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 (.Cuminum cyminum L)اثر آبياري با آب شور بر عملكرد كمي و كيفي زيره سبز

 

 

 

 نيمحمد آرم

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار

 متين جامي معيني

 دانشجوي دكتري و عضو هيئت علمي واحد سبزوار

 نويد الرضا برهاني

  كارشناس دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار

                                                                                                                                                  :  چكيده

اگرچه . در مناطق خشك كه كمبود آب شيرين وجود دارد آب شور را مي توان به عنوان  جايگزين ارزشمند در آبياري استفاده كرد

ريتي مناسب يده از آب شور در آبياري وجود دارد ولي به منظور به دست آوردن عملكرد مناسب اتخاذ روش هاي مدااستفپتانسيل 

ل در قالب يبه صورت فاكتور يشيزماآره سبز يز يفيو ك يلكرد كمور بر عمشبا آب  يارياثرات آب يبه منظور بررس .است ضروري

فاكتورهاي مورد . به اجرا درآمد 1386-1387واحد سبزوار در سال  يشگاه آزاد اسالمتكرار در دانچهار  با  يح كامالً تصادفرط

بار آبياري در  3بار در هنگام كاشت و گلدهي و  2بار در هنگام كاشت،  1تنها (سطح  3در  دفعات آبياري: د ازبودن بررسي عبارت

. )ميلي موس بر سانتيمتر 9و  6، 3، ، 0(سطح  4ر د و غلظت نمك در آب آبياري)  هنگام كاشت و گلدهي و پر شدن دانه ها

ره يز يش عملكرد كميدر افزا يريش از دو بار با آب شور تاثيب يارياد دفعات آبدش تعينشان داد كه افزا ين بررسيج حاصل از اياتن

ر آن در يل تاثيكشت به دل يبتدااول در ا ياريآب . قرار نگرفت يارير تعداد دفعات آبيتحت تاثسبز  ره يز يفيندارد و عملكرد كسبز 

ت را به ين حساسيشترياه در واحد سطح بيتعداد گ .شتره سبز دايز ير را بر عملكرد كمين تاثيشترياه بيو استقرار گ يجوانه زن

 .درصد از گياهان توانستند جوانه زده و رشد كنند 20تنها موس  يليم 9 يكه در شور ياز خود نشان داد به نحو يمقدار شور

از خود نشان داد در  يدار يكاهش معن يش سطوح شوريعملكرد دانه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه با افزا

اه يگ دداد كه تعدا عملكرد نشان ين عملكرد و اجزايب يگتروابط همبس .قرار نگرفت ير غلظت شوريكه درصد اسانس تحت تاثيحال

آستانه تحمل  توان گفت كه يلذا در مجموع م .دارند يرا با عملكرد اقتصاد ين همبستگيشتريبوته ب رد در واحد سطح و تعداد چتر

در ر مطلوب در صورت استفاده از آب شو يحصول عملكرد اقتصاد يبرا ميلي موس بيشتر نيست و 6زيره سبز به شوري آب تا حد 
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 .ي شوددر طول دوره رشد توصيه م ياريآب ربا 2 اهيصورت اسقرار گ

 ي، آستانه تحمل شورزيره سبز، اسانس ، با آب شور  آبياري : كلمات كليدي
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 مقدمه

 ينيش بيفائو پ. مسئله آب است يكشاورز يين مسائل كشور خصوصا در ارتباط با خودكفايرتاز مهم يكيدر حال حاضر 

مستمر منابع  ين نگهداريت آب و خاك و همچنيريمناسب و مد ياريكامل به آب ين غذا بستگيتام ينده برايآ هكرده است كه توسع

است  ياهان زراعيد گيتول يبرا يت اصليك محدوديت آب يكه موجوديئمه خشك جايدر مناطق خشك و ن. حاضر دارد يكشاورز

 در) 1383(لهياري و همكارانا. نگونه مناطق باشديآب در ا يفراهم يبرا ين مناسبيگزيتواند جا يشور م ياستفاده از آب ها

