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 چکیده

های غذایی و در درمان علفی از خانواده چتریان اسببت کس سببابوس یوبنی بس عنوان یهم دهندهگیاهی  (.Cuminum cyminum L)سبببز  زیره

سانس، عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز      این آزمایش با هدف بررسی رژیم ها دارد. بیماری ورت بس ص های مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد ا

 اجرا شد. 1395-96در سال زراعی  در مزرعس تحویواتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندهای کامل تصادفی های خرد شده در قالب یرح بلوککرت

نوبت  آبیاری بس عنوان عامل فرعی )آبیاری کامل، دو چهار رژیماسببفند( و  29 واسببفند  1دی،  7 آذر، 5ت بس عنوان عامل اصببلی )تاریخ کاشببچهار 

شی    شد روی ساقس رفتن(،   آبیاری در زمان ر شد.  در نظر گرفتبس عنوان تیمار بندی( زمان دانس بیاری درو دو نوبت آ یهآبیاری در زمان گلددو نوبت ) س 

 ود.ین بمورد مطالهس شببامل وزن بوتس، وزن دانس، تهداد چتر در گیاه، تهداد دانس در چتر، تهداد دانس در بوتس، وزن هزار دانس و درصببد اسببانس تهیصببفات 

شان داد کس اثر متوابل تاریخ  شت و  نتایج ن شاخس جانبی و عملکرد دانس و عملکرد بی های رژیمهای مختلف کا بود. اثر  داریلوژیک مهنوآبیاری بر تهداد 

شت بر    شت      ساده تاریخ کا شاخص بردا سانس، وزن هزار دانس و  صد ا شترین عملکرد دانس  دار بود.مهنیتهداد دانس در چتر، ارتفاع بوتس، در عملکرد  و بی

شت   شان داد کس         7بیولوژیک در تاریخ کا صفات ن ستگی بین  ست آمد. نتایج همب کرد و اجزای عملکرد بین عملدی ماه همراه با آبیاری کامل بس د

 . داشت( را با عملکرد بیولوژیک =95/0r) عملکرد دانس بیشترین همبستگیداری مشاهده شد. همچنین همبستگی مثبت و مهنی

 

 وزن هزار دانس ،کمبود آبخشکی، ، آبیاری کامل :کلیدی هایواژه

 

   1 مقدمه

سال جزء منایق  میلی 220کشور ایران با متوسط بارندگی    متر در 

شود کس در این منایق کمبود  خشک جهان محسوب می  خشک و نیمس 

آب بس علت بارش کم و نامنظم و یا کمبود ذخیره آبی خاک، ناشبببی         

                                                           
پژوهشی علوم و صنایع غذایی،   استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسس -1

 ایران
 واحد شیرواندانشجوی دکترای رشتس علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی  -2

 .(Cattivelli et al., 2008; Darvishzadeh et al., 2011) گرددمی

شکی یکی از مهمترین تنش  شاورزی را     خ ست کس ک ستی ا های غیرزی

ست.   شور ایر   در اکثر منایق ایران محدود نموده ا سمت عمده ک ان، ق

ست کس خشکی    دارای اقلیم خشک و نیمس  ای در آن های دورهخشک ا

بس غیر از منطوس مریوب شببمال کشببور کس یک درصببد . افتداتفاق می
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، بویس جزو منایق خشببک و نیمسگیردمیکل اراضببی کشببور را در بر 

بخایر پیچیدگی (. Kazemi Arbat, 1999شوند )خشک محسوب می

کمبود آب نیز بخایر فاکتورهای غیرقابل های گیاهی بس خشکی، پاسخ

فاکتورهای زیسبببتی و        پیش با سبببایر  بل  وا بینی محیطی و اثرات مت

لذا با توجس بس (. Nevo & Chen, 2010غیرزیسببتی پیچیده اسببت ) 

خشببک، محصببوبت   شببرایط اقلیمی حاکم بر منایق خشببک و نیمس 

اشت کشوند. کشت می، دارند سازگاریکس با شرایط این منایق  زراعی

سبز با   شد کوتاه     دارا بودنزیره  صل ر روز، نیاز آبی پایین  100-120ف

ست     صی در این منایق برخوردار ا صادی باب از اهمیت خا  و ارزش اقت

(Kafi, 2002.) 

