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    چکیده
 یاهان دارویی در ایـران ترین گترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان و یکی از پرمصرفاز مهم) .Cuminum cyminum L(زیره سبز 

اي واقع در منطقه حصاروئیه در مزرعه 1391-92هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی فاکتوریل در قالب طرح بلوك صورتبهزیره سبز  . است
ورت صـ کـش بـه  آفتو لینوران کش علف(تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از سموم شیمیایی در دو سطح شامل مصرف سموم . زاهدان به اجرا در آمد

بدون مصرف کود، مصرف کامل کود گاوي، مصـرف  عنوان عامل اول و سطوح مختلف کودي در چهار سطح، و عدم مصرف سموم  به) محلول روگور
در این آزمایش صفات . به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شدکود شیمیایی درصد  50کود گاوي و درصد  50و مخلوط ) NPK(کود شیمیایی متعارف 

هاي فرعی بوته، تعداد چتر بوته، تعداد دانه چتر، وزن هزار دانه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، عملکرد دانه، درصد بوته، تعداد ساقهارتفاع 
تر در بوته و تعـداد  تایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد چن .و عملکرد اسانس مورد بررسی قرار گرفت

همچنین بیشترین مقادیر . دست آمدبه مخلوط کود گاوي و کود شیمیاییاز تیمار  1/8و  7/19، 3/8متر، سانتی 1/44ترتیب با میانگین هدانه در هر چتر ب
کیلوگرم در هکتار در تیمـار   7/254و  7/488، 7/812، 7/1756ترتیب با میانگین هعملکرد اندام هوایی تازه، عملکرد اندام هوایی خشک، عملکرد دانه ب

اثـر مصـرف   . کود حاصل گردیدبیشترین مقدار درصد اسانس نیز از تیمار بدون استفاده از . دست آمدهدرصد کود شیمیایی ب 50درصد کود گاوي و  50
اه زیره سبز نشان داد که عملکرد اندام هوایی و مطالعه ضریب همبستگی براي گی. دار نبودسموم شیمیایی نیز بر هیچ یک از صفات مورد بررسی معنی

  .داري داشتدانه زیره با تمام صفات مورد بررسی در این آزمایش همبستگی مثبت و معنی
ثیر مسـتقیم بـر افـزایش    أمصرف کودهاي دامی توأم با کودهاي شیمیایی قادر است از طریق افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی براي گیاه ت

گـردد کـه بـراي حصـول     دست آمده در این آزمایش پیشنهاد میهطور کلی با توجه به نتایج ببه. ي اسانس زیره سبز داشته باشدمی و محتوعملکرد ک
مصرف کودهاي دامی همراه با کودهاي شیمیایی و بدون مصرف سموم شیمیایی بـه کشـاورزان    باالترین عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز

  .یه شودمنطقه توص
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اي طبیعـی  هـ آوري گیاهان دارویـی از رویشـگاه  درصد آن از راه جمع
و  کمیـاب  و نادر هايگونه به انقراض نسلشود که این امر تأمین می

شده و زراعت این گیاهان مـورد توجـه    منتهی تضعیف ذخایر ژنتیکی
 داراي دارویـی  گیاهـان  تولید ).Omidbeigi, 2007(قرار گرفته است 

 صـنایع غـذایی،   بهداشـتی،  و آرایشی صنایع در استفاده نظیر مزایایی

 عسل، زنبور پرورش آبزیان، پرورش و بهداشت طیور، و دام يداروها

 اصـالح  و زراعی، ایجاد تنـوع زیسـتی   خاك، تناوب فرسایش کنترل
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 آلـی  طبیعـی، سـموم   هـاي تهیه رنگ در همچنین و باشدمی نباتات

 مزایـاي  بـر  عالوه .)Ebrahimi, 2008( دارد کاربرد علوفه و گیاهی

 و اشـتغال  ایجاد سبب دارویی انگیاه و فرآوري تولید گسترش فوق،
 ,Omidbeigi( شـود مـی  جامعـه  کم بضـاعت  اقشار براي درآمدزایی

از مهمترین گیاهـان  ) .Cuminum cyminum L(زیره سبز  ).2008
تـرین گیاهـان   دارویی شناخته شده توسط انسان و یکی از پرمصـرف 

آن  منظور استفاده از اسـانس طور عمده بهه بهدارویی در ایران است ک
که  است هکتار 42841سطح زیر کشت زیره در ایران . شودکشت می

باشـد  درصد از کل سطح زیرکشت گیاهان دارویـی ایـران مـی    7/25
)Koocheki et al., 2008 .(هاي معتبـر  زیره سبز در تمام فارماکوپه

جهان به عنوان یک گیاه دارویی مهم شـناخته شـده و بـا توجـه بـه      
ر صنایع داروسازي، از اهمیـت بسـیار زیـادي    کاربرد روز افزون آن د

شـود کـه   هاي گیاهی محسوب مـی زیره سبز از گونه. برخوردار است
خشـک و کـم آب جهـان دارد    ازگاري بسیار خوبی با مناطق نیمـه س
)Kafi, 2002 (ــاق فعالیــتجــایی کــه و از آن هــاي تناســب و انطب

ونه فعالیت کشاورزي هر منطقه با شرایط آب و هوایی آن الزمه هر گ
ثر بـر رشـد و   ؤکشاورزي است، بنابراین شـناخت عوامـل مختلـف مـ    

عملکرد گیاهان از قبیل اقلیم شامل منابع و شرایط و عوامل ژنتیکی و 
ها بر خصوصیات کمی و کیفـی محصـول از   همچنین نحوه تأثیر آن

 Jami-Alahmadi et(رود هاي موفقیت به شمار مـی مهمترین جنبه

al., 2005 .(  
 زمـان  هـرز، بررسـی   هـاي علف با مبارزه زیاد هزینه به توجه با

 و هـا هزینـه  حداقل رسـاندن به براي هرز هايعلف با مبارزه مناسب
 بـه  سـبز  زیره .است دارربرخو زیادي اهمیت از شیمیایی سموم کاربرد

 کم هوایی هاياندام حجم و وزن باگیاهی  رشدي، هايویژگی خاطر

. نیست توجه قابل چندان نیز آن ریشه گسترش این بر باشد، عالوهمی
 هاي هـرز علف با آن رقابتی قدرت که است شده باعث هاویژگی این