بررسي سطوح مختلف شوري بر عملكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز در شرايط  سبزوار نشان دادند كه امكان توليد مطلوب عملكرد 

dsm(اقتصادي با آب لب شور
گزارش نمود كه در شرايط گلخانه شوري كاهش معني داري را ) 1381(نبي زاده. وجود دارد  )183/6-

كاهش عملكرد در زيره سبز به دليل كاهش تعداد چتر در بوته و تعداد دانه . بز موجب مي شوددر عملكرد و اجزاي عملكرد زيره س

dSmنشان دادند كه آبياري زيره سبز با شوري  ) 2003(گ و همكاراناكر. در چتر و وزن هزار دانه بود
سبب كاهش معني   10 1-

اگرچه واريته هاي مختلف . در مرحله گلدهي مي شود و متابوليسم برگ K:Naداري در عملكرد دانه، وزن خشك ساقه، نسبت 

اثرات منفي شوري بر  واريته هاي حساس زيره سبز بر . تفاوت هاي معني داري نسبت به هم در تحمل به شوري از خود نشان دادند

ت ردوكتاز بيشتر از ميزان كلروفيل برگ، پروتين محلول، اسيد هاي آمينه محلول، نشاسته و قندهاي قابل احيا و فعاليت نيترا

، 4، 0در مطالعه گلداني در مورد اثرات آبياري با آب شور با غلظت هاي ) 2001(كراگ و همكاران.واريته هاي مقاوم زيره سيز بود

dS m 16و  12، 8
dSmبر عملكرد، جذبمواد غذايي و متابوليسم برگ نشان داد كه شوري باالي      1-

باعث كاهش معني دار  8 1-

در اين بررسي بيشترين حساسيت به . ين محلول شدئو سطح اكثر متابوليت هاي برگ مانند كلروفيل كل، نشاسته و پروتعملكرد 

گزارش كردند كه زيره سبز توانايي تحمل شوري تا سطح ) 1995(زيدان و الول. شوري مربوط به فعاليت آنزيم نيترات ردوكتاز بود

. ت هاي باالتر از اين مقدار افزايش پرولين و كاهش اسيد هاي آمينه ديگر مشاهده شددر غلظ. ميلي مول نمك طعام را دارد 240

عكس العمل . ميلي مول نمك طعام تحت تاثير شوري قرار نگرفت 120در اين بررسي ميزان تنفس در زيره سبز تا سطح شوري 

زني بذور زيره سبز  دربررسي جوانه) 1383(رضايي . تسانه زني زيره سبز به شوري نيز مد نظر محققان متعدد بوده اوج

Cuminum cyminum نشان داد كه بيشترين ) گرم در ليتر ميلي 200، 150، 100، 0(مختلف تنش شوري  تحت تأثير سطوح

چه نيز مربوط به  ميلي گرم كلريد سديم بود و كمترين طول ساقه 150چه مربوط به تيمار  زني و وزن خشك ريشه درصد جوانه

اثرات سطوح مختلف شوري بر جوانه زني زيره سبز را ) 2001(دهيال و همكاران . ميلي گرم غلظت كلريد سديم بود 200تيمار 

 dsm 15/12به  61/2مورد بررسي قرار دادند و گزارش كردند كه افزايش سطح شوري از 
-1

) به ترتيب سطوح كم و سطوح زياد(  

ژنوتيپ ديگر مقاومت  8نسبت به   UC-208در اين بررسي ژنوتيپ . عث شدكاهش بسيار شديدي در جوانه زني زيره سبز را با

نجا كه كشت زيره سبز به صورت ديم رايج است و نظر به اينكه وجود منابع آب شور و نسبتا شور در ايران آاز . بيشتري نشان داد

ت هاي مختلف شوري در آب آبياري مورد مي تواند به عنوان مكمل نياز آبي گياه محسوب شود لذا تعداد دفعات آبياري با غلظ

    .ار گرفترمطالعه ق

  

  مواد و روشها 
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با آب شور در قالب  ياريباين بررسي در قالب آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور سطوح شوري در آب آبياري و تعداد دفعات آ

بار  2بار در هنگام كاشت،  1تنها (دفعات آبياري: فاكتورهاي مورد بررسي عبارت بودند از .انجام  شد رتكرا 4با  يطرح كامالً تصادف

