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 چکیده
 ساب   زياره  تاوده  ساه  كيفاي  و يكم ا  خصوصايات  بار  آبيااری  مختلف یها رژيم و اسيد هيوميک كاربرد يبررس منظور به     

(Cuminum cyminum L.)، در تكرار سه با تصادفي كامل یها بلوک طرح قالب در فاكتوريل پالت اسپليت صورت به آزمايشي 

 شاامل  آزمااي   فاكتورهاای  شد. اجرا 1394-95 سال در شاهد دانشگاه كشاورزی دانشكده دارويي گياهان پژوهشي م رعه

 ،داناه(  شادن  پار  مرحله از بعد آبياری قطع و گلدهي مرحله از بعد آبياری قطع كامل، )آبياری سطح سه در آبياری یها رژيم

 .ندبود سب وار( و كاشان )اصفهان، سب توده زيره  سه و ليتر( در گرم ميلي 200 و )صفر غلظت دو با اسيد هيوميک پاشي محلول

 بوتاه،  تاک  خشک وزن صفات بر توده ×اسيدهيوميک ×آبياری رژيم كن  برهم اثر كه داد نشان ها داده واريانس تج يه نتايج

 و بوتاه  تاک  خشک وزن بيشترين كه داد نشان نتايج داشت. یدار معني تأثير كل و a كلروفيل برداشت، شاخص دانه، عملكرد

 وزن بوته، در فرعي شاخه تعداد بيشترين دارای كاشانتوده  شد. حاصل اسيد هيوميک كاربرد و كامل آبياری در دانه عملكرد

 مشااهده  ساب وار توده  در اسانس درصد بيشترين بود. بيولوژيک عملكرد و دانه عملكرد چتر، در دانه تعداد بوته، تک خشک

 آماد.  بدسات  كاشانتوده  در اسيد هيوميک كاربرد با كامل آبياری در (هكتار در كيلوگرم 2/533) دانه عملكرد باالترين شد.

 سب وارتوده  برای اسيد هيوميک كاربرد با كامل آبياری در ني  (هكتار در كيلوگرم 230) خشک ماده عملكرد ميانگين بيشترين

 ساب وار تاوده   در اسايد  هيومياک  كاربرد عدم و گلدهي مرحله از بعد آبياری در كل و a كلروفيل مي ان بيشترين شد. حاصل

 كامال  آبيااری  در اسايد  هيومياک  كاارايي  بيشترين ،نشد دار معني ارزيابي مورد صفات بر اسيد هيوميک كاربرد شد. مشاهده

  شد. حاصل

 

 .كلروفيل عملكرد، ،(.Cuminum cyminum L) زيره ،خشكي تن  ،آلي اسيد اسانس، :یدیکلهای  واژه

 

 مقدمه
 باار  زياان  تاأثير  باه  جهانيان توجه و علم پيشرفت با
 جهاان  سانتتيک،  ماواد  و شيميايي های تركيب از استفاده

 است آورده روی گياهي های وردهآفر از استفاده به دوباره
(Amanzadeh et al., 2011.)  ساب   زياره (Cuminum 

cyminum)  كشاور  صادراتي و دارويي مهم گياهان از ني 
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 ن،خراساا ی هاا  ناساتا  در گيااه  ايان  كاشات  كه باشد مي
 و سيسااتان اصاافهان، شاارقي، آذربايجااان ياا د، ساامنان،

 صااحرا تااركمن منطقااه و یمركاا  كرمااان، بلوچسااتان،
 باا  خراساان  اساتان  و شود انجام مي آبي و ديم صورت به
 Hasheminia et) دارد را اول مقام سب ، زيره توليد 90%

al., 2010). باااليي  مقاادير  یحااو  ساب   زياره ی ها دانه 
 هساتند  داروياي  و مهمی ثانو های تركيب و آهن كاروتن،
 نفخ ضد و اكسيدان آنتي عنوان به نوين و سنتي طب در كه

 اسااهال، درمااان در و گياارد مااي قاارار اسااتفاده مااورد
 و دهاان  زخام  تاب،  سرماخوردگي، سردرد، سوءهاضمه،

 (.Nakhzari Moghadam, 2009) باشاد  ماي  ماثثر  وگلا 
 محصوالت كشور، مختلف نواحي در نامنظم بارش الگوی
 قرار خشكي تن  مختلف های شدت معرض در را مختلف
 ای تغذياه  وضاعيت  و زيااد  دماای  اوقاات  بيشتر .دهد مي

 .كناد  ماي  تار  پيچياده  را خشاكي  تن  اثرهای نامناسب،
 عناصار  كاافي  مقادار  باه  و شاده  تغذياه  خوب كه گياهي
 مقاومات  باشاد،  كارده  دريافات  را پرمصرف و مصرف كم

 (.Rashno et al., 2012) دارد خشااكي بااه بهتااری
Lebaschy و Sharifi Ashorabadi (2003) بررسي در 
 ظرفيات  %100 و 75 ،50 ،25 آبيااری  مختلف تيمارهای
 بوماادران،  اسافرزه،  داروياي  گياه روی بر م رعه زراعي
 كاه  با كه كردند گ ارش بابونه و بهار هميشه گلي، مريم
 از خشاكي(  تان   )تشديد آب به دسترسي قابليت مي ان
 آنهاا  داناه  عملكرد و ها بوته ارتفاع هوايي، های اندام وزن
 و Hassani آزماااي ، همااين مشااابه .شااود مااي كاسااته
 ريحاان  داروياي  گيااه  روی پژوه  با (2003) همكاران
 بوته، ارتفاع كاه  به منجر خشكي تن كه  كردند اعالم
 و دانه عملكرد جانبي، یها شاخه طول و تعداد ساقه، قطر

 مراحال  در آباي  كام  تن  بروز .شود مي اسانس عملكرد
 كااه   علت به زايشي مرحله مخصوصاً گياه نمو مختلف
 فتوسانت   از حاصال  ماواد  انتقال و فتوسنت ی دوره طول
 زودرس پياری  از ناشاي  امار  اين كه است دانه به جاری
 انتقاال  ساهم  كااه   نيا   و بارگ  سطح كاه  و ها برگ
 موجاب  و باوده  داناه  به ساقه در شده ذخيره مواددوباره 

