر شرایط آب و هوایی براي این رقم مساعد باشد بیشترین میزان 
فـزایش  با توجه به ا ینماید و توده افغانستانبذر در هکتار را تولید می

تعداد ساقه فرعی و تعداد کم دانه در چتر از توانایی تولید بـذر کمـی   
افـزایش تعـداد   )، Gorbanzadeh, 2005زاده (برخوردار است. قربـان 

هاي فرعی در گلرنگ را سبب کاهش تجمع ماده خشک در دانه ساقه
 مطالعه روند تغییرات ذکر شده داند. باو نهایتأ کاهش عملکرد دانه می

-ها بهتر بوده است و میتوده هندي از بقیه توده گردید که مشخص

توان چنین نتیجه گرفت که فرآیند صفاتی چون تعـداد دانـه زیـاد در    
چتر، طول بذر بیشتر و مقدار بیوماس زیاد، سبب افزایش وزن دانه در 
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ها از نظر عملکرد این رقم گردیده است. اثر متقابل زمان آبیاري و توده
بیشترین عملکرد دانه در هکتار مربـوط بـه آبیـاري در     نشان داد که

 125/1634هاي ایرانی و هندي بـه ترتیـب بـا    اوایل گلدهی در توده

) بوده و آبیاري در 4جدول کیلوگرم در هکتار ( 200/1633کیلوگرم و 
ها در رده کمتـرین میـزان عملکـرد از    بندي براي همه تودهاوایل دانه

).تیمار آبیاري اوایل گلدهی اثر مثبت 7شکل نظر آماري قرار گرفتند (
هاي ایرانی و هندي داري روي مقدار بیوماس و طول بذر در تودهمعنی

ها تأثیر گذار بود. بیشترین میزان دانه آنداشت که در افزایش عملکرد 
 592/1325عملکرد دانه در تیمار آبیـاري اوایـل گلـدهی بـه میـزان      

بنـدي بـه مقـدار    ار در اوایـل دانـه  کیلوگرم در هکتار وکمتـرین مقـد  

در شرایط آبیاري  ).5جدول کیلوگرم در هکتار بدست آمد ( 817/496
کامل، میزان فتوسنتز و تولید مواد پرورده افزایش یافته و در نتیجه از 
طریق افزایش سرعت پر شدن دانه، وزن دانه و در نهایت عملکرد آن 

فرخـی نیـا و همکـاران    ). Palmer et al., 1995یابـد ( افـزایش مـی  
)Farrokhinia et al., 2011   تنش خشکی در گیاه بـا کـاهش آب ،(

ها و افت فتوسنتز از یک سو و متأثر برگ و در نتیجه بسته شدن روزنه
هاي مربوطه از سوي دیگر، موجب هاي آنزیمی و فرآیندکردن فعالیت

-گلشود. با اعمال تنش خشکی، به دلیل ریزش افت عملکرد دانه می

-چنین کاهش وزن دانه، عملکرد دانه کاهش میها و همها و غالف

  ).Farnia et al., 2006یابد (
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  زیره سبزعملکرد دانه بر  ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهمقایسه میانگین  - 7شکل 

Fig. 7- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on seed yield of cumin  
 داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین

* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

  

هاي زیره سـبز  زمان آبیاري و توده: انسحجم و عملکرد اس
نشان دادند، اما داري بر حجم و عملکرد اسانس از نظر آماري اثر معنی

). بیشـترین حجـم و   2جـدول  دار نبـود ( معنـی این عوامل  اثر متقابل
عملکرد اسانس در تیمار آبیاري اوایل گلدهی و بعد از ساقه رفتن (به 

لیتر و  819/28کیلوگرم در هکتار و  423/28لیتر و  063/31ترتیب با 
بنـدي و دیـم بـه    کیلوگرم در هکتار) و در تیمار اوایـل دانـه   369/26

 589/15لیتر و  037/17کیلوگرم و  408/12لیتر و  560/13ترتیب با 

کیلوگرم در هکتار، کمترین حجـم و عملکـرد اسـانس مشـاهده شـد      
بنـدي  یـل دانـه  تیمار اوایل گلـدهی بیشـترین و تیمـار اوا    ).5جدول (

کمترین عملکرد بذر را داشت که با توجه بـه همبسـتگی نزدیـک بـا     
نمایـد. تـوده هنـدي (بـا     تولید اسانس، عملکرد اسانس را توجیه مـی 