نام علمی    زیره با  یاهی   (.Cuminum cyminum L) سببببز  گ

ای بوده کس دارای  بوتس  علفی و بس ندرت   1سبببالس از خانواده چتریان   یک 

شد های مختلف مهطر میاندام این گیاه بس  (.Jahani et al., 2008) با

در عربسببتان، هند، چین  اهلی دارویی گیاهان یکی از مهمترین عنوان

شتن   محسوب می  مرز با خاورمیانسو کشورهای هم  شود کس بس دلیل دا

صل  قبیل از هاییویژگی شد  ف  صل ف تداخل کم، عدم آبی کوتاه، نیاز ر

شد  صوبت  سایر  با ر شاورزی، توجیس  مح صادی  ک سبت  باب اقت  سب ن

 منایق در ایبودن، جایگاه ویژه صببادراتی و دیگر زراعی محصببوبت

اسببت  خراسببان پیدا کرده اسببتان در از جملس خشببکنیمس و خشببک

(Rahimian et al., 1991.) ها از در منایق کشببت زیره، انواع تنش

شتس و زیره   جملس تنش خشکی و گرما در یول دوره   رشد گیاه وجود دا

شد خود      صل ر شرایط آب و هوایی    ) سبز از یریق تنظیم ف ستس بس  ب

منطوس متفاوت اسببت( از گرما و خشببکی انتهایی فصببل بهار و اوایل  

ستان اجتناب  شت گیاه در زمان  Kafi et al., 2006) دینمامی تاب (. کا

سبب می    سب  شدن    منا سبز  ، شود کس مجموعس عوامل محیطی برای 

شد و گیاه ح     سب با ستورار و بوای گیاه منا  ابمکان در هر مرحلس ازتیا

 & Khosh-Khui) رو گرددرشببد با شببرایط مطلوب رشببد خود روبس 

Bonyanpour, 2006    های   ( تاریخ کاشبببت یکی از مهمترین فاکتور

یان محسبببوب        هان تیره چتر یا یت گ زراعی در بهبود عملکرد و کیف

ش شود، بس یوری می شاخس کس در کا های جانبی کم ت زودهنگام، تهداد 

شاخس   شود می شت دیرهنگام عالوه بر تهداد  های جانبی، حجم و در کا

(. Aslam, 2006; Ayub et al., 2008) ابدیها نیز کاهش میریشببس

یاری نیز از      کاشبببت، آب تاریخ  یار مهم و     دیگرعالوه بر  مل بسببب عوا

صا       خشک شک و نیمس در منایق خ تأثیرگذار در کشت گیاهان مخصو

                                                           
1- Apiaceae 

محسببوب آب مهمترین عامل برای تولید پایدار  شببود.محسببوب می

با اهلی شبببدن،            . شبببودمی گام  بل و هن هان، ق یا مل گ کا در یی ت

با محدودیت         راهکارهای  ای از محدوده  لس  های  سبببازگاری برای مواب

وسهس  ها تمانی و توان تولیدمثلی آنموقت یا دائمی آب برای حفظ زنده

 منجر بس تغییرات مولکولی، فیزیولوژیکی و راهکارهااین  یافتس است کس

 ,.Turner et alبیوشیمیایی در سطح مولکولی و کل گیاه شده است )    