 شاود  ماي  هاا  داناه  وزن كااه  دليال   به عملكرد كاه 
(Bannayan et al., 2008.) ًانااواع از اسااتفاده اخياارا 

 زراعاي  محصوالت كيفي و يكم  بهبود برای آلي اسيدهای
 كاام بساايار مقااادير اساات. يافتااه فااراوان رواج باااغي و

 اثارات  هورموني، های تركيب وجود دليل به آلي اسيدهای
 و شيميايي في يكي، خصوصيات بهبود در ای مالحظه قابل
 محصاوالت  كيفيات  بهبود و توليد اف اي  و خاک زيستي

 (.Sabzevari & Khazaei, 2009) دارنااد كشاااورزی
 آلاي  اسايد  نوع دو دارای آلي، مواد هوموسي های تركيب
 جا ء  و فولياک  اسايد  و اسايد  هيومياک  های نام به مهم
 هوماوس،  خاک،مانند  مختلف منابع از كه هستند ومينيه

 شوند مي استخراج سنگ زغال و اكسيدشده ليگنيت پيت،
 هساتند  متفااوت  شيميايي ساختار و مولكولي اندازه در و
(Sebahattin & Necdet, 2005.)  يااک درمحققااان 

 و تار  وزن بار  را اسايد  هيومياک  اثر ای گلخانه آزماي 
 كاه  دريافتناد  و كردناد  بررساي  يوالف عملكرد و خشک
 گلادان،  هار  ازای به اسيد هيوميک گرم ميلي 100 كاربرد
داد  افا اي   یدار معناي  طاور  بهرا  گياه خشک و تر وزن
(MacCarthy, 2001.) اسيدهيوميک با لوبيا پاشي محلول 

  بخشاايد بهبااود را گياااه اياان تولياادی نياارو و رشااد
(Patil, 2011،)  یروبار   اثار  باا  هيوميک اسيد رو ايناز 

 رشد نتيجه در و ها اسميالت توليد دتوان مي فتوسنت  مي ان
 باازده  و داناه  عملكرد پژوهشي طي. دهد  اف اي  را گياه
 و بجنورد )سب وار، سب  زيره مختلف یها توده در اسانس
 ,.Valadabadi et al) است شده گ ارش دار معني اسفراين(

 نشاان محققان  اين پژوه  در آمده بدست نتايج (.2010
 عملكارد  اسانس، درصد اسانس، عملكرد بيشترين كه داد
 باومي  تاوده  از ه ارداناه  وزن و برداشات  شااخص  دانه،

 باومي  تاوده  از بيولوژياک  عملكارد  بيشاترين  و اسفراين
 (.Valadabadi et al., 2010) آمااد بدساات بجنااورد
 محلاي باذرهای   ياا ها  توده مورد در آمده بعمل تحقيقات
 دارای سب  زيره یها توده كهدارد  آن ازحكايت  سب  زيره
 رطوبتي تن  ها، بيماری به مقاومت لحاظ از هايي تفاوت
 (.Dhayal et al., 1999) بودناد  كيفاي  و يكم  عملكرد و
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Balandari و Rezvani Moghadam (1994) بررسي در 
 یهاا  تاوده  در اساانس  ميا ان  و نماو  و رشد خصوصيات
 باومي  یهاا  توده برخي كه نددريافت ايران سب  زيره محلي
 نداشاتند،  هام  با چنداني تفاوت گياه نمو و رشد لحاظ از
 مانند محيطي یها تن  با رشد زمان در كه ييها توده ولي

 اساانس  درصاد  از بودناد  مواجاه  زيااد  دمای و خشكي
 اعظام  بخا   اينكاه  به توجه با بودند. برخوردار بيشتری
 است برخوردار خشک نيمه و خشک اقليم از ايران اراضي
 مواجاه  آب كمباود  باا  داروياي  و زراعي گياهان توليد و
 و آبياری یها رژيم ارزيابي هدف با پژوه اين  ،شود مي

 في يولوژيک و مورفولوژيک خصوصيات بر اسيد هيوميک
 .شد انجام سب  زيره یها توده
 
 ها روش و مواد
 شاهد دانشگاه دارويي گياهان م رعه در پژوه  اين
 پژوهشي م رعه .شد انجام 1394-95 زراعي سال طي

  جغرافيايي طول دارای شاهد دانشگاه دارويي گياهان
 35 جغرافيايي عرض و شمالي دقيقه هشت و درجه 51
 متر، 1190 دريا سطح از ارتفاع شرقي، دقيقه 34 و درجه
 1/17 دما ميانگين و متر ميلي 216 بارندگي ميانگين
خصوصيات في يكي و  1در جدول  بود. گراد سانتي درجه

 آزماي است.  شيميايي خاک م رعه تحقيقاتي آورده شده
 بلوک طرح قالب در فاكتوريل پالت اسپليت صورت به
 آزماي  فاكتورهای .شد اجرا تكرار سه در تصادفي كامل
 قطع كامل، )آبياری سطح سه در آبياری یها رژيم شامل
 مرحله از بعد آبياری قطع و گلدهي مرحله از بعد آبياری
 دو با اسيد هيوميک پاشي محلول همراه به دانه( شدن پر

 زيرهتوده  سه و ليتر( در گرم ميلي 200 و )صفر غلظت
 اعمال برای بود. سب وار( و كاشان )اصفهان، سب 
 كامل آبياری تيمار در آبياری فواصل آبياری؛ یها رژيم
 نظر در زيره گياه رشد دوره طي در بار يک روز ش  هر
 مرحله بعد آبياری قطع سطح دو هر برای شد. گرفته
 اين آبياری آبياری، قطع از قبل تا دانه شدن پر و گلدهي
 سطح دو هر در شد. انجام كامل آبياری سطح مانند ني  دو

 بهبا توجه  زايشي رشد زمان در آبياری قطع آبياری، قطع
 دانه پرشدن و گلدهي مرحله از بعد گياه نموی مرحله
 زمان تا مراحل اين از بعد كه ای گونه به شد، اعمال
 سب  زيره یها توده هایربذ .انجام نشد آبياری برداشت
 تحقيقات مثسسه از آزماي  اجرای برای استفاده مورد
 هيوميک گرديد. تهيه )كرج( بذر و نهال تهيه و اصالح
 هوموسي مايع كود تحقيق، اين در استفاده مورد اسيد

