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  (.Cuminum cyminum L)ترين اجزاي عملكرد زيره سبزمهم نتعييارزيابي صفات مورفولوژيك و 
  تحت شرايط تنش و نرمال رطوبتي 

  
  1، جميله عابدي3، قاسم محمدي نژاد2امين باقي زاده، 1 آزاده كريمي افشار

  ته كرمانكارشناس ارشد اصالح نباتات، دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرف -1
  كرمان  ت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفتهدانشيار،گروه بيوتكنولوژي دانشگاه تحصيال -2

  استاديار، گروه زراعت واصالح نباتات، دانشگاه شهيد باهنر كرمان-3
Azadehkarimi.a@gmail.com 

  
 چكيده 

 .اجـرا گرديـد  شرايط تنش خشكي و نرمـال   تحتمايشي آززيره سبز در گياه دارويي  به منظور تعيين روابط ميان عملكرد و اجزاي آن
گيري شده شامل: ارتفاع، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك و عملكـرد دانـه مـي   صفات اندازه
دانه بـا   ردكعمل نيب يهمبستگ بيضرا يدر مطالعهدارد.  وجود يداريمعن اختالف هاژنوتيپ نيب كه داد نشان انسيوار هيباشند. تجز

بيشترين همبستگي تحت استرس خشكي با عملكرد بيولوژيـك و تعـداد چتـر در     ديده شد يداريمعن و مثبت يهمبستگهمه صفات 
و بر اساس نتـايج حاصـل از تجزيـه    بطور كلي  اشد.ببوته داشت كه نشان دهنده تاثير اين صفات در تحمل به خشكي در اين گياه مي

تعيـين گرديـد    ترين جز عملكرد دانهبه عنوان مهم رد در هر دو شرايطكعمل بر باال ميمستق اثر صفت تعداد چتر در بوته به دليل عليت
  هاي پر محصول بايستي مورد توجه قرار گيرد.هاي به نژادي جهت بهبود عملكرد دانه و توليد ژنوتيپكه در برنامه

 
  مورفولوژيكصفات زيره سبز،  : خشكي،كلمات كليدي

  
  مقدمه

نياز آبـي  روز،  100-120فصل رشد كوتاه بين  به دليل انيچتر خانواده از سالهيك و يعلف ياهيگ ) LCuminum cyminum.(زيره سبز
شناسايي  ).3(ده استك و نيمه خشك وارد الگوي كشت شبه عنوان يكي از محصوالت اصلي در مناطق خش ارزش اقتصادي باالكم، 

ها از اهميت زيادي برخوردار است. به خصوص عملكرد دانه به عنوان يـك صـفت پلـي    ي و يافتن همبستگي بين آنصفات مهم زراع
انتخاب مستقيم تحت شرايط استرس خشكي بـدليل وجـود وراثـت    ژنيك انتخاب مستقيم براي اصالح آن چندان موثر نخواهد بود و 

هـاي كنتـرل كننـده صـفات كمـي      ژنوتيپ در محيط همچنين اثر متقابـل مكـان   پذيري پايين، كنتري پلي ژنيك، اپيستازي و اثر متقابل
ات ) نشـان دادنـد كـه بـين صـف     2006سيسك و همكـاران ( ). 1(تواند مفيد واقع گرددو تنها براي اجزا آن ميبي نتيجه است درمحيط 

يـر  همبستگي بين صفات بطور چشـمگيري تغي رطوبتي داري وجود دارد ولي با تغيير شرايط رابطه معنيدانه عملكرد زراعي مختلف با 
صفات مرتبط بـا ايجـاد مقاومـت در    ق و كافي از ياصالح زيره سبز براي مناطق ديم مستلزم اطالع دق يدن به برنامهيبهبود بخش .نمود

بـوده و   يطيت محر ژنوتيپ و اثرايه تحت تأثك يبرخي صفات زراعخواهد بود. ها با عملكرد برابر تنش و بررسي ميزان همبستگي آن
شده تـا نقـش هـر كـدام از صـفات در ايجـاد مقاومـت         يريگننده هستند در اين پروژه اندازهكن ييط تنش، تعياه در شرايرشد گ يبرا

  مشخص شود.
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  هامواد و روش
ارتفاع بوته، فات صدر مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر انجام گرديد. 1390-1391و  1389- 1390هاي زراعي اين بررسي در سال

بـا اسـتفاده از   تجزيه و تحليـل نتـايج   عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه مورد اندازه گيري قرار گرفتند. ، تعداد دانه در چتر، تعداد چتر
  انجام شد.  SAS Ver.9.1و Path2 برنامه

  نتايج و بحث
داري از نظر كليـه صـفات   ها اختالف معنيكه بين ژنوتيپنتايج تجزيه واريانس مركب در دو سال براي صفات مورد مطالعه نشان داد 

دهد كه اين صفت در شـرايط تـنش خشـكي و نرمـال     تايج همبستگي براي عملكرد دانه نشان مين وجود دارد(نتايج نشان داده نشده).
. باشدار دانه معني دار نميي صفات است اما در شرايط نرمال همبستگي عملكرد با وزن هزداري با همهداراي همبستگي مثبت و معني