 9و  6، 3، 0سطح  4و سطوح مختلفشوري در  )بار آبياري در هنگام كاشت و گلدهي و پر شدن دانه 3در هنگام كاشت و گلدهي و 

dsm 
ابتدا از . شد انجام شد كه بعد از آن در بررسي كرت گفته خواهد 30*40*40كشت در جعبه هاي كشت هركول با ابعاد .)  1-

قبل از انجام  آزمايش خصوصيات . براي پر كردن جعبه ها استفاده شد بود خاك در سطح نرمال ECخاك طبيعي مزرعه كه در آن 

دي ماه  در فاصله  10خاك از نظر شيميايي و فيزيكي مورد مطالعه قرار گرفت سپس بذور توده بومي زيره سبز سبزوار در تاريخ 

كليه جعبه هاي كشت در كنار مزرعه . سانتي متر كشت  شد 2سانتي متري و در عمق  5و فاصله بوته   سانتي متر 20رديف 

در . شد در طي دوران رشد عمليات آبياري بر اساس تيمار و ساير عمليات داشت بر اساس نياز گياه انجام. شد دادهتحقيقاتي قرار 

در پايان فصل رشد از هر . گرديدساير تيمارها تعداد بذر جوانه زده بررسي درصد بوته ها در تيمار شاهد در  90هنگام جوانه زني 

بوته به صورت تصادفي انتخاب و در آن كليه اجزاي عملكرد اندازه گيري  شد و براي به دست آوردن عملكرد  5كرت تعداد 

نده برداشت و در آن عملكرد بيولوژيكي سانتي متر انتهايي كرت از دو طرف حذف و مساحت باقيما 5بيولوژيكي و عملكرد اقتصادي 

از بذور به دست آمده با استفاده از روش تقطير درصد اسانس در كليه تيمارها اندازه گيري .و عملكرد اقتصادي اندازه گيري  شد

 LSDافظت شده آناليز و ميانگين ها با استفاده از آزمون مح SASداده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري . گرديد

  .مقايسه شد

   نتايج و بحث

  اثر دفعات آبياري

عدم تاثير پذيري تعداد گياه از تعداد دفعات آبياري مي تواند . )1جدول (تعداد گياه تحت تاثير دفعات آبياري قرار نگرفت

طرف ديگر چون گلدان ها در به اين دليل باشد كه تيمار دوم و سوم به فواصل نسبتا طوالني تري از زمان كشت صورت گرفت  و از 

است كه تعداد گياه در هر سه تيمار اختالف  هدلذا  بارندگي ها بعد از كشت سبب ش دشرايط محيطي طبيعي قرار گرفته بودن

 )2جدول ( .اشته باشنددآماري معني داري ن

 

  ار دانه و درصد اسانسوزن هز ،دانه در چتر ،تعداد چتر در بوته ،عملكرد ،تعداد گياهآناليز واريانس . 1جدول 

  تعداد گياه  تيمار

  )درصد جوانه زده(

 عملكرد

  گرم در متر مربع

وزن هزار   دانه در چتر  چتر در بوته

  )گرم(دانه

د(اسانس

  )رصد

  Ns *  *  *  *  ns  دفعات آبياري

  Ns  **  **  **  **  *  مقادير شوري

  Ns  *  *  Ns  Ns  Ns  شوري*  آبياري 

;*P < 0.05; **P < 0.01  NS عني دارغير م  
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بار آبياري  3و  2آماري معني داري بين  فاختال .)1جدول (معني دار بود %5اثر دفعات آبياري بر عملكرد دانه در سطح    

كاهش عملكرد در يكبار آبياري به دليل . )2جدول (اما يكبار آبياري نتوانست عملكرد دانه مطلوبي را توليد كند. وجود نداشت

ر آبياري بر عملكرد اقتصادي زيره سبز گزارش ينتايج متفاوتي از نظر تاث. و تعداد  دانه در چتر مي باشدكاهش تعداد چتر در بوته 