 بـر  شدید باعث رقابت هرز هايعلف وجود دلیل همین به و باشد کم

  .  )Hosseini et al., 2006(شود می مختلف منابع سر
کمبود خشک ایران معموالً داراي خشک و نیمه هاي منطقهخاك

که این امر باعث کاهش حاصلخیزي و خصوصیات باشند ماده آلی می
 & Malakouti(شـود  هـا مـی  مطلوب شیمیایی و فیزیکی این خاك

Homaei, 2003 .(    این مسئله محققان را بر آن داشـته تـا در زمینـه
ها بررسی. اي را انجام دهنداستفاده از کودهاي آلی تحقیقات گسترده

هاي انواع این زودن مواد آلی به خاك، بسته به ویژگینشان داده که اف

کنـد، اثرهـاي متفـاوتی بـر     ها را بسیار متفاوت از هم میمواد که آن
گذارد که در بیشتر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آن می

موارد با بهینه کردن این شرایط امکان الزم جهت تولیـد محصـوالت   
 & Malakouti(آورد فی و کمی را فراهم میبا عملکرد باال از نظر کی

Homaei, 2003.( احمدیان و همکاران (Ahmadian et al., 2006) 
نشان دادند تیمار مصرف کود گاوي سبب بهبود عملکرد دانه و اسانس 

 )(Sabour Bilandi, 2004 صـبوري بیلنـدي   .شـود زیره سـبز مـی  
د دانه و عملکرد ثر در افرایش عملکرؤگزارش کرد که یکی از عوامل م

 در پژوهشـی دیگـر   .باشداسانس زیره سبز مصرف کودهاي دامی می
ــدم   ــوانی مقـ ــعیدنژاد و رضـ  Saeidnejad & Rezvani)سـ

Moghaddam, 2011)       اظهار داشـتند کـاربرد کودهـاي آلـی نقـش
نشـان داد   هاهاي آنمؤثري در بهبود اجزاي عملکرد زیره دارند یافته

ثیر را بر افزایش اجزاي أکود گاوي بیشترین تبین تیمارهاي کود آلی و 
 Sharifi)شریفی آشورآبادي . عملکرد و عملکرد دانه زیره سبز داشت

Ashourabadi, 1999)     ،با بررسی مقادیر مختلـف کودهـاي دامـی
ــیمیایی و ــوام آن  ش ــاربرد ت ــه   ک ــاه رازیان ــورد گی ــا در م  .Mill(ه

Foeniculum vulgare (    ـ اوي موجـب  اظهار داشـت کـاربرد کـود گ
درصـد افـزایش محصـول     64درصد و کودهاي شیمیایی  78افزایش 

 122هـا تولیـد را تـا    که به کارگیري توأم آنرازیانه گردیدند، درحالی
مقادیر مختلـف   )(Ehteramian, 2002 احترامیان .درصد افزایش داد

کودهاي شیمیایی را روي زیره سبز بررسی کرده و به این نتیجه رسید 
وژن در مقادیر مناسب براي زیره مـورد نیـاز اسـت و باعـث     کود نیتر

  . شودافزایش عملکرد اسانس و عملکرد دانه آن می
خشـک ایـران   ن که زاهدان در ناحیه خشک و نیمـه با توجه به ای

هاي زراعی این نواحی از نظر مواد آلی واقع شده است و معموالً خاك
یاهان دارویی خصوصـاً  توسعه و ترویج کشت گ ،ینافقیر هستند، بنابر
با مناطق دیگـر   مقایسههاي اخیر در این منطقه در زیره سبز در سال

از این رو تحقیق حاضر به بررسـی  . کشور کمتر مورد توجه بوده است
اثر کاربرد کودهاي آلی و تلفیق آن با کودهاي شیمیایی بر عملکرد و 

  .محتوي اسانس زیره سبز پرداخته است
  

   هامواد و روش
در منطقـه حصـاروئیه غـرب     1391-92زمایش در سال زراعـی  آ

دقیقـه شـرقی و عـرض     51درجـه و   60زاهدان با طول جغرافیـایی  
متري از سطح  1385دقیقه شمالی و ارتفاع  30درجه و  29جغرافیایی 
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جـزء   1بندي کـوپن آب و هواي منطقه بر اساس طبقه. دریا انجام شد
مزرعـه  . باشـد و خشـک مـی  هـاي گـرم   هاي خشک با تابستاناقلیم

. صورت آیش قرار داشتاجراي تحقیق پنج سال به آزمایشی تا قبل از
سـایر خصوصـیات فیزیکـی و    . بـود   2بافت خاك مزرعـه لـوم رسـی   

  .ئه شده استاار 1شیمیایی خاك محل آزمایش در جدول 
هـاي کامـل   صورت فاکتوریل در قالـب طـرح بلـوك   آزمایش به

صورت فـاکتور  تیمارهاي آزمایشی به. شد تصادفی با سه تکرار انجام
و آفتلینوران کش علف(کنترل شیمیایی در دو سطح مصرف سموم 

بـه  ) H2(و عدم مصـرف سـموم   ) H1) (محلول روگورصورت کش به
هاي مختلف کودي در چهار سـطح بـدون   نسبت و عنوان فاکتور اول

، مصـرف کـود شـیمیایی    )F2(، مصرف کود گـاوي  )F1(مصرف کود 
درصد کود  50درصد کود گاوي و  50و مخلوط ) NPK) (F3(عارف مت

زمـین محـل   . عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدندبه) F4(شیمیایی 
متر شخم سانتی 20-30آزمایش در اوایل پاییز قبل از کاشت تا عمق 

شـد و بـا    زده شد و بالفاصله پس از انجام شخم زمـین دیسـک زده  
. عملیات تسطیح زمین صـورت گرفـت  ) کنندهتسطیح(استفاده از لولر 

-منظور اجراي نقشه طرح، زمین بلوكسازي بستر بذر، بهپس از آماده
هـر کـرت شـامل شـش     . هر بلوك شامل هشت کرت بود. بندي شد

. متر طراحی شدسانتی 30ردیف کاشت به طول چهار متر و به فاصله 
ها روي ردیف تهمتر و فاصه بوسانتی 30ها بین هر ردیف فاصله بوته
دست مربع بهبوته در متر 111متر در نظر گرفته شد تا تراکم سه سانتی

  . آید
لینوران به کش هاي کنترل شیمیایی از علفمنظور اعمال تیماربه
-و آفت برگی گیاه 4-2لیتر در هکتار بعد از کاشت در مرحله  دو مقدار