 Sulfur Humic) اسيد هيوميک )سولفور گوگرددار

Acid)) 5/15 دارای كه اكسين شركت از محصولي% 
  نيتروژن، %8-10 اسيد، فوليک %5 ،اسيد هيوميک
  ،K2O %7/4 پتاسيم، %4 فسفر، ليتر بر گرم ميلي 110
  و آهن ميليون در قسمت 1560 سولفور، 3%
 صورت به و بار کي كه باشد مي آن اسيديته درجه 48/10

 كشت شد. برده بكار يگلده  مرحله درپاشي  محلول
 متر سانتي 25×5 اصلوف به و یا پشته و جوی صورت به
 صفات بررسي منظور به شد. انجام پشته طرف دو در

 در دانه تعداد بوته، در چتر تعداد شامل مورفولوژيک
 تک خشک وزن و بوته ارتفاع فرعي، شاخه تعداد چتر،
 حاشيه اثر گرفتن نظر در با كرت هر از بوته 5 تعداد بوته،
 به زمين سطح از آنها كردن قطع از پس و انتخاب

 تعداد ه اردانه وزن ارزيابي یبرا .شدند منتقل آزمايشگاه
 ترازوی با و شمارش دقت با ميوه تايي 100 دسته 10

 از پس ها نمونه .شد انجام توزين 01/0 دقت با حساس
 در ها بوته كل وزن یريگ اندازهبرای  سايه در شدن خشک
 تعيين برای .ندشد منتقل آزمايشگاه به ها نمونه سطح، واحد
 في يولوژيک رسيدگي زمان در كرت كل دانه، عملكرد
 يادداشت بذر عملكرد به مربوط یها داده و شد برداشت
 عملكرد آوردن بدست از پس ني  برداشت شاخص شد.

 محتوای گرديد. محاسبه دانه عملكرد و بيولوژيک
 محتوای و Arnon (1949) روش از استفاده با ليكلروف
 (2008)و همكاران  Gu روش از استفاده با ديتنوئوكار
 را برگ تازه بافت گرم 5/0 كه بيترت نيا به .شد انجام
 ،نموده یريگ عصاره كامل طور به %80 استن CC20 با

 را آن و كرده صاف يصاف كاغذ با را حاصل عصاره سپس
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  انيم اسپكتروفوتومتر لهيوس به و رسانده حجم به
  انيم و نانومتر 645 و 663 یها موج طول در ليكلروف
 شد.  قرائت نانومتر 480 موج طول در ديتنوئوكار

 هر از بذر گرم 40 مقدار اسانس، مي ان تعيينبرای 
 روش به كلونجر دستگاه با شدن آسياب از پس تيمار
 سپس شد. گيری اسانس ساعت سه مدت به آب با تقطير

 مقدار و گرديد زدايي رطوبت سديم سولفات توسط اسانس
 ,.Kapoor et al) گرديد محاسبه اسانس عملكرد و درصد

 ی آمار برنامه قيطر از حاصل، اطالعات (.2004
SAS 9.1 از ها ميانگين و قرارگرفته وتحليل تج يه مورد 

 سهيمقا %5 سطح در دانكن ای دامنه چند آزمون قيطر
 .شدند

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی -1جدول 

 بافت خاک

 پتاسیم درصد اجزای بافت خاک

 جذب قابل

(mg/kg) 

 فسفر

 جذب قابل

(mg/kg) 

 نیتروژن

 کل

)%( 

 کربن

 آلی

)%( 

 اسیدیته

(pH) 

 هدایت

 الکتریکی

(ds/m) 

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

)%( 

 75/3 1/8 57/0 05/0 6/7 270 0/44 0/36 0/20 لومی

 

 نتایج
 بوته ارتفاع
 آبياری مختلف یها رژيم اثر واريانس، تج يه نتايج طبق
 یها توده ×اسيد هيوميک متقابل اثر و %1 احتمال سطح در
 ندشد دار معني بوته ارتفاع بر %5 احتمال سطح در زيره
 نشان آبياری مختلف یها رژيم ميانگين مقايسه (.2 )جدول
 كاه  ،گياه دسترس در آب مي ان كاه  با كه داد
 كه طوری  به داد، رخ سب  زيره بوته ارتفاع در یدار معني
 و كامل آبياری در (متر سانتي 4/16) بوته ارتفاع بيشترين
  دانه شدن پر مرحله در آبياری قطع در آن كمترين
 اثر ميانگين مقايسه نتايج براساس بود. (متر سانتي 4/14)

 بوته ارتفاع بيشترين ،زيره یها توده×اسيد هيوميک متقابل
 اسيد هيوميک كاربرد عدم در كاشان توده تيماری تركيب در
 گفت توان مي همچنين بود. (متر سانتي 97/16ميانگين )با
 ،بود متفاوت اسيد هيوميک اثر به سب  زيره یها توده پاسخ
 باعث سب وار توده در اسيد هيوميک كاربرد كه طوری به

 كاه  باعث اصفهان و كاشان یها توده در و اف اي 
 (.4 جدول) گرديد بوته ارتفاع ميانگين

 
 فرعی شاخه تعداد

 مختلف یها توده اثر كه داد نشان واريانس تج يه نتايج
 صفت بر زيره یها توده×اسيد هيوميک متقابل اثر و زيره
 )جدول بود دار معني %5 احتمال سطح در فرعي شاخه تعداد
 اين ازحكايت  مختلف یها توده بين ميانگين مقايسه (.2

 )با كاشان توده در فرعي شاخه تعداد بيشترين كهداشت 
 در صفت اين ميانگين كمترين و بود بوته( 82/4 ميانگين
 البته ،گرديد مشاهده بوته( 77/3 ميانگين )با سب وار توده
 براساس نداشتند. اختالفي هم با آماری لحاظ ازها  توده
 زيره، یها توده ×اسيد هيوميک متقابل اثر ميانگين مقايسه
 كاشان توده تيماری تركيب در فرعي شاخه تعداد بيشترين
 بدست شاخه( 48/5 ميانگين )با اسيد هيوميک كاربرد در
  (.4 )جدول آمد



 