ه خـود  ك يكولوژيرد بكش عمليه افزاككند ن موضوع را مشخص مييرد دانه اكو عمل يكولوژيرد بكن عمليب يباال يب همبستگيضر
تنش بعـد از گـرده افشـاني باعـث تسـريع مراحـل       دارد.  ييرد دانه نقش بسزاكش عملياز رشد خوب اندام هوايي است در افزا يناش

باشد كه در باال بـودن ميـزان عملكـرد    تر ميشود در نتيجه در شرايط نرمال زمان پر شدن دانه طوالنيك از جمله رسيدگي ميفنولوژي
   .نقش دارد

  
  همبستگي بين صفات مورفولوژيك در شرايط تنش خشكيضرايب : 4همبستگي بين صفات مورفولوژيك در شرايط نرمال             جدولضرايب : 3جدول

  
در 

محـــيط 
ــال  نرمـ
بيشــتري
ن اثـــر 
مستقيم 

ــوط  مرب
 04/0و  24/0ر بترتيـب  ) است و اثر غير مستقيم آن از طريق تعداد شاخه فرعي بارور و تعداد دانـه در چتـ  53/0به تعداد چتر در بوته(

) بر عملكرد دارد و بخش عمده همبستگي بين تعداد شاخه فرعي در بوتـه  33/0باشد. تعداد شاخه فرعي بارور اثر مستقيمي معادل(مي
شـتر  ) است. اثر غير مستقيم تعداد دانه در چتـر بي 38/0و عملكرد دانه مربوط به اثر غير مستقيم اين صفت از طريق تعداد چتر در بوته(

) بـر عملكـرد   11/0باشد اين صفت از طريق تعـداد شـاخه فرعـي اثـر غيـر مسـتقيمي معـادل(       ) مي16/0از طريق تعداد چتر در بوته(
  ). 7دارد(جدول 

 در شرايط نرمال رطوبتي رد دانهكر عمليه مسيتجزنتايج  - 1جدول 

  
  صفات

 
  مياثرات مستق

  قيم از طريرمستقياثرات غ

  دانه در چتر شاخه فرعي چتر در بوته
  04/0  24/0 - 53/0 چتر در بوته

  06/0  - 38/0 33/0 شاخه فرعي در بوته
  -  13/0 16/0 16/0  دانه در چتر

  -   - 47/0 ماندهياثرات باق

   
  فاعارت
 

  
  تعداد چتر 

 

  
  تعداد دانه  

 

  
  عملكرد دانه

 
  

 تعداد چتر 

  

**45/0  
 

   

  33/0** تعداد دانه
 

**23/0   

  46/0** عملكرد دانه
 

**53/0 **50/0  

ــرد  عملكـــ
  بيولوژيك

 

**43/0 **58/0 **41/0 **74/0 

   
  ارتفاع

 

  
  تعداد چتر 

 

  
  تعداد دانه  

 

  
  عملكرد دانه

 
  

 تعداد چتر 

  

**51/0  
 

   

  48/0** تعداد دانه  
 

**55/0   

  64/0** عملكرد دانه
 

**60/0 **50/0  

ــرد  عملكــــ
  بيولوژيك

 

**52/0 **61/0 **54/0 **55/0 
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  در شرايط تنش خشكيرد دانه كر عمليه مسيتجزنتايج  - 7جدول 

  
  صفات

 
  مياثرات مستق

  قيم از طريرمستقياثرات غ
  وزن هزار دانه ه در چتردان چتر در بوته

  02/0  05/0 - 7/0  چتر در بوته
  03/0  - 11/0 3/0  دانه در چتر
  -  03/0 09/0 19/0 وزن هزار دانه

      45/0 ماندهياثرات باق
  

اد چتر اثر غير مستقيم باالي تعداد شاخه فرعي از طريق تعدبا توجه به در مطالعه اثرات مستقيم و غير مستقيم صفات بر عمكرد دانه و 
توان نتيجه گرفت كه در شرايط نرمال رطوبتي گياه به دليل فراهم بودن شرايط مناسب رشد از طريق افزايش توليد شاخه ميدر بوته 

به طور كلي و بر اساس نتايج حاصل از  .تواند باعث افزايش تعداد چتر در گياه و در نهايت افزايش عملكرد شودفرعي بارور مي
باشد در نتيجه تعداد چتر در بوته در شرايط نرمال و تنش خشكي داراي اثر مستقيم مثبت و بااليي بر عملكرد ميتجزيه عليت، صفت 

)، بر اين صفت بايستي تاكيد رد دانهكش عمليم(به منظور افزاير مستقيانتخاب غهاي بومي زيره سبز و همچنين ي تودهجهت مطالعه
  بيشتري نمود. 
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Abstract 
To evaluate the response of drought tolerance in medicinal plant, cumin , an experiment in normal and 
drought conditions were conducted. Different traits such as: height, branch, umbel per plant, seed per umbel, 
1000-seed weight, biological and seed yield were measured. Analysis of variance showed significant 
differences among genotypes. Study of correlation showed positive and significant correlation between grain 

yield and all traits. The most correlation under drought stress showed with biological yield and number of 
umble per plant which explain their effect on drought resistance. In conclusion, due to a direct effect on the 
performance of both of the criteria, number of umbels per plant is variable trait for determining the 
production of cumin genotypes. In breeding programs to improve the yield and production of high yielding 
genotypes should be considered. 
 
Keyword: drought, cumin, morphological traits. 
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