در مرحلـه  کتـار  لیتر در ه 6/0محلول روگور به مقدار صورت کش به
  .هاي گیاه مطابق با تیمارهاي آزمایشی استفاده شدرشد ساقه

بندي زمین و قبل از هاي کودي پس از کرتمنظور اعمال تیماربه
کود گاوي پوسیده هاي آزمایشی، مقادیر متعارف کاشت مطابق با تیمار

 100تـن در هکتـار و کـود شـیمیایی شـامل       40میـزان در منطقه به
کیلوگرم در هکتـار کـود    70ر هکتار سوپر فسفات تریپل و کیلوگرم د

بر اساس مقـدار  (کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره  50سولفات پتاسیم و 
هاي آزمایشی که داراي تیمـار کـود   به کرت) توصیه شده براي خاك

                                                        
1- Koppen 
2- Clay loam 

درصـد کـود    F2: 50ایی و یدرصد کود شیم F3: 100(شیمیایی بودند 
الزم به ذکر است کود . (اضافه گردید) درصد کود شیمیایی 50گاوي و 

کود سرك در دو ) گاوي یک ماه قبل کشت بذور به زمین اضافه شد
کیلـوگرم در   25هر بار بـه میـزان   ) تشکیل دانهتشکیل ساقه و (مرحله 

هـاي  ها داخل شیاري به کرتهکتار کود اوره به صورت نواري پاي بوته
  .مربوطه اضافه شد

 1391آبان مـاه   20متري در سانتی سهکاشت زیره سبز در عمق 
بالفاصله پس از کاشت محصول، زمین آبیـاري گردیـد در   . انجام شد

عمل تنـک  . بار انجام شدطی فصل رشد آبیاري مزرعه هر هفته یک
 3-4هـا در مرحلـه   منظور ایجاد تراکم یکسان در همه کرتکردن به

هاي ، تعداد ساقهدر این آزمایش صفات ارتفاع بوته. برگی انجام گردید
فرعی بوته، تعداد چتر بوته، تعداد دانه چتر، وزن هـزار دانـه، وزن تـر    

هـوایی، عملکـرد دانـه، بیومـاس      هـاي اندام هوایی، وزن خشک اندام
بـرداري  نمونـه . گیـري شـد  هرز، درصد و عملکرد اسانس انـدازه علف

صفات فوق به این صورت بود که در هر کرت شش ردیفی، دو ردیف 
هـا بـه عنـوان اثـر     ناري به همراه سه بوته از ابتدا و انتهاي ردیـف ک

پس از حذف اثر حاشیه دو خط میانی براي . اي محسوب گردیدحاشیه
هاي زیـره توسـط   استخراج اسانس از دانه. سنجش در نظر گرفته شد

میزان اسانس در دانـه،   پس از محاسبه. انجام گرفت 3دستگاه کلونجر
بـدین  . تعیـین گردیـد  ) لیتر در هکتـار (واحد سطح  عملکرد آن نیز در

هـاي زیـره انتخـاب و    گرمی از دانه 50منظور از هر کرت یک نمونه 
لیتر آب و میلی 300گرم آن به همراه  30پس از پودر کردن در آسیاب 

چند دانه شیشه جوش درون بالن قرار گرفته و چهار سـاعت حـرارت   
هـاي  یابـد و غـده  ب افزایش مـی در اثر حرارت فشار بخار آ. داده شد

حاوي اسانس شکسته شده و اسانس به همـراه بخـار آب وارد مبـرد    
در مبرد عمل میعان صورت گرفته و قطـرات اسـانس درون   . شودمی

کنـد و  آب به صورت دو فاز مشخص به طرف لوله مندرج حرکت می
یابد و آب اضافی از تر بودن روي آب تجمع میجا به علت سبکدر آن

آوري اسـانس شـیر   جهت جمـع . گرددطریق لوله رابط به بالن باز می
آوري گردید دستگاه را باز کرده تا آب خارج شده و سپس اسانس جمع

)Ahmadian et al., 2006 .(  
-دست آمده در این آزمایش با استفاده از نرمهاي بهدر نهایت داده

اي دانکـن  دامنه ها با آزمون چندتجزیه و مقایسه میانگین SASافزار 
  .در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت

                                                        
3-. Clevenger 
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  ) 0-30عمق(هاي شیمیایی و فیزیکی خاك مزرعه تحقیقاتی ویژگی - 1جدول 

Table 1- Chemical and physical characteristics of experiment soil  (depth 0-30)  

 بافت 
Texture 

  پتاسیم
  )گرم بر کیلوگرممیلی(

 فسفر
  )رم بر کیلوگرمگمیلی(

 نیتروژن
  )درصد(

 شوري خاك
  )دسی زیمنس بر متر(

  اسیدیته
pH  

K (mg.kg-1) P (mg.kg-1)  N 
(%)  

EC  
(dS.m-1)  

 لوم رسی
Clay loam 

85 1.8  0.22 2.4  7.36  
  

  شیمیایی کود گاوي مورد استفاده در آزمایش خصوصیات - 2جدول 
Table 2-Chemical characteristics of manure used in experiment  

  کلسیم
 )درصد(

 
  پتاسیم

 )درصد(

  گوگرد
 )درصد(

  فسفر
 )درصد(

  نیتروژن
 )درصد(

Ca  
(%)  K2O  

(%) 
S  

(%) 
P2O5  
(%) 

N  
(%) 

1.64  2.09 0.43 0.71 2.12 

  
  نتایج و بحث

  ارتفاع گیاه
ها نشان داد که ارتفاع گیاه در انتهـاي  نتایج تجزیه واریانس داده

ثیر أداري تحت تطور معنیهدرصد ب یکح احتمال فصل رشد، در سط
اما اثر سموم و اثر متقابل کـود و سـموم    ،تیمارهاي کودي قرا گرفت

 مقایسـه میـانگین  ). 3جـدول  (دار نبـود  شیمیایی بر این صفت معنـی 
قایسه با شاهد هاي کودي در مکلیه تیمار که سطوح کودي نشان داد

نتایج این بخش نشـان  . افزایش دادندداري طور معنیارتفاع بوته را به
 2/45میـانگین  کود شیمیایی بـا  داد که باالترین ارتفاع بوته از تیمار 

با  )F4(کود شیمیایی  تیمار 50کود گاوي و  تیمار 50تیمار و  مترسانتی
داري بـا هـم   دست آمد که اختالف معنـی به مترسانتی 1/44 میانگین