 های آبیاری و هیومیک اسید های زیره سبز تحت تأثیر رژیم تجزیه واریانس و میانگین مربعات صفات مورد مطالعه توده -2جدول 

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 اسانس

 محتوای

 کاروتنوئید

 محتوای

 کل کلروفیل

 محتوای

 b کلروفیل

 محتوای

 a کلروفیل

 شاخص

 برداشت

 عملکرد

 بیولوژیک

 عملکرد

 دانه

وزن 

 هزاردانه

 دانه تعداد

 در چتر

تعداد چتر 

 در بوته

وزن خشک 

 تک بوته

-تعداد ساقه

 های فرعی
 ارتفاع بوته

 درجه

 آزادی
 منابع تغییرات

60/1  081/0  17/1 * 95/75 ** 83/16 ** 21/14 * 8/183 * 9/60111 ** 8/2496  0007/0  38/46  50/5 * 9/6471 ** 62/6 * 85/19  (Rتکرار ) 2 **

49/93 ** 231/0 ns 88/0 * 77/44 ** 26/8 ** 72/16 ** 8/370 ** 5/1074675 ** 9/418795 ** 184/0 ** 34/3 ns 55/0 ns 7/20730 ** 22/0 ns 21/14  (Iآبیاری ) 2 **

89/1  103/0  20/0  64/5  74/1  44/2  5/83  1/6177  61/3701  029/0  69/18  84/0  4/1874  48/0  63/13  خطای اصلی 4 

87/6 ns 108/0 ns 05/0 ns 47/5 ns 52/3 ns 21/0 ns 2/162 ns 5/72 ns 2/10595 ** 026/0 ns 54/29 ns 73/0 ns 2/1992 ns 18/0 ns 49/2 ns 1 ( هیومیک اسیدH) 

26/0 ns 958/0 ** 16/0 ns 08/0 ns 23/0 ns 31/0 ns 2/81 ns 3/66533 ** 4/20204 ** 151/0 ** 56/50 * 24/1 ns 4/4848 * 92/4 * 48/1 ns 2 توده ( های زیرهC) 

44/24 ** 167/0 ns 07/0 ns 93/5 ns 49/1 ns 53/1 ns 7/2282 ** 0/499958 ** 4/54858 ** 151/0 ** 68/8 ns 45/1 ns 1/12234 ** 57/1 ns 51/0 ns 2 I×H 

61/1 ns 257/0 ns 12/0 ns 58/1 ns 46/0 ns 54/0 ns 5/320 ** 3/41149 ** 3/1401 * 014/0 ns 46/7 ns 71/1 ns 9/9121 ** 20/3 ns 11/3 ns 4 I×C 

88/5 ns 117/0  ns 001/0 ns 18/3 ns 49/1 ns 31/0 ns 6/40 ns 4/64454 ** 9/28058 ** 050/0 ns 00/10 ns 38/1 ns 4/1319 ns 98/4 * 62/11 * 2 H×C 

87/4 ns 164/0 ns 79/0 ns 28/24 * 02/3 ns 52/10 * 9/216 ** 42/7830 ns 1/8026 ** 051/0 ns 33/8 ns 43/1 ns 6/2336 * 59/1 ns 21/5 ns 4 I×H×C 

15/2  160/0  30/0  36/6  31/1  09/3  67/44  2/5479  4/1255  026/0  81/18  10/1  6/898  55/1  29/2  خطا 30 

21/21  92/22  75/11  30/12  39/25  98/10  83/12  10/14  90/12  54/7  02/19  81/28  98/26  08/29  71/9  (%ضریب تغییرات ) 

Ns** 1و  %5دار در سطح احتمال  دار و معني ترتيب غير معني به :، * و% 
 

 گیاه زیره سبز ی و کیفیصفات کمّمختلف آبیاری بر  های رژیم اثرمقایسه میانگین  -3 جدول

 اسانس عملکرد

 )کیلوگرم

 هکتار( در

 کاروتنوئید

 بر گرم )میلی

 تر( وزن گرم

 کل کلروفیل

 بر گرم )میلی

 تر( وزن گرم

 b کلروفیل

 بر گرم )میلی

 تر( وزن گرم

 a کلروفیل

 بر گرم )میلی

 تر( وزن گرم

 شاخص

 برداشت

(%) 

 بیولوژیک عملکرد

 (هکتار در )گیلوگرم

 دانه عملکرد

 در )گیلوگرم

 (هکتار

 وزن

 هزاردانه

 ()گرم

 خشک وزن

 بوته تک

 گرم( بر گرم )میلی

 ارتفاع

 بوته

 متر( )سانتی

یآبیار مراحل  

15/7  a 85/4  a 34/21  a 07/5  a 27/16  a 9/52  a 8/839  a 5/444  a 3/2  a 7/148  a 4/16  a کامل آبیاری 

28/4  b 77/4  ab 49/21  a 68/4  a 80/16  a 3/45  b 9/507  b 9/229  b 5/2  b 7/101  b 7/15  ab 
 از بعد آبیاری قطع

 گلدهی  مرحله

65/2  c 43/4  b 69/18  b 75/3  b 93/14  b 8/42  b 9/348  c 4/149  c 1/2  b 8/82  b 4/14  b 
 از بعد آبیاری قطع

 دانه شدن پر  مرحله

 .دنباش دار در بین میانگین تیمارها می در هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معنی
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 زیره سبزگیاه صفات کمی بر  های زیره در هیومیک اسید توده اثرمقایسه میانگین  -4 جدول
 عملکرد

 بیولوژیک

(Kg/ha) 

 تعداد

 های شاخه

 فرعی

 ارتفاع بوته

(cm) 

های زیره توده× ترکیب تیمار اسیدهیومیک   

های زیره توده  
  هیومیک اسید

 گرم بر لیتر( )میلی

b 81/425 ab 46/4 ab 61/15 اصفهان 

0 a 65/581 b 15/4 a 97/16 كاشان 

a 93/563 b 04/4 b 87/14 سب وار 

a 78/534 b 02/4 ab 26/15 اصفهان 

200 a 74/606 a 48/5 b 90/14 كاشان 

b 82/436 b 51/3 ab 01/16 سب وار 

 .ندباش دار در بين ميانگين تيمارها مي در هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني
 