شدن روزنس    2014 ستس  ضح ب سخ (. بس یور وا های اولیس بس ها یکی از پا

ای خشببکی خاک اسببت و کاهش موازی در فتوسببنتز و هدایت روزنس 

 گزارش شببده محووان تأکید وتوسببط  تحت تنش خشببکی بس دفهات

ست )  سبب        (.Chaves, 2002ا سنتزی  ستم فتو سی کمبود فهالیت در 

سطوح کلروفیل می  سبب می   کاهش  شکی  کس  شود گردد. لذا تنش خ

شده و در           ست تخریب  شای کلروپال شده و غ ستس  سطح کلروفیل کا

یت، سببببب کاهش غلظت       ها نس   ن گدا های فتوسبببنتزی گردد  های رن

(Haung, 2001 .)     یل این کاهش میزان کلروف یل  یکی دیگر از دب

ست کس تنش خشکی تولید گونس   از قبیل  2(ROSهای فهال اکسیژن ) ا
-

2O  2وO2H      را افزایش داده کس این امر منجر بس پراکسبببیداسبببیون

 (.(Tátrai et al., 2016شود  لیپیدها و در نهایت تخریب کلروفیل می

سبب کاهش در اندازه برگ    شکی  شک اندام ها، وزن خ هوایی،  هایخ

چس، متوسببط سببطح برگ و فشببار  برگ شبباخص سببطح برگ، تهداد 

فت  تورژسبببانس در  یاهی می  های با (. Hu et al., 2013شبببود )گ

کاران ) سبببودایی ( گزارش Sodaie Zadeh et al., 2016زاده و هم

نمودند کس تنش خشبببکی سببببب کاهش ارتفاع، سبببطح و حجم تا  

 هوایی و قندهای محلول و هایمپوشش، سطح برگ، وزن خشک اندا   

یاه مرزه     یل در گ  Satureja)افزایش میزان پرولین، محتوی کلروف

hortensis L.) گردد. توسببهس کشببت گیاهان مواوم بس خشببکی   می

سم     شناخت کافی از مکانی ستلزم  کی های فیزیولوژیکی و کنترل ژنتیم

صبببفات مرتبط در مراحل مختلف رشبببدی و نموی گیاهان اسبببت       

(Farooq et al., 2009 .)بس       پژوهش باره جن ندانی در های  های چ

 بخصوص تاریخ کاشت مناسب دارویی زیره سبز مختلف بس زراعی گیاه

بس ویژه در منایق خشبببک و    هر منطوس و زمان آبیاری )رژیم آبیاری(    

 صورت نگرفتس است. خشک همچون خراسان جنوبینیمس

اریخ کاشبببت و نحوه لذا این تحویق در راسبببتای دسبببتیابی بس ت 

نس و          یاری در جهت افزایش عملکرد دا یاری از نظر زمان آب مدیریت آب

سبز در       شت گیاه دارویی زیره  سهس و ترویج ک  شرایط آب و هوایی تو

2- ROS (Reactive Oxygen Species) 
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بس عنوان یکی از گیاهان دارویی مواوم بس      اسبببتان خراسبببان جنوبی   

 صورت گرفت. آبی و خشکیکم

 هامواد و روش

مایش در سبببال زراع   واتی     1395-96ی این آز عس تحوی در مزر

سالمی واحد بیرجند واقع در منطوس حاجی آباد بیرجند با     شگاه آزاد ا دان

ارتفاع  درجس، 53/32درجس، عرض جغرافیایی  59و  13یول جغرافیایی 

( خرد شده  هایاسپلیت پالت )کرت  بس صورت  متر از سطح دریا  1491

صادفی  کاملهای بلوک یرحر پایس ب سس   ت ش  یراحی و تکراربا   .داجرا 

 5)عنوان فاکتور اصلی  بستاریخ کاشت  چهار های آزمایش شامل  فاکتور

سفند   1دی،  7آذر،  سفند  29 وا عنوان فاکتور  بسرژیم آبیاری  و چهار (ا

)سبباقس  آبیاری در زمان رشببد رویشببی نوبت  آبیاری کامل، دو)فرعی 

بت  رفتن(،  لد    دو نو مان گ یاری در ز بت   ی، دوهآب یاری در آنو مان   ب ز

 بود.( بندیدانس

سک و لولر در        شامل دی شت،  ستر کا  1395پاییز  عملیات تهیس ب

انجام شد. در هر کرت چهار پشتس در نظر گرفتس شد و فاصلس دو کرت     

صلس  متوالی بدلیل اعمال تیمار آبیاری ش  یک متر فا د تا در نظر گرفتس 

 سس یز ها نلوکاز نشت آب بس کرت مجاور جلوگیری شود. فاصلس بین ب   

شدکس توسط نهرکن جهت آبیاری جداگانس هر کرت    متر در نظر گرفتس 

شد  شت بس عنوان   .بین هر بلوک یک جوی آب، ایجاد  فاکتور تاریخ کا

اسببفند( و  29 و اسببفند 1دی،  7آذر،  5عامل اصببلی با چهار سببطح )