متر سانتی 2/31ع بوته نیز با میانگین نداشتند در این بین کمترین ارتفا
با توجه بـه  ). 4جدول (دست آمد هب) عدم مصرف کود(در تیمار شاهد 

دست آمده مشاهده شد که جهت دستیابی به ارتفاع حـداکثر،  نتایج به
طـوري کـه در   بـه . از کودهـاي شـیمیایی نیـاز اسـت     سطح مطلوبی

به مراتب بیشتر از  تیمارهایی که کود شیمیایی مصرف شد ارتفاع گیاه
تدریج با حذف اثر کود شیمیایی از میزان ارتفاع ها بود و بهسایر تیمار

هـاي مـورد   نتایج ما نشان داد بین تیمـار ). 4جدول (بوته کاسته شد 
اثر بیشتري بر ارتفـاع   آزمایش کود شیمیایی در مقایسه با کود گاوي

بوته را در مقایسه با  که کود شیمیایی مقدار ارتفاعطوريبه ،بوته داشت

امـا اسـتفاده از کـود     ،درصد افزایش داشـت  30تیمار شاهد به میزان 
همـان  . درصد ارتفاع بوته را افزایش دهـد  36/11گاوي فقط توانست 

داري بین مصـرف  نشان می دهد تفاوت معنی 4طور که نتایج جدول 
درصدي کود شیمیایی و تیمار ترکیب کـود گـاوي و شـیمیایی     100
دهد ترکیب منابع کودي آلـی و شـیمیایی   د نداشت که نشان میوجو
نظـر  به. ؤثر واقع شودتواند به اندازه مصرف تنهاي کود شیمیایی ممی
درصـدي کـود    50رسد در این ترکیب کودي با توجه بـه حضـور   می

شیمیایی و از طرفی استفاده از کود گاوي به لحاظ دارا بـودن برخـی   
باعث گردیده اسـت تیمـار   ) 2جدول (روژن عناصر غذایی از جمله نیت

ثر ؤاندازه مصرف تنهاي کود شیمیایی بر صفت ارتفاع بوته مترکیبی به
 بر گیاه جو) Ghanbari et al., 2012(نتایج قنبري و همکاران . باشد

)Hordeum vulgare L.(     نشان داد استفاده از تیمـار ترکیبـی کـود
ـ  تنهاي هر یک از آن گاوي و شیمیایی در مقایسه با استفاده ثیر أهـا ت

  . بیشتري بر عملکرد رویشی گیاه جو داشت
  

  هاي فرعیتعداد ساقه
تحت ) P≤0.05(داري طور معنیهاي فرعی در گیاه بهتعداد شاخه

هاي کنترل شـیمیایی  اما اثر تیمار ،یر تیمارهاي کودي قرار گرفتأثت
دار نشـد  معنـی ها بـا یکـدیگر   و همین طور اثر متقابل آن) پاشیسم(
هـا کـاربرد کـود    بر اسـاس نتـایج مقایسـه میـانگین داده    ). 3جدول (
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صورت مخلوط با هم ود گاوي به تنهایی و همین طور بهشیمیایی و ک
بـدون  (باعث افزایش تعداد شاخه فرعی در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد     

نتایج این بخش نشان داد بین تیمارهاي کودي . گردید) مصرف کود
و ) F3(درصد کود شیمیایی  100عداد شاخه فرعی در تیمار بیشترین ت

مشـاهده   )F4(درصد کود شـیمیایی   50درصد کود گاوي و  50تیمار 
را به خود اختصاص دادند که به  3/8و  8/8ترتیب مقادیر گردید که به

). 4جـدول  (ها وجود نداشـت  داري بین آنلحاظ آماري اختالف معنی
-هاي مخلوط کود گاوي و شیمیایی مـی مهمترین دلیل برتري تیمار

تواند به بهبود رشد گیاه در شرایط فراهمـی عناصـر غـذایی و تولیـد     
 ).Ahmadian, 2010(هاي فرعی بیشتر در این شـرایط باشـد   شاخه

 کـود  افـزودن  داشتند اظهار (Anwar et al., 2005) انور و همکاران

 ضـمن  خـاك،  شـرایط بیولـوژیکی   بخشـیدن  بهبود با خاك به دامی

 پیکـره  رشـد  افـزایش  موجبات گیاه، نیاز مورد غذایی عناصر فراهمی

) Tejada et al., 2005( تجادا و همکـاران . آوردرا فراهم می رویشی
 آنزیمی فعالیت بیولوژیک کودهاي نتیجه کاربرد در که دادند یز نشانن

 عناصـري ماننـد   فراهمی افزایش باعث و است کرده پیدا بهبود خاك

  .گردید دانه پروتئین درصد و نیتروژن
  

  تعداد دانه چتر تعداد چتر بوته و
نشـان داد تنهـا اثــر    3هـا در جـدول   نتـایج تجزیـه آمـاري داده   

دار تیمارهاي کودي بر تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در هر چتر معنی

دار بود، اما اثر سموم و اثر متقابل سموم و کود بـر ایـن صـفت معنـی    
مصـرف کـود    دادنشـان  ) 4جـدول  (هـا  یـانگین داده مقایسـه م . نشد

شـیمیایی از  کودهـاي  شیمیایی مخلوط با کود گاوي و تیمـار کامـل   
بیشترین تأثیر نسبت به سایر تیمارهاي کودي بر تعداد چتر در بوته و 

رود کود گاوي با بهبـود  گمان می. تعداد دانه در هر چتر برخوردار بود
زم، امکان جذب بیشتر عناصر موجود ساختمان خاك و ایجاد شرایط ال

در کود شیمیایی را براي گیاه فراهم کرده است که این موضوع سبب 
هـاي فرعـی گیـاه    هاي رویشی و افزایش تعداد شاخهبهبود رشد اندام

هاي فرعـی و تعـداد چتـر در    که بین تعداد ساقهجا شده است و از آن
تـوان  ، مـی )9ول جـد (داري وجود دارد بوته همبستگی مثبت و معنی

افزیش تعداد چتر در بوته را به طور مستقیم به ایـن موضـوع مـرتبط    
اعـالم   (Ahmadian et al., 2006) احمـدیان و همکـاران   .دانسـت 

کردند در اثر مصرف متعادل عناصر غذایی تعداد چتر در بوته و تعـداد  
  .یابددانه در هر چتر زیره سبز افزایش می