 بوته تک خشک وزن

 رژيم كه داد نشان پژوه  اين واريانس تج يه نتايج
 احتمال سطح در زيره یها توده ،%1 احتمال سطح در آبياری
 ،اسيد هيوميک ×آبياری متقابل اثرات همچنين و 5%

 كن  برهم اثر و %1 احتمال سطح در زيره یها توده ×آبياری
 سطح در زيره یها توده ×اسيد هيوميک ×آبياری رژيم
 بود دار معني بوته تک خشک وزن صفت بر %5 احتمال
 كه داد نشان گانه سه ميانگين مقايسات نتايج .(2 )جدول
 را يمتفاوت يجنتا زيره یها توده در اسيد هيوميک كاربرد
 كاربرد اصفهان و كاشان یها توده در ،داشت دنبال به

 وزن اف اي  گلدهي از بعد آبياری قطع در اسيد هيوميک
 باعث سب وار توده در ولي داشت پي در را بوته خشک
 از بعد آبياری قطع در را توده زيست كمترين و شد آن كاه 
 رسد مي نظر بهبنابراين  .داد اختصاص خود به دانه شدن پر
 شدن پر از بعد آبياری قطع در اسيد هيوميک كاربرد عدم
 پژوه  مورد یها توده در كامل آبياری در آن كاربرد و دانه
 اين ميانگين بيشترين كه یطور به ،است داشته مثبتي اثر
 توده در و كامل آبياری در اسيد هيوميک كاربرد در صفت
 (.1 )شكل آمد بدست (گرم ميلي 225) سب وار

 
 

 
 بوته تک خشک وزن بر اسید هیومیک × آبیاری مختلف یها رژیم × سبز زیره یها توده متقابل اثر -1 شکل

 .باشند مي  آماری تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها ميانگين
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 چتر در دانه تعداد و بوته در چتر تعداد
 سب  زيره یها توده اثر واريانس، تج يه نتايج به توجه با
 بود دار معني %5 احتمال سطح در چتر در دانه تعداد بر

 باالترين كاشان توده مختلف، یها توده بين در (.2 )جدول
 توده و عدد( 93/3) بوته در چتر تعداد عددی ميانگين
 براساس .داشت را صفت اين عدد ميانگين كمترين سب وار
 كاشان توده سب ، زيره مختلف یها توده ميانگين مقايسه
 بذر عدد 65/24 ميانگين با را چتر در دانه تعداد بيشترين
 بود دارا را صفت اين ميانگين كمترين اصفهان توده و داشت
 .(5 جدول)

 
 هزاردانه وزن

 اثر كه داد نشان آمده بدست واريانس تج يه نتايج
 متقابل اثر همچنين و زيره یها توده ،آبياری یها رژيم
 طحس در ه اردانه وزن بر اسيد هيوميک×آبياری یها رژيم
 یها رژيم بين در (.2 )جدول شد دار معني %1 احتمال
 در گرم( 27/2) ه اردانه وزن بيشترين آبياری، مختلف
 با مقايسه در سب وار و كاشان توده دو بود. كامل آبياری

 مقايسه داشتند. را ه اردانه وزن بيشترين اصفهان توده
 آبياری مختلف یها رژيم×اسيد هيوميک متقابل اثر ميانگين
 هيوميک كاربرد عدم شرايط در كامل آبياری كه داد نشان
 را گرم( 35/2) سب  زيره بذر ه اردانه وزن باالترين اسيد
 تركيب به مربوط گرم( 98/1) ه اردانه وزن كمترين و داشت
 مرحله از بعد آبياری در اسيد هيوميک كاربرد عدم تيماری
 (.6 لجدو) بود دانه شدن پر

 
 دانه عملکرد
 و اصلي اثرات كليه كه داد نشان ها داده واريانس تج يه
 داشتند سب  زيره دانه عملكرد بر یدار معني تأثير متقابل
 عملكرد ميانگين بيشترين گانه سه متقابل اثر در (.2 )جدول
 در اسيد هيوميک كاربرد شرايط در كاشان توده در دانه
 ميانگين كمترين و (هكتار در كيلوگرم 3/533) كامل آبياری
 در اسيد هيوميک كاربرد در سب وار توده در ني  صفت اين
 در اصفهان توده در ني  و ها دانه شدن پر از بعد آبياری قطع
 بعد آبياری قطع مرحله در اسيد هيوميک كاربرد عدم شرايط
  (.2 شكل) آمد بدست دانه شدن پر از

 

 
 دانه عملکرد بر سبز زیره یها توده × آبیاری مختلف یها رژیم × اسید هیومیک متقابل اثر میانگین مقایسه -2 شکل

 .باشند مي  آماری تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها ميانگين

 
 بیولوژیک عملکرد
 اثر كهداشت  اين ازحكايت  ها داده واريانس تج يه نتايج
 ،اسيد هيوميک ×آبياری متقابل اثرات زيره، توده و آبياری
 عملكرد بر توده ×اسيد هيوميک و سب  زيره توده ×آبياری

 بيشترين كامل آبياری (.2 )جدول بود دار معني بيولوژيک
 قطع و هكتار( در كيلوگرم 8/839) بيولوژيک عملكرد
 بيولوژيک عملكرد كمترين دانه شدن پر از بعد آبياری
 ميانگين مقايسه در داشت. را هكتار( در كيلوگرم 9/348)
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 بيولوژيک عملكرد ميانگين بيشترين سب ، زيره یها توده بين
 متقابل اثر بود. هكتار( در كيلوگرم 2/609) كاشان توده در

 باالترين كه داد نشان آبياری یها رژيم ×اسيد هيوميک
 در كامل آبياری شرايط در بيولوژيک عملكرد ميانگين
 در صفت اين ميانگين كمترين و بود اسيد هيوميک كاربرد
 شدن پر از بعد آبياری قطع شرايط در اسيد هيوميک كاربرد
 یها توده ×آبياری متقابل اثر در .(6 جدول) آمد بدست دانه
 و كاشان یها توده در صفت اين ميانگين بيشترين سب ، زيره
 در ميانگين كمترين و بود كامل آبياری شرايط در سب وار