کیلوگرم در هکتار) حداکثر حجم و عملکـرد   783/29لیتر و  549/32
 129/15لیتـر و   535/16اسانس، افغانستانی و ایرانی (به ترتیـب بـا   

کیلوگرم در هکتار) حداقل حجم و  179/17لیتر و  775/18و  کیلوگرم
). عملکـرد اسـانس   3جدول عملکرد اسانس در هکتار را نشان دادند (

 ,.Tanu et alباشـد ( برآیندي از درصد اسانس و عملکـرد دانـه مـی   

) گزارش نمودند Bettaieb et al., 2011(). بتاآیب و همکاران 2004
ولی  ،ث افزایش درصد اسانس زیره سبز شدکه تنش آبی با این که باع
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آبی، میـزان عملکـرد   به دلیل کاهش میزان عملکرد دانه در تیمار کم
داري اسانس در این شرایط نسبت به تیمار آبیاري کامل کاهش معنی

) نیز تأکیـد  Hashemian et al., 2013یافت. هاشمیان و همکاران (
زیره در ایران متفـاوت   هاي مختلفنمودند که میزان اسانس در توده

) نیز با بررسـی  Ahmadian et al., 2011بود. احمدیان و همکاران (
تأثیر خشکی بر عملکرد دانه و کیفیـت اسـانس گیـاه بابونـه آلمـانی      

)Matricaria chamomilla L.(    گزارش نمودند که کـاهش میـزان
دار درصـد  دار عملکـرد گـل و افـزایش معنـی    آب باعث کاهش معنی

این گیاه نسبت به شرایط آبیاري به صورت کامل شد. ایشان  اسانس
تأکید نمودند که با کاهش درصد ظرفیت زراعی میزان عملکرد اسانس 

  نیز مطابق با عملکرد گل کاهش نشان داد.

-شاخص برداشت از نظر زمان آبیاري معنی: شاخص برداشت

سـبز و اثـر    هاي زیـره تحت تأثیر توده داريبه طور معنیدار نشد اما 
هندي بـا   ). توده2جدول هاي آبیاري قرار گرفت (متقابل آن با تیمار

 %8/27به ترتیب با هاي افغانستانی و ایرانی (توده بیشترین و 5/35%

). توده هندي 3جدول ) کمترین شاخص برداشت را داشتند (%6/30و 
 به دلیل باالتر بودن عملکرد بـذر در هکتـار و کـم بـودن وزن انـدام     

هوایی بیشترین شاخص برداشت را به خود اختصاص داده است و توده 
افغانستانی به دلیل داشتن شاخ و بـرگ بیشـتري شـاخص برداشـت     

ها نشان داد که اثر متقابل تیمار کمتري داشته است. مقایسه میانگین
هاي ) و تیمار4جدول باالترین ( % 8/43دیم و توده هندي به میزان 

) %6/23و  %5/23ی با توده افغانستانی (به ترتیب با دیم و اوایل گلده

). بیشترین میزان دانه 8شکل کمترین شاخص برداشت دانه را داشتند (
در چتر و عملکرد بذر در هکتار از توده هندي و کمترین میزان دانه در 
چتر و عملکرد بذر در هکتار در توده افغانسـتانی معـرف اخـتالف در    

). 3جـدول  باشـد ( هندي و افعانسـتانی مـی  شاخص برداشت دو توده 

) اعـالم داشـتند کـه    Ramroudi et al., 2011رمرودي و همکاران (
باالترین شاخص برداشت در اسفرزه از رژیم آبیاري کامل بدست آمـد  
که دلیل آن را کاهش بیشتر عملکرد بیولوژیک نسبت به عملکرد دانه 

زن دانـه، عملکـرد   دانستند. با اعمال تنش خشکی، به دلیل کاهش و
یابد و این کاهش نسبت به کاهش عملکرد بیولوژیکی دانه کاهش می

یابد و هرچه تنش شاخص برداشت، کاهش می ،روبیشتر است. از این
دهد خشکی شدیدتر گردد شاخص برداشت، کاهش بیشتري نشان می

)Farnia et al., 2006.(  
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  زیره سبزشاخص برداشت بر  ي بومیهااري و تودهاثر متقابل زمان آبیمقایسه میانگین  - 8شکل 

Fig. 8- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on harvest index of cumin  
 داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی* میانگین

* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 
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هاي زیره سبز بـر وزن  اثر زمان آبیاري و توده: وزن هزار دانه
بودند،  %1و  5دار در سطح احتمال هزار دانه به ترتیب داراي اثر معنی

). در این آزمایش حـداکثر  2جدول دار نشد (معنیها اما اثر متقابل آن
گرم) بدست آمد و  45/3وزن هزار دانه در تیمار آبیاري اوایل گلدهی (

). بیشـترین طـول بـذر و    5جدول بقیه سطوح در حداقل قرار داشتند (
مقدار بیوماس در تیمار آبیاري اوایل گلدهی مشاهده گردید که طـول  

با وزن هزار دانه داشت. توده هندي با دار بذر همبستگی مثبت و معنی
هاي افغانستانی و ایرانی ( به گرم بیشترین وزن هزار دانه و توده 04/4

جدول داشتند (گرم) کمترین وزن هزار دانه را  83/2و  49/2ترتیب با 
) بیـان  Bocharnikova et al., 2008و همکـاران ( ). بوچـارنیکووا  3

ي فتوسنتزي هااري بر انتقال آنزیمکردند که کمبود آب از طریق اثرگذ

فسفات کربوکسیالز موجب کاهش فتوسنتز بی وزو فعالیت آنزیم ریبول
 ,.Chaves et alشـود. چـاوز و همکـاران (   و وزن خشک دانـه مـی  

اي به دانه به علت تنش خشکی با کاهش حرکت مواد ذخیره )،2002
شدن دانه ها، در پر محدودیت آب، یا با کاهش سهم فتوسنتزي برگ

گذارد. به همین دلیل با کاهش حرکت مواد بر وزن هزار دانه تأثیر می
اي و محدودیت آب به علت خشکی انتقال عناصر آهن و روي ذخیره

  یابد.شود و وزن هزار دانه کاهش میدر گیاه محدود می

نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی مـورد مطالعـه در زیـره سـبز     
ارائه شـده   6جدول ها در تلف آبیاري و تودههاي مختحت تأثیر زمان

  است.

  

  آبیاري هايرژیمزیره سبز تحت تأثیر هاي (میانگین مربعات) اجزاي اسانس تودهنتایج تجزیه واریانس  - 6جدول 

Table 6- Analysis of variance (mean of squares) for essential oil components of cumin ecotypes affected as irrigation regimes 

ال+ -7دین  -3و  1- پارامنتا
  ال -7دین  -4و -1پارامنتا 

ρ-mentha-1,3-dine-7-al+  
ρ-mentha-1,4-dine-7-al  

  آلدئید

Aldehyde  

  ترپینن - گاما

γ- terpinene  

  سیمن- پارا

ρ-cymene 

  پینن - بتا

β- pinene  

  پینن - آلفا

α- pinene  

  درجه آزادي

df  

  منابع تغییر

S.O.V.  

2.927ns 0.446ns 2.212ns 0.746ns 3.696ns 0.023ns 1 
  تکرار

Replication  

0.195ns 0.075ns 0.037ns 0.031ns 3.267ns 0.041ns 3 
  آبیاري هايرژیم

Irrigation 
regimes (I)  

0.678 1.447 0.685 0.610 13.630 0.018  3  
  خطاي اصلی

Main error  

0.416ns 2.717* 2.386ns 0.976ns 1.967ns 0.055ns  2 
  هااکوتیپ

Ecotypes (E)  

2.955ns 2.351* 2.030ns 0.948* 1.807ns 0.020ns 6 I×E 

1.092 0.563 1.430 0.744 6.430 0.047 8 
  خطاي اصلی

Main error  

20.08 15.89 29 23.10 15.13 24.71   
  ضریب تغییرات

CV (%)  

ns:** درصد 1و  5احتمال  دار در سطوحمعنیداري و معنیم به ترتیب عد ، *و  

ns, * and **: represent non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

  

4پینن -آلفا
هاي زیره سبز و اثر متقابل بـر  تیمار آبیاري، توده: 

پینن  -). باالترین درصد آلفا6جدول دار نشد (پینن معنی -درصد آلفا
) آن از تیمـار بعـد از   %76/0از تیمار دیم و کمترین درصد () 96/0%(

) را توده %964/0پینن ( -ساقه رفتن به دست آمد. بیشترین درصد آلفا
داد. مقدم و ان نش ی) آن را توده افغانستان%803/0هندي و کمترین (

                                                        

4- α- pinene 

ترکیبات عمده اسانس زیره  )Moghaddam et al., 2015همکاران (
ترپینن، کـومین آلدهیـد و   -سین، پاراسیمن، گاماپینن، میر-سبز را بتا

  آلفا ترپینن گزارش نمودند.