رش كردند انوبت آبياري در كل طول فصل رشد گز 4باالترين مقدار عملكرد دانه را مربوط به  )1991(ران اپاتل و همك .شده است

بوده است در حاليكه در بررسي امين پور و  شده ار دانه در تيمارهاي آبياريكه دليل آن افزايش تعداد چتر در بوته و  وزن هز

در اين بررسي افزايش تعداد چتر در بوته دليل . ا توليد كندرار آبياري نيز توانست عملكرد اقتصادي مطلوبي ب 3 )1381(موسوسي 

چتر در بوته نشان داد كه بيشترين تعداد چتر در  مقايسه ميانگين تيمارها از نظر تعداد. اصلي افزايش عملكرد گزارش شده است

مرتبه آبياري به دليل  3به نظر مي رسد كاهش تعداد چتر در بوته در اثر .  )2جدول (مرتبه آبياري مشاهده  مي شود 2بوته در 

تاثير دفعات آبياري با آب امين پور و موسوي نيز  گزارش كردند كه تعداد چتر در بوته تحت . انجام آبياري بعد از اين مرحله باشد

 6/25و    5/25، 2/19، 9/19مرتبه آبياري به ترتيب  4و   3،  2، 1در اين بررسي تعداد چتر در بوته در . شيرين قرار نمي گيرد

اهده آبياري مش ربا 3شترين تعداد دانه در چتر در يب. )1جدول (تعداد دانه در چتر تحت تاثير دفعات آبياري قرار گرفت .بوده است

به نظر مي رسد . )2جدول (دانه در چتر شد درصد 41/20و  25/12 بار آبياري به ترتيب سبب افزايش  2و  1شد كه نسبت به 

بياري هماهنگي آبياري سوم با زمان تشكيل دانه بوده باشد كه در اين هنگام آموازاط افزايش دفعات  افزايش تعداد دانه در چتر به

 يدر بررسي امين پور و موسو. دي توانسته است اثرات منفي كم آبي را برطرف كندحبياري تا با وجود شوري متوسط آب آ

كاهش داد در حاليكه پاتل و  6/22در يك مرتبه آبياري به  3/30افزايش تعداد دفعات آبياري تعداد دانه در چتر را از ) 1381(

ر يز تحت تاثيوزن هزار دانه ن .گزارش كردند را  تعداد دانه در چتر زيره سبز رافزايش دفعات آبياري ب مثبت ريتاث) 1991(همكاران 

 ياريبار آب  2مارين آن در تيو كمتر ياريكبار آبيمار ين وزن هزار دانه در تيشتريب. )1جدول (قرار گرفت ياريتعداد دفعات آب

 ياريبار آب 2مار يشتر بودن تعداد چتر در بوته در تيب. )2جدول (نداشت ياريآب ربا 3با  يدار يمعن يمشاهده شد كه اختالف آمار

و هم استرس  ياه هم استرس خشكين زمان گيزان آب در دسترس در هنگام پر شدن دانه ها شده است و در ايسبب كاهش م

هزار دانه وزن  ،كامل ياريمعتقد است كه آب يكاف. ت سبب كاهش وزن هزار دانه شده استيرا تجربه كرده است كه در نها يشور

انه دسبب كاهش وزن هزار  يريره سبز به بوته مياد زيت زيل حساسيبه دل يدر مرحله گلده ياريآب. دهد يره سبز را كاهش ميز

و اختالف آماري معني داري بين تيمارها مشاهده  )1جدول (درصد اسانس تحت تاثير دفعات آبياري قرار نگرفت. گردد يم

  .اير محققين نيز عدم تاثير پذيري عملكرد كيفي زيره سبز را از دفعات ابياري گزارش كرده اندنتايج مطالعات س. )2جدول (نشد

  

  وزن هزار دانه و درصد اسانس ،دانه در چتر ،تعداد چتر در بوته ،عملكرد ،اثر دفعات آبياري بر تعداد گياه - 2جدول 