 دانه شدن پر مرحله از بعد آبياری قطع در سب وار توده
 ني  بيولوژيک عملكرددر خصوص  .(3 شكل) آمد بدست
 یها توده در اسيد هيوميک متقابل اثر در دانه عملكرد همانند
 كاربرد شرايط در سب وار توده در ميانگين كمترين ،زيره

 كاربرد عدم شرايط در اصفهان توده در و اسيد هيوميک
 بهها  توده پاسخ ني  صفت اين در .آمد بدست اسيد هيوميک
 از ناشي گفت توان مي كه بود متفاوت اسيد هيوميک كاربرد
  (.4 جدول) باشد مي گياه ژنتيک

 

 
 بیولوژیک عملکرد بر آبیاری × سبز زیره یها توده متقابل اثر میانگین مقایسه -3 شکل

 .باشند مي  آماری تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها ميانگين

 

 
 برداشت شاخص بر اسید هیومیک × آبیاری مختلف یها رژیم × سبز زیره یها توده متقابل اثر میانگین مقایسه -4 شکل

 .باشند مي  آماری تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها ميانگين

 
 برداشت شاخص

 متقابل اثرات آبياری، اثر واريانس، تج يه نتايج براساس
 متقابل اثر و زيره توده ×آبياری اسيد، هيوميک ×آبياری
 سطح در سب  زيره توده ×اسيد هيوميک ×آبياری گانه سه

 باعث كامل آبياری (.2 )جدول شددار  % معني5 احتمال
 دانه شدن پر از بعد آبياری قطع و شاخص باالترين ايجاد
 اثر ميانگين مقايسه در داشت. را برداشت شاخصكمترين 
 اصفهان توده در برداشت شاخص ميانگينبيشترين  گانه، سه
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 در آبياری قطع در اسيد هيوميک كاربرد عدم شرايط در
 همين در ني  ميانگينكمترين  و آمد بدست گلدهي مرحله
 پر مرحله از بعد آبياری قطع شرايط در ولي تيماری تركيب
 از بعد آبياری قطع در اسيد هيوميک كاربرد بود. دانه شدن
 توده در كامل آبياری به نسبت دانه شدن پر و گلدهي
 (.4 )شكل شد برداشت شاخص اف اي  باعث سب وار
 

 کل و a، b کلروفیل محتوای
 بر آبياری صفت ،واريانس تج يه نتايج بررسي طي
 و %1 احتمال سطح در كل و b كلروفيل ،a كلروفيل یامحتو
 .دبو دار معني %5 احتمال سطح در كاروتنوئيد محتوای بر

 یها توده ×اسيد هيوميک ×آبياری گانه سه اثرات همچنين

 %5 احتمال سطح در كل و a كلروفيل محتوای بر زيره
 داد نشان آبياری اثر ميانگين مقايسه (.2 )جدول شد دار معني
 گلدهي از بعد آبياری قطع و كامل آبياری شرايط در كه

 قطع در همچنين داشت. را a كلروفيل یامحتو بيشترين
  ميانگين با دانه شدن پر مرحله از بعد آبياری
 مي ان كمترين دارای برگ تر وزن گرم بر گرم ميلي 93/14

 اثر ميانگين مقايسه به توجه با (.3 )جدول بود a كلروفيل
 در سب وار توده در a كلروفيل ایمحتو باالترين ني  گانه سه

 از بعد آبياری قطع و اسيد هيوميک كاربرد عدم شرايط
 تر( وزن گرم بر گرم ميلي 61/18 انگينمي )با گلدهي مرحله
 و اسيد هيوميک كاربرد در كاشان توده در آن كمترين و بود
 (.5 )شكل آمد بدست دانه دنش پر مرحله از بعد آبياری قطع

 

 
 a کلروفیل محتوای بر اسید هیومیک ×آبیاری مختلف یها رژیم ×سبز زیره یها توده متقابل اثر میانگین مقایسه -5 شکل

 .باشند مي  آماری تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها ميانگين

 

 كه شد مشاهده آبياری اثر ميانگين مقايسه نتايج در
 قطع و كامل آبياری شرايط در b كلروفيل یامحتو بيشترين
 و 07/5 ميانگين با ترتيب )به گلدهي مرحله از بعد آبياری
 كمترين و آمد بدست تر( وزن گرم بر گرم ميلي 68/4

 )با دانه شدن پر مرحله از بعد آبياری قطع در آن ميانگين
 با (.3 )جدول بود تر( وزن گرم بر گرم ميلي 75/3 ميانگين
 بر آبياری یها رژيم اثر ميانگين مقايسات نتايج به توجه
 در كل كلروفيل كمترين و بيشترين ترتيب به كل، كلروفيل
 از بعد آبياری قطع و گلدهي مرحله از بعد آبياری قطع

 مقايسه نتايج (.3 )جدول آمد بدست دانه شدن پر مرحله
 یها توده در اسيد هيوميک در )آبياری متقابل اثر ميانگين
 ميانگين بيشترين كهداشت  آن ازحكايت  زيره( مختلف
 و اسيد هيوميک كاربرد عدم در سب وار توده در كل كلروفيل
  ميانگين )با گلدهي مرحله از بعد آبياری قطع در
 آن ميانگين كمترين و بود تر( وزن گرم در گرم ميلي 8/23
 در كاشان توده در اسيد هيوميک كاربرد تيماری تركيب در

 ميانگين )با دانه شدن پر مرحله از بعد آبياری قطع شرايط
 (.6 شكل) آمد بدست تر( وزن گرم بر گرم ميلي 39/17
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 کلروفیل محتوای بر اسید هیومیک ×آبیاری مختلف یها رژیم ×سبز زیره یها توده متقابل اثر میانگین مقایسه -6 شکل

 .باشند مي  آماری تفاوت فاقد ستون هر در مشابه حروف با ها ميانگين

 

 کاروتنوئید محتوای
 محتوای صفت بر آبياری اثر تحقيقاين  بررسي طبق
 (.2 )جدول شد دار معني %5 احتمال سطح در كاروتنوئيد
 در كاروتنوئيد محتوای ميانگين مقايسه نتايج براساس
 به برگ تر وزن گرم بر گرم ميلي 85/4 از كامل آبياری
 از بعد آبياری قطع در برگ تر وزن گرم بر گرم ميلي 43/4
 .(3 )جدول رسيد دانه شدن پر مرحله
 