  
  وزن هزار دانه

رهاي سموم شیمیایی، کود و اثر متقابل این دو تیمـار بـر   اثر تیما
جـایی کـه ایـن صـفت     از آن). 3جدول (دار نبود وزن هزار دانه معنی

، )Pouryosef, 2007(ثیر خصوصیات ژنتیکی گیاه بوده أبیشتر تحت ت
داري بـر وزن هـزار دانـه داشـته     کودي نتوانستند اثر معنی تیمارهاي

  . باشند
 

 اجزاي عملکرد زیره سبز )میانگین مربعات( واریانس تجزیه - 3جدول 
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for yield and yield components of cumin  

 ارتفاع گیاه
Plant 
height 

 هاي فرعیتعداد ساقه
Lateral shoot 

number 

 تعداد چتر بوته
Capsules per 

plant 

 تعداد دانه چتر
Seeds per 
capsule  

 وزن هزار دانه
1000-seed 

weight  

درجه 
 آزادي

df  

  منبع تغییر
S.O.V 

0.03ns ns   0.0143 ns  313.28 ns  15.22 ns 0.012 2  بلوك 
Block  

4.86ns  0.091ns  ns 258.09  ns 91.65  ns 1.26  1  سموم شیمیایی 
Pesticides  

**02/349  *154.12  *528.26  *441.71  0.14ns  3  کودي سطوح 
Fertilizer level  

**211.81  ns 0.0132  ns 288.11  29.12ns  ns 1.34  3  
 کود× سم 

Pesticides × 
fertilizer  

  خطاء  16  18.63  70.31  196.87  20.8  35.82
Error  

ns، *  درصد یکو  درصد پنجدار در سطح احتمال  معنیو دار  ترتیب غیرمعنیبه :**و.  
ns,*and**: are non significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively.  
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 مقایسه میانگین اثر کود بر اجزاي عملکرد زیره سبز - 4جدول 
Table 4- Mean comparison of fertilizer effect on yield and yield components of cumin  

  )سانتی متر( ارتفاع بوته
Plant heigh (cm)  

  
 هاي فرعیتعداد ساقه

Lateral shoot number  
 تعداد چتر در بوته

Capsule per plant 

 در چتر تعداد دانه
Seed per 
 Capsule 

  تیمار
Treatment 

c 31.2  c 5.3  c 10.6  b* 5.2  شاهد 
Control  

b 35.2  b 6.0  ab 15.9  b 6.2  کود گاوي  
Cow manure 

a 45.2  a 8.8  a 18.5  a 8.2  کود شیمیایی 
Chemical fertilizer  

a 44.1  a 8.3  a 19.7  a 8.1  
 کود شیمیایی% 50+کود گاوي% 50

50% manure + 50% 
fertilizer  

 .داري در سطح احتمال پنج درصد ندارندهاي داراي حروف مشترك در هر ستون تفاوت معنیمیانگین*
*Mean followed by similar letters in each column, are not significantly at the 5% probability level.  

  
 عملکرد تر و خشک اندام هوایی 

دهـد اثـر کودهـاي دامـی و     نتایج تجزیه واریانس داده نشان می
انـدام هـوایی تـازه و    بر عملکـرد  شیمیایی و اثر متقابل کود و سموم 

بیشترین مقدار عملکرد اندام ). 5 جدول(دار بود  خشک زیره سبز معنی
تازه و خشک زیره سبز در تیمار مصرف مخلوط کودهاي دامی هوایی 

ترتیب برابر بود با ل شد که بهو شیمیایی همراه با مصرف سموم حاص
داري بین ایـن  و تفاوت معنی کیلوگرم در هکتار 32/877و  41/1860

دامـی و شـیمیایی بـدون    تیمار با تیمارهاي مصرف مخلوط کودهاي 
یی متعـارف همـراه و بـدون اسـتفاده از     استفاده از سموم، کود شـیمیا 

کمترین میزان عملکرد انـدام هـوایی زیـره سـبز     . سموم مشاهده نشد
کیلوگرم در  40/390کیلوگرم در هکتار براي علوفه تازه و  40/1045(

از تیمار عدم کـود دهـی و عـدم مصـرف     ) خشک هکتار براي علوفه
ندام هـوایی  باالتر بودن عملکرد ا). ج و ب 1شکل (سموم حاصل شد 

مصـرف مخلـوط کودهـاي دامـی و      در تیمارتازه و خشک زیره سبز 
توان به افـزایش مـواد آلـی خـاك از طریـق مصـرف       شیمیایی را می

کودهاي دامی نسبت داد که سبب بهبود سـاختمان خـاك و افـزایش    
اند نیز توانسته شیمیایی هايکودمحتوي رطوبت خاك شده، از طرفی 

دسترسی عناصر غذایی براي گیاه سبب بهبود  از طریق افزایش قابلیت
رشد و افزایش عملکرد محصول در این تیمار نسبت به سایر تیمارهـا  

 Ahmadian et(احمدیان و همکاران  نتایج حاصل از آزمایشات. شوند

al., 2006 (صبور بیلندي و (Sabour Bilandi, 2004)   در بررسـی
سـبز بـا ایـن تحقیـق      اثر کودهاي آلی و شیمیایی بر عملکـرد زیـره  

  .مطابقت دارد

  عملکرد دانه
اثـر سـطوح    5هـا در جـدول   بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

دانه زیره بر عملکرد مختلف کودي و اثر متقابل کود و سموم شیمیایی 
نتایج . دار نشدپاشی بر عملکرد دانه معنیاما اثر سم ،دار بود سبز معنی

شترین مقدار عملکرد دانه زیره از تیمـار  دهد بیدست آمده نشان میهب
بـا  ) H1F4(م کودهاي دامی و شیمیایی و مصـرف سـموم   أمصرف تو
-کیلوگرم در هکتار حاصل شد که البته تفاوت معنی 01/542میانگین 

داري بین این تیمـار بـا تیمارهـاي مصـرف تـوام کودهـاي دامـی و        
تیمار مصرف و همین طور  )H2F4(شیمیایی و بدون استفاده از سموم 

 و بـدون اسـتفاده از سـموم    )H1F3(درصد کود شیمیایی همراه  100

)H2F3 (کمترین میزان عملکرد دانه زیره سـبز نیـز بـا    . مشاهده نشد
کیلوگرم در هکتار در تیمار عدم مصرف کود و عدم  76/125میانگین 