5پینن -بتا
هاي زیره هاي آبیاري و تودهتیمار نتایج بررسی اثر: 

داري پینن از نظر آماري تفاوت معنی -سبز و اثر متقابل روي درصد بتا
                                                        

5- β- pinene 
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ار ) از تیم%49/17پینن ( -). باالترین درصد بتا6جدول نشان ندادند (
) از تیمار بعـد از سـاقه رفـتن بـه     %79/15دیم و کمترین درصد آن (

 %2/16بیشترین و توده افغانستانی با  %2/17دست آمد. توده هندي با 

پیـنن را نشـان دادنـد. جیرووسـت و همکـاران       -کمترین درصد بتـا 
)Jirovest et al., 2005( ــرین ترکیــب ــره ســبز را مهمت هــاي زی

Cuminaldehyde،β- pinene ،ρ- cymene   وγ- Terpinene  

  معرفی نمودند.

6سیمن -پارا
سیمن تحت اثـر متقابـل آبیـاري و     -درصد پارا: 

). اما 6جدول دار گردید (معنی %5هاي زیره سبز در سطح احتمال توده
داري وجود سیمن اثر معنی -هاي آبیاري از نظر پاراها و تیماربین توده

بیشترین و تیمار  %644/15ساقه رفتن با نداشت. تیمار آبیاري بعد از 
سیمن را نشان دادند که  -کمترین درصد پارا %43/14اوایل گلدهی با 

خوانی هم )Zarinzadeh et al., 2007زاده و همکاران (با نتایج زرین
) از توده ایرانی و کمترین %96/17سیمن ( -دارد. باالترین درصد پارا

-دست آمد. بیشترین درصد پـارا به) از توده هندي %3/13درصد آن (

بندي با توده هندي، تیمار بعد سیمن مربوط به تیمار آبیاري اوایل دانه
 با از ساقه رفتن با توده ایرانی و تیمار دیم با توده افغانستانی (به ترتیب

) و کمترین آن مربوط به تیمار آبیاري اوایل %3/24و  3/25%، 8/25%
  باشد. ) می%2/5انی (بندي با توده افغانستدانه

7ترپینن -گاما
-هاي زیره سبز و اثر متقابلزمان آبیاري توده: 

 -داري بـر درصـد گامـا   شان با تیمار آبیاري از نظر آماري اثـر معنـی  

) بیشترین %3/16). تیمار آبیاري دیم با (6جدول ترپینن نشان ندادند (
داشتند. حداکثر  ترپینن را -بندي کمترین درصد گاماو تیمار اوایل دانه

) را تـوده هنـدي و حـداقل آن را تـوده     %4/20ترپینن ( -درصد گاما
ترین ) مهمAkranmi et al., 2014) نشان دادند. (%3/12( یافغانستان

-)، گامـا %07/21ترکیبات تشکیل دهنده زیره سبز را کومین آلدئید (

  ) بیان نمودند.%56/16) و پاراسیمن (%3/24ترپینن (

8دکومین آلدئی
براساس نتایج تأثیر زمان آبیاري بر روي درصد : 

-داري نشان نداد، ولی تـوده کومین آلدئید از نظر آماري تفاوت معنی

با زمان آبیـاري بـر روي درصـد کـومین      هاي زیره سبز و اثر متقابل
اثر متقابل تیمـار   ).6جدول دار شد (معنی %5آلدئید در سطح احتمال 

حداکثر و  %942/39با توده ایرانی به میزان آبیاري بعد از ساقه رفتن 
                                                        

6- ρ- Cymene 

7- γ- Terpinene  

8- Aldehyde 

اثر متقابل تیمار بعد از ساقه رفتن و اوایل گلدهی با توده هنـدي بـه   
حداقل درصد کومین آلدئید را  %769/11و  %662/11ترتیب به میزان 

هـاي ایرانـی و افغانسـتانی بـه ترتیـب بـا       تـوده  ).10شـکل  داشتند (
کمتـرین   %450/17هندي با  باالترین و توده %725/25و  348/27%