 اسانس عملکرد و درصد
 یها توده اصلي اثر واريانس، تج يه جدول به توجه با
 اثر همچنين شد، یدار معني اسانس درصد بر سب  زيره
 عملكرد بر اسيد هيوميک×آبياری دوگانه اثر و آبياری

 های يافته طبق (.2 )جدول شد دار معني %1 سطح در اسانس
 با سب وارتوده  ،سب  زيره یها توده اثر ميانگين مقايسه
 دارای %48/1 ميانگين با كاشانتوده  و %91/1 ميانگين
 رسد مي نظر به بود. اسانس درصد كمترين و بيشترين
 به توجه با است. دخيل نتايج اين در ژنتيكي فاكتورهای
 اسانس عملكرد مقدار بيشترين آبياری، اثر ميانگين مقايسه
 و هكتار( در كيلوگرم 15/7 ميانگين )با كامل آبياری در

 ميانگين )با دانه شدن پر از بعد آبياری قطع در آن كمترين
 مقايسه در (.3 )جدول آمد بدست هكتار( در ليتر 65/2

 بيشترين آبياری، در اسيد هيوميک متقابل اثر ميانگين
  اسيد هيوميک كاربرد در كامل آبياری در اسانس عملكرد
 (.6 جدول) بود هكتار( در ليتر 57/7 ميانگين )با

 
 

 گیاه زیره سبز ی و کیفیصفات کمّبر  های مختلف توده مقایسه میانگین اثرات -5 جدول

 درصد
 اسانس

 بیولوژیک عملکرد
 هکتار( در )کیلوگرم

 دانه عملکرد
 در )کیلوگرم
 هکتار(

 وزن
 هزاردانه
 )گرم(

 تعداد
 دانه

 چتر در

 خشک وزن
 بوته تک

 گرم( )میلی

 تعداد
 فرعی ساقه
 بوته در

 مختلف یها توده
 سبز زیره

84/1  a 29/495  b 31/269  b 06/2  b 39/21  b 56/94  b 24/4  ab اصفهان 
48/1  b 19/609  a 49/310  a 18/2  a 65/24  a 38/127  a 82/4  a کاشان 
91/1  a 38/515  b 12/244  b 23/2  a 34/22  ab 29/111  ab 77/3  b سبزوار 

 .دنباش دار در بين ميانگين تيمارها مي در هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني
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گیاه زیره سبزی صفات کمّبر  هیومیک اسیدآبیاری در  اثرمقایسه میانگین  -6 جدول
 عملکرد
 اسانس

 هکتار( در )کیلوگرم

 عملکرد
 بیولوژیک

 هکتار( در )کیلوگرم

 وزن
 هزاردانه

 )گرم(

 آبیاری مراحل × اسیدهیومیک تیمار ترکیب

 آبیاری مراحل
 اسیدهیومیک

 لیتر( بر گرم میلی)

ab 73/6 b 32/735 a 35/2 کامل آبیاری 

0 b 98/5 c 04/484 ab 21/2 گلدهی همرحل از بعد آبیاری قطع 
c 45/2 de 02/352 c 98/1 نهدا شدن پر  مرحله از بعد آبیاری قطع  

a 57/7 a 21/859 b 18/2 کامل آبیاری 

200 c 59/2 cd 44/421 bc 07/2 گلدهی مرحله از بعد آبیاری قطع 
c 85/2 e 69/297 b 15/2 نهدا شدن پر  مرحله از بعد آبیاری قطع  

 .باشد دار در بين ميانگين تيمارها مي در هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني
 

 بحث
 زايشي و رويشي های بخ  از يک هر بر خشكي تأثير
 شود. گياهان عملكرد مي ان در تغيير به منجر دتوان مي

Sreevalli مي ان كاه  كه كردندبيان  (2001) همكاران و 
 كاه  به مربوط دتوان مي خشكي تن  بروز طي عملكرد
 مواد اختصاص اف اي  و برگ سطح كاه  گياه، ارتفاع

 اثر باشد. هوايي بخ  به نسبت ريشه به فتوسنت ی
 یدار معني دانه عملكرد صفت بر هيوميک اسيدپاشي  محلول
 اثر مكانيسم كه آنجا از پژوهشگران، نتايج به توجه با .شد

 جذب قابليت نتيجه در و ريشه گسترش در اسيد هيوميک
 در را آن مثبت تأثير توان مي كاراست، غذايي عناصر و آب

 Nasooti miandoab et) داشت انتظار زمينه اين در گياهان

al., 2010.) از متأثر دارويي گياهان نمو و رشد اگرچه 
 حداكثر به دستيابي برای ولي است، محيطي و ژنتيكي عوامل
 فراهم گياه برای عوامل اين از مناسبي تركيب دباي عملكرد
 بر مثثر زراعي عواملميان  در (.Srivastava, 2002) شود

 رشد بهبود دليل به غذايي عناصر مديريت و آبياری عملكرد،
 كيفي و يكم  عملكرد اف اي  بر بس ايي نق  دتوان مي

 توسط آمده بدست نتايج طبق .باشد داشته دارويي گياهان
Babai آويشن گياه بر (2010) و همكاران  
(Thymus valgaris L.) و Rasti (2012) دارويي گياه بر 

 در (.Lallemantia royleana Benth) شيرازی بالنگو

 بوته ارتفاع بر یدار معني تأثير خشكي تن  گلدهي مرحله
 اسيدهای اثر پژوه ، يک در شد. آن كاه  باعث و داشت
 ايراني گاوزبان دانه و گل عملكرد بر فوليک و هيوميک آلي
(Echium amoenum) هيوميک كه شد گ ارش و بررسي 

 22 و 32 اف اي  به منجر ترتيب به اسيد فوليک و اسيد
 (.Amiri, 2015) شد شاهد به نسبت دانه عملكرد یدرصد
و همكاران  Farajzadeh Memari Tabrizi تحقيق نتايج
 هومات كاربرد كه داد نشان هيبريد ذرت رقم دو بر (2014)

 نتايج با كه ،ردندا بوته ارتفاع بر یدار معني تأثير پتاسيم
 دارای اسيد هيوميک و كمپوست داشت. طابقتم آمده بدست
 طريق از مواد اين كه باشد مي هيوميكي مواد زيادی مقادير
 اف اي  باعث روی و آهن ويژه به خاک، غذايي عناصر بهبود
؛ Ahmad et al., 2011)شوند  مي گياه عملكرد و رشد