یاری          رژیمفاکتور   مل فرعی در چهار سبببطح )آب عا بس عنوان  یاری  آب

در  آبیاری )ساقس رفتن(، دوبار  آبیاری در زمان رشد رویشی   وبارکامل، د

نس   آبیاری در  دوبار  و یهزمان گلد   بندی( در نظر گرفتس شبببد.   زمان دا

ستفاده برای  بذر شت های مورد ا سبزوار       کا ستان  شهر از توده بومی 

سب انتخاب گردید. این توده بس رغم پایین بودن درصد جوانس  ت بس زنی ن

 وهای هرز سبرما، تنش آبی، علف  :نامسباعد محیطی )از قبیل شبرایط  

ست. میزان بذر  هاآفات و بیماری  مصرفی ( از مواومت خوبی برخوردار ا

متر سانتی 1-5/1در هکتار بود کس دو یرف پشتس بس عمق  کیلوگرم 20

 شد. سشتاک بس صورت دستی

سبز در مزرعس، درصد جوانس  از کشت بذر  قبل ه قو زنی یاهای زیره 

شد. برای این منظور نامیس  صورت     200 ،تهیین  سبز بس  عدد بذر زیره 

کاغذ صافی مریوب، بس   بادیش پتری دوو در  تصادفی انتخاب گردیده 

گرفت کس در  تایی( قرار 100صبببورت مسببباوی و با توزیع یکنواخت )

 7اولین شببمارش بذرهای جوانس زده  .داده شببد دسببتگاه ژرمیناتور قرار

شروع   17بوده و آخرین شمارش   شروع آزمایش  از روز بهد روز پس از 

 این محاسبس انجام شد. روش شکستن خواب بذر هم با نور، شستشو و       

های  زنی بذر . یی این آزمایش درصبببد جوانس  (ISTA, 2010) آب بود

 تهیین گردید. %75این توده 

ی تخریب بردارینمونس بس منظور بررسببی عملکرد و اجزای عملکرد

ر مربع از مرکز ه یک متر مهادلبا در نظر گرفتن اثر حاشیس از سطحی 

از ) کرت انجام شببد برای این کاردر مرحلس رسببیدگی فیزیولوژیک گیاه

اواخر اردیبهشببت ماه تا اوایل خرداد ماه( برداشببت بوتس کامل گیاه بس  

وزن بوتس، وزن  قبیلهمراه ریشببس انجام گرفت. سببپس پارامترهایی از 

دانس، تهداد چتر در گیاه، تهداد دانس در چتر، تهداد دانس در بوتس، وزن هزار 

ها با اسببتفاده از آزمون چند دانس و درصببد اسببانس تهیین شببد. داده  

نتایج  ند.شببد تجزیس و تحلیل SAS 9.1 افزار ای دانکن و با نرمدامنس

 انجام شد.پیرسون  با استفاده از آزمونهمبستگی بین صفات 

 

 های کاشتتاريخ تأثیر تحت سبز زيره عملکرد اجزایمقايسه میانگین  -1جدول 
Table 1- Mean comparisons for yield components of cumin affected as planting dates 

های کشتيختار  
Sowing dates 

 تعداد دانه در چتر

Number of seeds per 

plant 

متر(ی)سانتارتفاع بوته   
Plant height (cm) 

)درصد( درصد اسانس  
Essential oil 
content (%) 

 )گرم( وزن هزار دانه

1000-seed weight (g) 

 شاخص برداشت

 )درصد(
Harvest index (%) 

آذر 5  
25thNovember 

7.478 b* 14.458 a 1.45 ab 2.958 ab 0.422 a 

دی 7  

27thDecember 
11.533 a 14.668 a 1.646 a 3.25 a 0.428 a 

اسفند 1  

19thFebruary 
5.892 bc 12.635 a 1.189 b 2.562 b 0.388 a 

اسفند 29  

19thMarch 
4.047 c 9.501 b 0.824 c 1.876 c 0.364 a 

 داری ندارند.اختالف مهنیاساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد  بر در هر ستون، های دارای حروف مشترک* میانگین
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*Means with same letter(s) in each column have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level. 