). در آزمایش اثر متفاوت 10شکل درصد کومین آلدئید را نشان دادند (
ژنتیک و محیط بر زراعت گل راعـی، نتـایج نشـان داد کـه عوامـل      
ژنتیکی بیش از محیط بر عملکرد و مواد مؤثره گیاه اثر داشـته اسـت   

)Buter et al., 1998یمار آبیاري ) بیشترین درصد کومین آلدئید از ت
) از تیمار اوایـل  %96/21) و کمترین آن (%63/25بعد از ساقه رفتن (

 ,.Mahmoudi et al)همکـاران  و دست آمد. محمـودي بندي بهدانه

ترین ترکیب اسانس زیره سبز مربوط به توده کرمـان  نیز مهم (2012
  تشخیص دادند. %29با  Cuminaldehydeرا

دین  -4و  1-ارامنتا ال + پ -7-دین  -3و  1-پارامنتا
9ال -7-

ها و اثر متقابل نتایج تجزیه واریانس زمان آبیاري و توده: 
دین  -4و  1-ال+ پارامنتا  -7-دین  -3و  1-ها بر درصد پارامنتاآن
) در تیمار %90/29). حداکثر این مواد (6جدول دار نشد (ال معنی -7-

تیمار دیم مشاهده ) در %95/25آبیاري در اوایل گلدهی و حداقل آن (
 %78/25بیشترین و تـوده ایرانـی بـا     %46/30گردید. توده هندي با 

 -4و  1-ال+ پارامنتـا   -7-دیـن   -3و  1-کمترین درصد از پارامنتا 

در سبز ه یرزمختلف ت سی ترکیبار.برال را نشــان دادنــد.  -7-دیـن  
 با دارا بـودن  p-Mentha-1,4-dine-7-al هـکن داد ز نشاـه نیـترکی

 ,.Kan et alترین ترکیب موجود در اسانس این گیاه بـود ( مهم 16%

) با بررسی ترکیبات Fanaei et al., 2006). فنایی و همکاران (2007
درصـد از ترکیبـات    5/93مختلف گیاه زیره سبز گزارش نمودند کـه  

ــب   موجـــود در اســـانس ایـــن گیـــاه شناســـایی شـــد و دو ترکیـ
Cuminaldehyde  وp-Mentha-1, 4-dine-7-al  ــرین ــم تـ مهـ

  ترکیبات اسانس را تشکیل دادند.

  

  همبستگی صفات کمی و کیفی

طول بذر با حجم و عملکرد اسانس و وزن هـزار دانـه در سـطح    
دار داشت که بیشـترین همبسـتگی را بـا    همبستگی معنی %5احتمال 

حجم و عملکرد اسانس و کمترین همبسـتگی را بـا وزن هـزار دانـه     
  ).7جدول نشان داد (

                                                        

9- p-Mentha-1,3-dine-7-al & p-Mentha-1,4-dine-7-al 
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  زیره سبزمحتوي آلدهید بر  ي بومیهااثر متقابل زمان آبیاري و تودهمقایسه میانگین  - 10شکل 

Fig. 10- Mean comparisons for the interaction effects of irrigation regimes and ecotypes on aldehyde content of cumin  
 داري ندارند.دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی هاي داراي حروف مشترك براساس آزمون* میانگین

* Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 
  

عملکرد بذر در هکتار با بیومس و حجم عملکرد اسانس در سطح 
ــال  ــه  %1احتم ــزار دان ــاع و وزن ه ــا ارتف ــال  و ب  %5در ســطح احتم

طوري که باالترین همبستگی به ؛داري داشتهمبستگی مثبت و معنی
) داشت و یک =32/0r) و کمترین آن را با ارتفاع (=93/0rرا بیوماس (

با تعداد گـره سـاقه،    %5دار در سطح احتمال همبستگی منفی و معنی
بـودن   دار). معنـی 7جـدول  تعداد چتر در گیاه و قطر ساقه نشان داد (

همبستگی ارتفاع با عملکرد دانه نشان دهنده فتوسنتز بهتر و عملکرد 
توان در دست آوردن عملکرد بیشتر میبیشتر گیاه است، یعنی براي به

هاي با ارتفاع باال اقـدام  از طریق گزینشی، بوتهسبز اصالح گیاه زیره 
 ,Hosseinpourپـور ( نمود. نتایج حاصل با نتـایج پـژوهش حسـین   