  تعداد گياه  تيمار دفعات آبياري

  )درصد جوانه زده(

 عملكرد

  متر مربعگرم در 

وزن هزار   دانه در چتر  چتر در بوته

  )گرم(دانه

د(اسانس

  )رصد

  a25/90 b75/56  b75/8  b75/9  a32/2  a6/2  يكبار

  a 55/85  a63  a25/11  ab75/10  ab02/2  a68/2  دو بار
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  a 32/83  a25/64  a75/10  a25/12  a25/2  a65/2  سه بار

  )α LSD= 05/0(آماري معني داري با يكديگر ندارنددرمورد هر صفت ميانگين هاي داراي حروف مشابه اختالف 

 

  يشور مختلف اثر مقادير

 dsm در اين بررسي تنها بين شوري. )1جدول (تعداد نهايي نيز تحت تاثير مقادير مختلف شوري قرار گرفت
با ساير   19-

به نظر مي رسد طوالني بودن . )3جدول (دتيمارها اختالف آماري مشاهده شد و ساير تيمارها اختالف معني دار آماري با هم نداشتن

زمان كشت تا جوانه زني گياه كه در اين مدت بارش هاي جوي نيز نازل مي شود سبب شستشوي نمك در خاك مي گردد  كه 

 جدول(دار بود يمعن% 1بر عملكرد دانه در سطح  ياثر سطوح مختلف شور. نتيجه آن بهبود جوانه زني گياه در هنگام بهار مي باشد

 dsm يمار شاهد و شورين تيب يدار يمعن يمارها نشان داد كه اگرچه اختالف آمارين تيانگيسه ميج مقاينتا. )1
وجود نداشت  3 1-

مار شاهد و يب در تين عملكرد به ترتين و كمتريشتريب. )3جدول (مشاهده شد يدار يمعن يمارها اختالف آمارير تين سايما با

 dsm سطح
به كاهش تعداد چتر در بوته، دانه در چتر و وزن هزار دانه  يشور يش عملكرد در سطوح باالكاه. مشاهده شد  19-

گزارش  )1381( زاده ينب. شان دادندناز خود  يدياه كاهش شديباالتر از حد آستانه تحمل گ يها يشود كه در شور يمربوط م

ل ين كاهش به دليدهد كه ا ياز خود نشان م يدار ينكاهش مع يش سطوح شوريكرده است كه عملكرد دانه در متر مربع با افزا

بيشترين تعداد چتر در بوته در تيمار شاهد و كمترين آن در شوري مشاهده . كاهش تعداد چتر در بوته و دانه در چتر بوده است

 dsm 9و   6، 3به  0افزايش سطوح شوري از . شد
) 1381(نبي زاده. )3جدول (به ترتيب سبب كاهش   تعداد چتر در بوته شد   1-

 50گزارش كرد كه اعمال تيمار شوري سبب كاهش معني دار تعداد چتر در بوته مي گردد در اين بررسي بين تيمار شاهد و تيمار 

مول متر مكعب سبب كاهش  200ماري معني داري مشاهد نشد اما افزايش مقدار شوري به آاختالف  مول در متر مكعب شوري

وي كاهش عملكرد اقتصادي را به دليل كاهش بسيار شديد تعداد چتر در بوته گزارش كرده . ر بوته شددرصدي تعداد چتر د 95

افزايش سطوح شوري . در بين اجزاي عملكرد تعداد دانه در چتر بيشترين تاثير را از افزايش سطوح مختلف شوري نشان داد. است

 dsmبه 
گزارش شده است كه در ساير گياهان زراعي . )3جدول (با شاهد شد تعداد دانه در چتر در مقايسه% 77سبب كاهش  9  1-

نيز اين جزء از عملكرد بيشترين حساسيت به شوري و ساير تنش هاي محيطي دارد از طرف ديگر چون آستانه تحمل شوري زيره 

 dsm سبز بيشتر از
. جزء عملكرد شده است نيست لذا افزايش مقادير شوري به بيش از استانه تحمل گياه سبب كاهش اين 16-

وزن  .رددگنيز گزارش كردند كه افزايش سطوح شوري  سبب كاهش معني دار تعداد دانه در چتر مي  )2003(و همكاران كگار