 

 نتايج و بحث

مار     بل تی وا تاریخ     اثر مت یاری و  مان آب تأثیر    های های ز  کاشبببت 

 نداشت و این صفت تنها تحتسبز زیرهری بر تهداد دانس در چتر دامهنی

 شت قرار گرفت.اهای کاثر ساده تاریخ

تهداد  دانس در چتر( دارای بیشترین  53/11ماه ) دی 7تاریخ کاشت  

 درصبببد کاهش 64با اسبببفندماه  29 دانس در چتر بود و تاریخ کاشبببت

صاص داد.     04/4) صفت را بس خود اخت دانس در چتر( کمترین مودار این 

هر چس  ،حساسیت بیش از اندازه زیره سبز بس یول روز بطور کلی بدلیل

تاریخ کاشببت زودتر باشببد، تهداد چتر بیشببتر و متهاقب آن تهداد دانس  

ن یابد. دلیل ایشببود و عملکرد افزایش میبیشببتری در بوتس ایجاد می

حساسیت بیشتر گیاه زیره سبز بس سرما با افزایش عمر بوتس آن موضوع 

 ,.Azizi at el) باشببدو مواومت بابی آن در مراحل اولیس رشببد می

2015). 

صرفا     سبز  ساده تاریخ  ارتفاع بوتس زیره  شت ق تحت اثر  رار های کا

 51/9) اسببفند 29بس تاریخ کاشببت  وطگرفت. کمترین ارتفاع بوتس مرب

بیشببترین ارتفاع مربوط بس تاریخ درصببد افزایش،  54( و با مترسببانتی

(. کاهش یول دوره 1 )جدول متر( بودسانتی 66/14) دی ماه 7کاشت 

شت منجر بس      سطس تأخیر در تاریخ کا شد بس وا سر   ر افزایش رقابت بر 

منابع غذایی و عوامل محیطی نظیر ریوبت و مواد غذایی خصبببوصبببا 

یت     ها کس در ن فاع کا  ،نیتروژن شبببده  بال دارد     هش ارت بس دن یاه را   گ

(Ghaderi &Moghaddam., 2017.) نظامی و همکاران (Nezami 

et al., 2009های بومی زیره ( نیز با بررسبببی واکنش تهدادی از توده

شهد بیان کردند        شرایط آب و هوایی م شت پاییزه در  سبز بس تاریخ کا

 ایوب و د.کس تأخیر در تاریخ کشبببت منجر بس کاهش ارتفاع گیاه شببب        

( اظهار داشتند کس کاشت زودهنگام از   Ayub et al., 2008همکاران )

ها با سببرما و بروز سببرمازدگی ریشببس مدت بوتسیریق مواجهس یوبنی

موجب خشبک شبدن گیاهان تیره چتریان گردید. عالوه بر این، تاریخ   

ستورار گیاه     ثیر بر زمان جوانسأکاشت با ت  سبز شدن و در نتیجس ا زنی و 

یر ثز، رشد و عملکرد گیاهان را تحت تأ های هراصلی در موابلس با علف 

دهد، بس این مفهوم کس انتخاب تاریخ کاشبببت بهینس منجر بس          قرار می

 & Longشبببود )افزایش رشبببد و در نتیجس بهبود عملکرد گیاه می  

Eiszner, 2001; Diepenbrock et al., 2001; Barros et al., 

2004; Mazahery-Laghab et al., 2011 .) 

سانس مهنی      صد ا شت بر در ار داثر متوابل زمان آبیاری و تاریخ کا

سطح        سانس در  صد ا شت بر در صد  احتمالنبود. اثر تاریخ کا   یک در

با       دار گردید مهنی تاریخ کاشبببت اول و دوم بترتیب   45/1 محتویو 

(. نتایج 1 اسببانس بودند )جدول محتویدارای بابترین  درصببد1/ 64و

درصببدی در  50ن داد کس تأخیر در تاریخ کاشببت باعک کاهش نشببا

( Ghane et al., 2017) میزان درصببد اسببانس شببد. قانع و همکاران

سفندماه   25بهمن ماه بس  25نشان دادند کس تأخیر در تاریخ کاشت از    ا

سبز        9/23منجر بس کاهش  سانس دو توده زیره  صد ا صدی در در  در

 Dracocephalumبادرشبببویس )بررسببی واکنش گیاه دارویی  شببد.