 بـر روي انیسـون   )Akbarinia et al., 2004نیـا ( ) و اکبـري 2010

)Pimpinella anisum L.(  و زنیان)Trachyspermum ammi L.( 

حجم و عملکرد اسانس با بیومـاس، عملکـرد    در یک راستا قرار دارد.
 %1دار در سطح احتمال دانه و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی

) با عملکرد دانه و حداقل آن را =79/0r(نشان داد. حداکثر همبستگی 
همبسـتگی مثبـت و    ).7جـدول  ) داشـت ( =45/0rبا وزن هزار دانه (

هاي فرعی بـا تعـداد   بین تعداد ساقه %1داري در سطح احتمال معنی
که بیشترین طوريگره، تعداد چتر در گیاه و قطر ساقه مشاهده شد، به

همبستگی را با قطر ساقه  ) و کمترین=90/0rهمبستگی را تعداد گره (

)70/0r=) دار در یک همبستگی منفـی و معنـی   ).7جدول ) نشان داد
هاي فرعی با تعداد دانه در چتر و نیز بین تعداد ساقه %5سطح احتمال 

رسد افـزایش تعـداد   ). به نظر می7جدول وزن هزار دانه وجود داشت (
د، در زیره شوهاي فرعی که یک صفت ژنتیکی بیشتر شمرده میساقه
باعث کاهش تعداد دانه و وزن هـزار دانـه و در نهایـت کـاهش     سبز 

-محصول گردد. علت آن احتماأل اختصاص منابع غذایی براي سـاقه 

  باشد.هاي فرعی می

 %5دار در سطح احتمال شاخص برداشت همبستگی منفی و معنی

جدول ( با تعداد گره، تعداد چتر در گیاه، قطر ساقه و بیوماس نشان داد
هاي فرعی، قطر ساقه و تعـداد گـره و   ) که با توجه به افزایش ساقه7

  رسد.کاهش دانه در چتر طبیعی به نظر می

بـین وزن هـزار    %1دار در سطح احتمال همبستگی مثبت و معنی
دانه با حجم و عملکرد اسانس و تعداد دانه در چتر و در سطح احتمال 

رداشت مشاهده شد. بیشترین با طول بذر، عملکرد بذر و شاخص ب 5%
) و کمترین همبسـتگی را  =45/0rهمبستگی را با تعداد دانه در چتر (

). ضـرایب همبسـتگی فنـوتیپی    7جـدول  با شاخص برداشت داشت (
ارائه  8جدول پیرسون بین صفات کیفی مورد مطالعه در زیره سبز در 

  شده است.
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  زیره سبزس اجزاي عملکرد اسانهمبستگی بین ضرایب  - 8جدول 

Table 8- Correlation coefficients between essential oil components of cumin  

  آلدئید

Aldehyde  

  ترپینن - گاما

γ- 
terpinene  

  سیمن- پارا

ρ-Cymene 

  پینن - بتا

β- pinene  

  پینن - آلفا

α- pinene  

  

    0.738** 
  پینن -بتا

β- pinene  

   -0.126 -0.495*  
  سیمن-پارا

ρ-Cymene 

  -0.856** 0.298 0.658** 
  ترپینن - گاما

γ- terpinene  

 -0.880** 0.853** -0.452* -0.670**  
  آلدئید

Aldehyde  

-0.852** 0.835** -0.968** 0.050 0.404 

  ال+-7دین  -3و  1-پارامنتا

ρ-mentha-1,3-dine-7-al  

  ال -7دین  -4و -1پارامنتا 

ρ-mentha-1,4-dine-7-al  

ns** درصد 1و  5دار در سطوح احتمال معنیداري و معنیم به ترتیب عد :، *و  

ns, * and **: represent non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

  

 -پیـنن و گامـا   -دار بـا بتـا  پینن، همبستگی مثبت و معنی -آلفا

دار با کـومین  منفی و معنی و همبستگی %1ترپینن در سطح احتمال 
نشـان داد   %5و  1سیمن به ترتیب در سـطح احتمـال    -آلدئید و پارا

  ).8جدول (

) و کمتـرین آن بـا   74/0پینن ( -بیشترین همبستگی مثبت با بتا
پیـنن تنهـا    -) و این در حالی بود که بتـا 8جدول ترپینن بود ( -گاما