 يش سطوح شوريكاهش وزن هزار دانه با افزا. )1جدول (قرار گرفت يوح مختلف شورطر سياثتتحت % 5 يدر سطح آمار هزار دانه

 dsm مارين تيب يدار يمعن يف آماراختال. كردت يتبع ياز روند خط
 dsmو  6  1-

رسد  يبه نظر م. )3جدول (مشاهده نشد 9  1-

 dsmمار يكم شدن تعداد چتر در بوته و دانه در چتر در ت
وزن هزار دانه  يبرا يشتريب يسبب شده است كه مواد فتوسنتز 9  1-

 dsm يشورش وزن هزار دانه تا حد يجه آن افزايكه نت دفراهم شو
متاثر  ير مختلف شوريدرصد اسانس از مقاد. بوده است 6  1-

به نظر مي رسد عملكرد كيفي اين گياه يك جزء نسبتا ثابت و بدون واكنش در برابر استرس هاي محيطي است  .)2،1جدول (نشد

  .س هاي محيطي گزارش كرده اندبه اين دليل كه در ساير مطالعات صورت گرفته نيز عدم تاثير پذيري درصد اسانس را از استر
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  وزن هزار دانه و درصد اسانس ،دانه در چتر ،تعداد چتر در بوته ،عملكرد ،تعداد گياهاثر سطوح مختلف شوري بر  - 2جدول 

 سطوح شوري

dsm -1    

  تعداد گياه

  )درصد جوانه زده(

 عملكرد

  گرم در متر مربع

وزن هزار   دانه در چتر  چتر در بوته

  )گرم(دانه

د(ساسان

  )رصد

0  a45/92 a33/77  a33/14  a05/14  a63/2  a77/2  

3  a 35/88  a33/70  a25/13  b66/11  a5/2  a76/2  

6  a 42/81  b33/58  b45/8  b65/10  b9/1  a65/2  

9  b 35/70  c33/41  c67/5  c33/7  b77/1  a49/2  

  )α LSD= 05/0(دارنددرمورد هر صفت ميانگين هاي داراي حروف مشابه اختالف آماري معني داري با يكديگر ن

  

 dsm ه تا شوريبدر مجموع نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه امكان استفاده از آب شور در منطقه سبزوار و  مناطق مشا
-1 

براي توليد اقتصادي زيره سبز ممكن است و افزايش مقدار نمك در آب يا خاك به بيش از اين مقدار سبب كاهش عملكرد  6

  .شد اقتصادي خواهد

  تقدير و تشكر

 .از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه آزاد سبزوار كه هزينه اجراي اين ازمايش را فراهم كردند تشكر و قدرداني ميشود 
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Abstract 

 

The scarcity of fresh water in arid regions makes saline water a valuable alternative water source for 

irrigation. Saline water has an agricultural potential but it is necessary to develop special management 

procedures to obtain maximum yield. In order to study the effect of irrigation with saline water on quality 

and quantative cumin yield an experiment was conducted in Islamic Azad University of Sabzevar, 

agricultural college experiment station. This study had a factorial arrangement with 2 factors irrigation 

time(1 time on plating date, 2 times (panting date and flowering )and 3 times(panting date, flowering and 

seed filling) and 4 levels of saline irrigation water at 0, 3, 6 and  12 dS m)- based on completely 

randomized block design with 4 replication. The result showed that increasing of irrigation times more 

that 2 times had not significant effect on quality yield and quantative cumin yield was not affected with 

irrigation time. First irrigation on planting date for its effect on germination and emergences had highest 

effect on quantative cumin yield. Number of plant per area was more sensitive to irrigation salinity. Only 

20% of seeds germinated and survival on Ec 9 dS m.  Cumin seed yield, number of umbrella, seed per 

umbrella and 1000 seeds weight significantly reduced with increasing of salinity levels but essential oil 

content was not affected. Correlation coefficient among yield and yield components showed that number 
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of plant and number of umbrella had highest correlation with economic yield. Overall, salinity tolerance of 

cumin to irrigation with saline water was about 6 dsm and  2 times irrigation with saline water need to 

achieving economic yield. 

 

 Key word. Saline  Irrigation, Cumin.,  Essential oil. Salt economic threshold 
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