Tartoura, 2010.) پژوه  های يافته نتايج Yadolahi و 
 و خشكي تن  دار معني تأثير ازحكايت  (2013) همكاران
 عملكرد بر اسيد هيوميک ازجمله آلي كودهای انواع كاربرد
 دانه عملكرد كاه  باعث خشكي تن داشت؛  گلرنگ دانه
 دنبال به را دانه عملكرد اف اي  اسيد هيوميک كاربرد و شد

 كلروفيل مي ان بيشترين كامل آبياری پژوه اين  در داشت.
a مرحله از بعد در آبياری قطع كلي طور به داد، نشان را 

 شده گياه در تن  حالت ايجاد باعث دانه شدن پر يا گلدهي
 گياه كلروفيل مي ان كاه  و تخريب به منجر امر اين و
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 فتوسنت  مي ان كاه  كه رسد مي نظر بهبنابراين  گردد. مي
 در باشد، ها روزنه شدن بسته از ناشي اول، درجه در گياه
 اف اي  با است ممكن ای روزنه اثر آبي، محدوديت شرايط
 تيالكوئيدها غشاء بر تن  كه سوء تأثير و م وفيلي مقاومت
 قدرت طريق از اسيد هيوميک شود. تشديد گذارد، مي
 در و تعرق و تبخير كاه  با و غذايي عناصر كنندگي كالت
 در تر مناسب و بيشتر غذايي مواد و آب دادن قرار نتيجه
 مواد انتقال و دهد اف اي  را ها رنگي ه فعاليت گياه، اختيار
 Nasooti miandoab et) كند تر راحت گياه در را غذايي

al., 2010.) كلروفيل دليل همين به a بيشتری مقادير ،كل و 
 بدست نتايج تأييد در دادند. نشان اسيد هيوميک تيمار دررا 
 و بيشتر غذايي مواد و آب دادن رقرا با اسيد هيوميک ه،آمد

 را a كلروفيل ساخت دتوان مي گياه اختيار در تر مناسب
 كند تر راحت را فتوسنت ی مواد انتقال و دهد اف اي 
(Delfine et al., 2005.) مختلف یها توده بين مقايسه در 

 نظر از ديگرتوده  دو با مقايسه در سب وارتوده  ني ، سب  زيره
 از تابعي اسانس عملكرد .داد نشان برتری كلروفيل مي ان
 كه آنجايي از .باشد مي اسانس درصد و دانه لكردعم
 گرديد، دانه عملكرد دار معني كاه  باعث آبياری یها رژيم
 یدار معني كاه  آب كمبود با ني  اسانس عملكرد نتيجه در
 Rezvani Moghadam (2006) و Norozpour .داد نشان
 موجب گياه بر تن  اعمال و آبياری قطع كهكردند  بيان
 و Heidari شد. سياهدانه اسانس عملكرد مي ان كاه 
 توليد و دانه عملكرد بر آبياری قطع تأثير (2012) همكاران
 و كردند گ ارش دار معني را انيسون دارويي گياه اسانس
 اسانس عملكرد كاه  برای عاملي را خشكي تن  اعمال
 دارایها  توده ساير با مقايسه در كاشانتوده  دانستند.
 خشک وزن فرعي، شاخه تعداد صفات در ميانگين بيشترين
 بود. بيولوژيک و دانه عملكرد چتر، در دانه تعداد بوته، تک
 )اصفهان، پژوه  موردتوده  سه داد، نشان آزماي  نتايج
 دار معني تفاوت مختلف صفات لحاظ از سب وار( و كاشان
 گياه ژنتيک بهها  توده متفاوت های پاسخالبته  دادند، نشان
 به اسيد هيوميک كه دادند نشان نتايج همچنين گردد. برمي
 اثرات نداشت، مطالعه مورد صفات بر دار معني اثر تنهايي

 صفات برخي بر اف ايشي يا كاهشي دار معني تأثير متقابل
 كاه  و آبياری قطع با آبياری مختلف یها رژيم داشتند.
 كاه  باعث كامل آبياری با مقايسه در گياه دسترس در آب

 و في يولوژيكي عملكردی، مورفولوژيكي، صفات ميانگين
 صورت به هيوميک اسيد كاربرد شد. اسانس عملكرد همچنين
 شرايط در ليتر بر گرم ميلي 200 غلظت درپاشي  محلول
 داد. نشان بخشي بهبود نتايج كامل آبياری
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Abstract 
    In order to study the application of humic acid and different irrigation regimes on quantitative 

and qualitative characteristics of three accession of cumin (Cuminum cyminum L.), an 

experiment was conducted at the Research Farm of Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, 

Shahed University in 2016. This experiment was a factorial split plot based on randomized 

complete block design with three replications. Experimental factors included three irrigation 

regimes (full irrigation, irrigation after flowering stage and irrigation after grain filling stage), 

foliar application of humic acid with two levels (0 and 200 mg/lit) and three cumin accessions 

(Esfahan, Kashan and Sabzevar). The results of analysis of variance showed that the interaction 

effect of irrigation regime*humic acid*accession had significant effect on single plant dry 

weight, grain yield, harvest index, chlorophyll a and total. The results showed that the highest 

single plant dry weight and grain yield were obtained in complete irrigation and humic acid 

application. Kashan accession had the highest branch number per plant, dry weight per plant, 

number of seeds per umbrella, grain yield and biological yield. The highest percentage of 

essential oil yield was observed in Sabzevar accession. The highest grain yield (533.3 kg/ha) 

was obtained in complete irrigation with the use of humic acid in Kashan accession. The highest 

average dry matter yield (230 kg/ha) was obtained in complete irrigation with the use of humic 

acid for Sabzevar accession. The highest amount of chlorophyll a and total was observed in 

irrigation after flowering stage and lack of application of humic acid in Sabzevar accession. The 

application of humic acid was not significant on the traits evaluated. The most efficiency of 

humic acid was obtained in full irrigation. According to the results of this experiment, it can be 

stated that full irrigation and application of humic acid can increase the yield of Kashan 

accession in similar experimental conditions.  
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