  ). د 1شکل (مصرف سموم حاصل شد 
افزایش محتوي مواد اثر مثبت کودهاي دامی بر ساختمان خاك و 

آلی خاك و همچنین افزایش قابلیت دسترسی عناصـر غـذایی بـراي    
گیاه از طریق مصـرف کودهـاي شـیمیایی مهمتـرین دالیـل بهبـود       

 احمـدیان و همکـاران   .عملکرد دانـه گیـاه تحـت ایـن تیمارهـا بـود      
(Ahmadian et al., 2006) ي صبور بیلنـد  و(Sabour Bilandi, 

رف کودهاي دامی همراه با کودهاي شیمیایی نشان دادند مص (2004
در . دهـد اي افزایش میطور قابل مالحظهد دانه زیره سبز را بهعملکر

این تحقیق مشاهده شد که مصـرف کودهـاي دامـی بـه تنهـایی در      
م کود گاوي و شیمیایی و مصرف کود شیمیایی أمقایسه با مصرف تو

کودهاي دامی هـر  . ثیر کمتري بر عملکرد دانه محصول قرار داشتأت
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چند حاوي مقادیر مناسبی از عناصر پرمصرف مانند نیتروژن و تا حدي 
باشند اما کم بودن افزایش عملکرد دانه در طی مصرف میعناصر کم

توانـد مربـوط بـه     ها در مقایسه با کودهاي شیمیایی میاستفاده از آن

پیمنتـال  . کاهش میـزان جـذب ایـن عناصـر توسـط گیاهـان باشـد       
(Pimentel, 1993)   اعالم کرد در سال اول مصرف کود گاوي تنهـا

 .درصد نیتروژن آن توسط گیاهان قابل جذب خواهد بود 40
  

 تحت تآثیر سموم شیمیایی و سطوح کودي صفات عملکرد زیره سبز )میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 5جدول 
Table 5- Analysis of variance (mean of squares) for cumin yield affected as pesticides and fertiltzer levels  

 وزن تر اندام هوایی
Wet biological weight  

 وزن خشک اندام هوایی
Dry biological weight  

 عملکرد دانه
Seed yield  

 درجه آزادي
df  

 منبع تغییر
S.O.V  

2993460.73 ns 1074441.69 ns 80014.11ns 2  بلوك 
Block  

 سموم شیمیایی  1  *1168243.38  *12886686.40  *355112240.56
Pesticides  

 سطوح کودي  3 **324528.15  **3471934.12  **89118905.14
Fertilizer level  

 کود× سم   3  *167459.79  *2152323.66  *51435882
Pesticides ×fertilizer  

  خطا            52294.67        1254392.58   27337420.70
Error  

ns ،**  درصد پنج و درصد یکدار در سطح احتمال  معنیو دار  ترتیب غیرمعنیبه :*و.  
ns,**and*: are non significant and significant at 1 and 5% probability levels, respectively. 

  
 مقایسه میانگین اثر سم و کود بر عملکرد زیره سبز  - 6جدول 

Table 6- Mean comparison for the effect of pesticides and fertilizer on yield components of  cumin  
  ی وزن تر اندام هوای

 )کیلو گرم در هکتار(
Wet weight  
 (kg.ha-1)  

  وزن خشک اندام هوایی
 )کیلو گرم در هکتار( 

Dry weight  
 (kg.ha-1)  

   عملکرد دانه
 )کیلو گرم در هکتار(

Seed yield  
 (kg.ha-1)  

  مارتی
Treatment 

 سموم شیمیایی      
Chemical  pesticides  

a 1700.2  a 743.2  a* 399.2   سموم 
Pesticides 

a 1654.8  a 720.8  a 380.8  شاهد  
Control 

 سطوح مختلف کودي      
Fertilizer levels  

c 1144.6  c 389.6  c 129.6  شاهد 
Control  

b 1339.9  ab 500.9  b 398.9  کود گاوي  
Cow manure 

a 1603.5  a 755.5  a 457.5  کود شیمیایی 
Chemical fertilizer  

a 1756.7  a 812.7  a 488.7  50 %کود شیمیایی% 50+کود گاوي 
50% Manure + 50% fertilizer  

 .داري در سطح احتمال پنج درصد ندارندتفاوت معنی و براي هر جزء هاي داراي حروف مشترك در هر ستونمیانگین*
*Mean followed by similar letters in each column and for each component, are not significantly at the 5% probability 

level. 
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) د و عملکرد اندام هوایی خشک) ج ،عملکرد اندام هوایی تازه) ب ،هاي فرعیتعداد ساقه) الفمقایسه میانگین اثر متقابل سموم و کود بر  - 1شکل 
 زیره سبز لکرد دانهعم

Fig. 1- Mean comparisons for interaction effect of pesticides and fertilizer a: no interval branches, b: wet biological yield, c: 
dry biological yield of cumin and d: seed yield 

H1F1 :اهدش،H2F1  : شاهد، + مصرف سمH1F2 : میکود دا% 100+ اهد ش، H2F2 :  ی، کود دام% 100+ صرف سم H1F3 :ییکود شیمیا% 100+  اهدش،  
 H2F3 :یی، کود شیمیا% 100+  صرف سممH1F4 :50 %دامی،کود % 50 +شاهد+  ییکود شیمیاH2F4 :50 %کود دامی% 50 +مصرف سم+  ییکود شیمیا 

H1F1: Control and Control, H2F1: Using pesticide and Control, H1F2: Control and 100% Manure, H2F2: Using pesticide and 100% 
Manure, H1F3: 100% Chemical Fertilizer NPK and Control, H2F3: 100% Chemical Fertilizer NPK and using pesticide, H1F4: Control 

and 50% manur+50% chemical fertilizer, H2F4: Using pesticide and 50% manur+50% chemical fertilizer. 
  