د با کومین آلدئید درص 5دار در سطح احتمال همبستگی منفی و معنی
 -بین پارا %1دار در سطح احتمال داشت. یک همبستگی مثبت و معنی

 -3و  1-دار با پارامنتـا ) و منفی و معنی85/0سیمن با کومین آلدئید (

تـرپینن (بـه    -ال و گامـا  -7-دیـن   -4و  1-ال+ پارامنتا  -7 -دین
  ).8جدول ) مشاهده گردید (-86/0و  -97/0ترتیب 

دار نسـبتأ بـاال در سـطح    نن همبستگی مثبت و معنـی ترپی -گاما
-دیـن  -4و  1-ال +پارامنتا -7-دین  -3و  1-با پارامنتا %1احتمال 

دار معنی %1) و منفی و در سطح احتمال 84/0ترپینن ( -ال و گاما -7
). تنهـا  8جـدول  ) با کومین آلدئیـد نشـان داد (  -88/0به میزان باال (

بین کومین آلدئید با  %1ر سطح احتمال دار دهمبستگی منفی و معنی
ال بــه  -7-دیـن  -4و  1-ال + پارامنتـا   -7-دیـن  -3و 1-پارامنتـا  

  ).8جدول ) دیده شد (-85/0میزان نسبتأ باالیی (

  

  گیرينتیجه

هاي مشابه هاي تحقیقات مذکور و پژوهشهمان طور که از یافته

کنون نتایج ضـدو  آید، پژوهشگران در زمینه آبیاري زیره سبز تابر می
اي آبیاري کامـل را توصـیه نمـوده و    نقیضی را گزارش داده اند، عده

دار معرفـی  دون تاثیر معنـی اي دیگر، آبیاري را بر عملکرد زیره بعده
اند دهکردار گزارش آب را مؤثر و معنی اعمالآب و برخی گلاند، کرده

هـاي  یمـاري و بعضی دیگر، آبیاري در مرحله زایشی را باعث تشدید ب
قارچی، از بین رفتن گل آذین، کـاهش وزن دانـه و در نهایـت افـت     

که دستیابی به یک  گرفتنتیجه توان میاند. بنابراین محصول دانسته
برنامه مدرن علمی جهت آبیاري زیره سبز، نیازمند تحقیقات گسترده

تواننـد بـا   می تري است. تنها در چنین حالتی است که تولیدکنندگان
اده صحیح از حداقل منابع آب موجود، به حداکثر عملکرد و سـود  استف

ممکن دست پیدا کنند. در غیر این صورت، ضمن به هدر دادن منـابع  
-ها نمیمحدود و ارزشمند آب، از این آبیاري، نه تنها سودي عاید آن

شود، بلکه حتی ممکن است یک نوبت آبیاري بی موقع باعث از بـین  
- ز گردد. نتایج این آزمایش نشان داد که تیماررفتن و افت محصول نی

شان از نظر عملکرد و حجم هاي مختلف و اثر متقابلهاي آبی و توده
هـاي  اسانس، عملکرد بذر، وزن هزار دانه، تعداد دانـه در چتـر، سـاقه   

سـیمن اخـتالف   -فرعی، شاخص برداشت، درصد کومین آلدئید و پارا
اشته و آبیاري اوایل گلـدهی و  د % 5و  1داري در سطح احتمال معنی

توده هندي از نظر اکثر صفات مورد بررسی برتر بـود، امـا بیشـترین    
بـاالترین   ،حالبدست آمد. با این یتعداد ساقه فرعی از توده افغانستان

هاي فرعی را بـه ترتیـب تیمـار    درصد شاخص برداشت و تعداد ساقه
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بیشترین میزان کومین  بندي و آبیاري دیم نشان داد.آبیاري اوایل دانه
 %725/25و  % 348/27آلدئید از توده ایرانی و افغانستانی به ترتیب با 

) از اثر متقابل توده هندي با %811/25اسیمن ( -و بیشترین مقدار پارا
بندي بدست آمد. طبق نتایج بدست آمـده بـه   تیمار آبیاري اوایل دانه

ـ   نظر می  یرات افغانسـتان رسد توده هندي در شـرایط آب و هـوایی ه
توان با اختصاص یک نوبـت آبیـاري در   نتایج خوبی نشان داده و می

  زمان گلدهی، عملکرد مطلوبی دریافت نمود.
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