  درصد اسانس
هاي درصد اسانس را نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده 7جدول 
داري در سطح احتمال تیمار مصرف انواع کود اثر معنی. دهدنشان می

اما اثر تیمار سموم و اثر متقابل سموم  ،یک درصد بر این صفت داشت
مقایسه میـانگین اثـر   . دار نبودنیو کود بر درصد اسانس زیره سبز مع

سطوح کودي نشان داد که بـاالترین مقـدار اسـانس از تیمـار بـدون      
-استفاده از کود حاصل شد و از نظر درصد تولید اسانس تفاوت معنی

جایی از آن). 8جدول (داري بین این تیمار با سایر تیمارها وجود داشت 
هاي ثانویه یک رابطه یتکه بین میزان مواد فتوسنتزي و تولید متابول

معکوس وجود دارد بنابراین هر عاملی که سبب کاهش رشد و تولیـد  
هاي ثانویه و اسانس درصد متابولیتمواد فتوسنتزي شود سبب افزایش 

با توجـه  ). Omidi & Jafarzadeh, 2010(گیاهان دارویی خواهد شد 
ه سبز در به نتایج این آزمایش مشاهده شد که کمترین درصد اسانس زیر

کود شیمیایی تولید شـده  + تیمارهاي مصرف کود شیمیایی و کود گاوي 
تواند به دلیل اثر مثبـت مصـرف کودهـا بـر رشـد      این موضوع می. است

رویشی و افزایش تولید مواد فتوسنتزي در گیاه و متعاقب آن کاهش تولید 
  .اسانس در گیاه باشد

  
  عملکرد اسانس

بـر عملکـرد   تقابل کود و سموم اثر سطوح مختلف کودي و اثر م
که بیشترین مقـدار  طوريبه). 7 جدول(دار بود  اسانس زیره سبز معنی

عملکرد اسانس این گیاه از تیمار مصرف مخلـوط کودهـاي دامـی و    
کیلـوگرم   52/14شیمیایی و مصرف سموم حاصل شد که برابر بود با 

مصـرف   داري بین ایـن تیمـار بـا تیمارهـاي    در هکتار و تفاوت معنی
مخلوط کودهاي دامی و شیمیایی و بدون استفاده از سـموم، مصـرف   

  .کود شیمیایی متعارف همراه و بدون استفاده از سموم مشاهده نشد
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کیلوگرم در  20/9کمترین میزان عملکرد اسانس زیره سبز برابر با 
هکتار از تیمار مصرف کود شیمیایی و عدم مصرف سـم حاصـل شـد    

ضرب عملکرد دانه که عملکرد اسانس از حاصل جاییاز آن). 2شکل (
، )Omidi & Jafarzadeh, 2010(شـود  در درصد اسانس حاصل می

 ايبنابراین بین عملکرد دانه با عملکرد اسـانس همبسـتگی و رابطـه   
و چـون در ایـن آزمـایش تیمارهـاي     ) 9جـدول  (مستقیم وجود دارد 

اند، دانه شده مصرف توأم کود گاوي و شیمیایی سبب افزایش عملکرد
  .بینی بودرد اسانس از همین تیمار قابل پیشمشاهده باالترین عملک

  
  و عملکرد اسانس زیره سبزدرصد ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 7جدول 

Table 7- Analysis of variance (mean of squares) for yield and percent of essential oil of cumin  
 درصد اسانس

Essence %  
 عملکرد اسانس
Essence yield  

 درجه آزادي
df  

 منبع تغییر
S.O.V  

0.018ns 458.63ns 2  بلوك 
Block  

0.824ns  32466.73ns  1  سموم شیمیایی 
Pesticides  

 سطوح کودي  3  *498.67 *0.996
Fertilizer level  

0.501ns  325.53*  3   کود× سم 
Pesticides × Fertilizer  

 خطا  16  101.87  0.120
Error  

ns ،**  درصد و پنج درصد یکدار در سطح احتمال  معنیو دار  ترتیب غیرمعنیبه: *و.  
ns,*and**: are non significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively.  

 
 بزمقایسه میانگین اثر سم و کود بر درصد و عملکرد اسانس زیره س - 8 جدول

Table 8- Mean comparison of fertilizer and pesticide effect on essential oil yield and essential oil of cumin  
 درصد اسانس

 
Essential oil percentage 

 
  

 )کیلوگرم بر هکتار( عملکرد اسانس
 Essence yield 

(kg.ha-1) 

  تیمار
Treatment 

 سموم شیمیایی    
Chemical pesticides  

2.5a  a* 11.6  مصرف سموم 
Pesticides 

2.7a  10.9a  شاهد  
Control 

 سطوح مختلف کودي    
Fertilizer levels  

2.9a  9c  شاهد 
Control  

2.8a  10.3c  کود گاوي  
Cow manure 

2.1b  12.6b  کود شیمیایی 
Chemical fertilizer  

2b  14.5a  50 %کود شیمیایی% 50+کود گاوي 
50% manure + 50% fertilizer  

 .داري در سطح احتمال پنج درصد ندارندتفاوت معنی و براي هر جزء هاي داراي حروف مشترك در هر ستونمیانگین*
*Mean followed by similar letters in each column and for each component, are not significantly at the 5% level of 

probability.  
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  یسه میانگین اثر متقابل سموم و سطوح کودي بر عملکرد اسانس زیره سبزمقا - 2شکل 

Fig. 2- Mean comparison for interaction effect of pesticides and fertilizer on essential oil yield on cumin  
  

 ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی زیره سبز - 9جدول   
Table 9- Correlation coefficients between traits cumin 

عملکرد 
 اسانس

Essential 
oil yield 

درصد 
 اسانس

Essential 
oil % 

 عملکرد
 اندام هوایی 

Biological 
yield 

  
عملکرد 

 دانه
Seed 
yield  

وزن هزار 
 دانه

1000- 
seed 

weight 

 تعداد
دانه در  

 هر چتر
Seed per 

umbel  

 تعداد
چتر در  

 بوته
Umbel 

per plant 

هاي ساقه
 جانبی

Lateral 
shoots  

 ارتفاع
 بوته 
 Plant 

height  

 صفات
Treats  

 ارتفاع بوته 1                  
Plant height  

                1 -0.73** 
 هاي جانبیساقه

Lateral 
shoots  

              1  0.68**  0.56* 
تعداد چتر در 

 بوته
Umbels per 

plant 

            1  0.94** 0.85**  0.54* 
تعداد دانه در هر 

 رچت
Seeds per 

umbel  
          1  -0.11  -0.15  -0.09  0.12 

 وزن هزار دانه
1000-seed 

weight 
 عملکرد دانه *0.72  **0.81 *0.98  **0.84 *0.64  1        

Seed yield  

    1    0.90**  0.65** 0.96**  0.91**  0.77**  0.92**  
عملکرد اندام 

 هوایی
Biological 

yield 

  1  0.15    0.22  0.44 0.12  0.21  0.16  0.13 
 درصد اسانس

Essential oil 
%  

1  0.73*  0.67*  0.98** 0.87* 0.8**  0.77* 0.79**  0.60* 
 عملکرد اسانس
Essntial oil 

yield  
  ns ،**  درصد  و پنج درصد یکدار در سطح احتمال  معنیو دار  ترتیب غیرمعنیبه *و 

ns, **and *, non significant and significant at 1 and 5% levels of probability, respectively.  



  1397 تابستان، 2 ، شماره10، جلد یه بوم شناسی کشاورزينشر     396

 
و سعیدنژاد و رضوانی  (Sabour Bilandi, 2004)صبور بیلندي 

نشـان    (Saeidnejad & Rezvani Moghaddam, 2011)مقـدم  
دادند باالترین عملکرد اسانس زیره سبز از تیمار مصرف کـود گـاوي   

  .حاصل شده است
  

  زیره سبز همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی
منظور بررسی رابطه موجود بین صفات مورد بررسی گیاه زیـره  به

سبز در این آزمایش، همبستگی ساده بین این صفات با استفاده از نرم 
. ه شده اسـت ئارا 9محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  SASافزار 

-هاي جانبی همبستگی منفـی و معنـی  بین ارتفاع ساقه و تعداد ساقه
زه گیري شـده  اما رابطه بین ارتفاع بوته با سایر صفات اندا ،دداري بو

عملکرد علوفه و دانه گیاه . داري وجود داشتهمبستگی مثبت و معنی
این امـر  . داري داشتات مورد بررسی رابطه مثبت و معنیبا تمام صف

به خوبی ارتباط بین کارآیی فتوسنتز و عملکرد گیاه زیره سبز را نشان 
ترتیب گیاهانی داراي عملکرد باالیی خواهنـد بـود کـه     دهد بدینمی

همبسـتگی  . هاي خود تجمع دهندمواد فتوسنتزي بیشتري را در اندام
داري بین درصد اسانس و عملکرد اسانس مشاهده شـد  مثبت و معنی

  ).9جدول (
  

  گیرينتیجه
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مصرف کودهـاي دامـی   

شیمیایی و بدون مصرف سـموم شـیمیایی از نظـر     همراه با کودهاي
عملکرد اندام هوایی و عملکرد اسـانس زیـره سـبز نسـبت بـه سـایر       

خصـوص مصـرف کـود    تیمارهاي استفاده شده در ایـن آزمـایش بـه   
بـاالتري   تنهایی همراه با مصرف سموم شیمیاي در مرتبهشیمیایی به

ز کمیت و کیفیت برتري تولیدي این تیمار ا قرار گرفته و علوفه و دانه
مصرف کودهاي دامی توأم با کودهاي شـیمیایی  . برخوردار بوده است

قادر است از طریق افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی براي گیـاه  
تأثیر مستقیم بر افزایش عملکرد کمی و محتوي اسـانس زیـره سـبز    

آزمایش  دست آمده در اینطور کلی، با توجه به نتایج بهبه. داشته باشد
گردد که براي حصول باالترین عملکرد کمی و کیفی گیاه پیشنهاد می

دارویی زیره سبز مصرف کودهاي دامی همراه با کودهاي شیمیایی و 
  .  بدون مصرف سموم شیمیایی به کشاورزان منطقه توصیه شود
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Introduction 
Medicinal plants are used to treat many diseases that are untreated or rarely treated through modern medical 

systems. Approximately 80% of the world population depends on medicinal plants for their health and healing. 
Cumin (Cuminum cyminum L.) is an aromatic plant in the Apiaceae family that is used in foods, fragrances, and 
medical preparations (liqueurs, mouthwashes, toothpastes, soaps, and perfumes). They are used as 
antispasmodic, carminative, and appetite stimulating agents. Cumin is the most widely used medicinal plants in 
Iran, which is mainly cultivated in order to use its essence. Cumin cultivation area in Iran is 542841 ha that it is 
25.7% of the total Iran cultivated area of medicinal plants. Cumin is considered to be a very good compatibility 
with semi-arid regions of the world. Since the proportion of the agricultural activities in each region with the 
weather conditions is necessary for any agricultural activity, Therefore, understanding the different factors 
affecting plant growth, such as climate conditions and genetic resources as well as their impact on quantitative 
and qualitative characteristics is the most important aspects of a successful product. The use of modern types of 
fertilizers and pesticides has increased the production of Cumin in Iran. However, there have been concerns of 
environmental problems caused by inorganic materials and it is very important to investigate the mode of 
fertilizer and pesticide use and their impact on soil fertility and surrounding environment. 

Material and Methods 
In order to study the organic and conventional production of cumin (Cuminum cyminum L.) as a medicinal 

plant, a field experiment was conducted in factorial experiment as randomized complete block design with three 
replications during 2012-13 in HesaroyehZahedan region. Treatments included herbicide and pesticide in two 
levels: application of herbicide and pesticide  and without application of herbicide and pesticide  as first factor, 
and four levels of organic and inorganic: without application of fertilizer, manure, chemical fertilizer (N) and 
50% manure + 50% chemical fertilizer as second factor. In this experiment measured factors were plant height, 
No. sub stems per plant, No. capsule per plant, No. seed per capsule, 1000-seed weight, dry and fresh forage 
yield, seed yield, weeds biomass, essence percentage and essence yield. 

Results and Discussion 
The results showed that the highest amount of all factors measured except weeds biomass and essence 

percentage obtained from treatment of consumption of 50% manure + 50% chemical fertilizer. The highest 
amount of weeds biomass was observed in the treatment of consumption of 50% manure + 50% chemical 
fertilizer. And the highest amount of essence percentage was achieved from treatment of without application of 
fertilizer. The effect of herbicide and pesticide on any of the measured factors was not significant. The study of 
correlation coefficient for cumin showed that forage and seed yield had a positive and significant relationship 
with all measured factors. 

Conclusion 
The results of this study showed that the use of manure with chemical fertilizers and without the use of 

chemical pesticides in terms of biomass and Cumin yield compared to other treatments used in this experiment, 
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especially using chemical fertilizer alone and using chemical fertilizer with pesticide was higher in rank and the 
quantity and quality of biological and grain yield production of this treatment was higher than other treatments. 
Manure combined with chemical fertilizers could increase the availability of plant nutrients through a direct 
impact on increasing yield and its essence content is cumin. In general, according to the results of this 
experiment we can recommend farmers to use manure with chemical fertilizers and without the use of pesticides 
to achieve the Cumin highest performance and the best quality. 
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