moldavica L.     شت شان داد کس تاریخ کا شت ن ( بس تغییرات تاریخ کا

سبی هوا و مودار   رد نور دریافتی بر عملکبا تأثیر بر یول روز، ریوبت ن

داری داشبببت ماده خشبببک و اسبببانس گیاه بادرشببببویس تأثیر مهنی      

(Davazdahemami et al., 2008  در شبرایط آب و هوایی مشبه .)  د

شت بابونس )  ( از پاییز بس .Matricaria chamomilla Lتغییر تاریخ کا

شک           شد، اما وزن خ سانس بابونس  صد ا سبب افزایش در ابتدای بهار 

شت پاییزه کاهش یافت )   اندام سس با ک  Ebadi etهای هوایی در موای

al., 2009    تاریخ کاشت گیاه دارویی بابونس بر رشد و عملکرد اسانس .)

 (.Letchamo & Marquard, 1993داری داشت )ثیر مهنیأاین گیاه ت

سبز   شت بر وزن هزار دانس زیره  سطح  اثر تاریخ کا  یک احتمال در 

صد مهنی  شت     در شترین وزن هزاردانس مربوط بس تاریخ کا شد. بی  7دار 

شت   25/3ماه با دی سفند با   29گرم و کمترین آن مربوط بس تاریخ کا ا

نس در گیاهان زراعی مختلف یکی از عوامل  دا گرم بود. وزن هزار 87/1

دهنده وضببهیت و یول دوره زایشببی گیاه اسببت. با آغاز   مهم نشببان

 مخزنیها بس عنوان گلدهی و مشببخص شببدن تهداد دانس در بوتس، دانس

مهم، شببروع بس دریافت موادیر زیادی از مواد فتوسببنتزی کرده و وزن 

نس      نس بسبببتگی بس یول مدت پرشبببدن دا های  بروز تنش ها و عدم  دا

مایی(  بس گزارش  محیطی مختلف )نظیر تنش ریوبتی و تنش د  دارد. 

تأخیر در تاریخ کاشت  با (Mirzaei et al., 2010) میرزایی و همکاران

( اظهار داشتند کس کمبود Zhu, 2002ژو ) .نمایدافت میوزن هزار دانس 

شی باعک     شکی در مرحلس زای وط س مواد قابل انتوال در تیمار تنش خ

جنین شبببده کس در نهایت باعک کاهش تهداد و وزن دانس و عملکرد          

 ,.Eftekharinasab et alخواهد شببد. افتخاری نسببب و همکاران ) 

نس در اثر تنش خشبببکی را بس افزایش در      2011 ( دلیل کاهش وزن دا
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ا و هفرآیند فتوسبببنتز نسببببت دادند و اظهار داشبببتند کس کربوهیدرات

ندی بول دوره گلدهی تهیین کننده میزان دانسنیتروژن ذخیره شده در ی

نس را از یریق کاهش فتوآسبببیمیالت   ا  ه بوده و کمبود نیتروژن وزن دا

 دهد.کاهش می

شت و  اثر متوابل ساده زمان   دو فاکتور تاریخ کا زمان آبیاری و اثر 

این  لیو ،نداشت  زیره سبز داری بر شاخص برداشت   مهنی آبیاری تأثیر

تاریخ کاشببت قرار  درصببد تحت تأثیر یک لاحتما سببطح صببفت در

( و درصد  8/42) دی ماه 7گرفت. بیشترین شاخص برداشت مربوط بس    

سفندماه  29کمترین آن مربوط بس  صد  4/36) ا ( بود. تأخیر در تاریخ در

شد. نظامی       17کاشت باعک افزایش   شت  درصدی میزان شاخص بردا

ش تهدادی از  ( با بررسبببی واکن Nezami et al., 2009) و همکاران 

سبز بس تاریخ توده شرایط آب و    های بومی زیره  شت پاییزه در  های کا

شهد  شت از     هوایی م شتند کس تأخیر در تاریخ کا مهرماه بس  25بیان دا

درصدی در میزان شاخص برداشت     21تا  15آذرماه باعک افزایش  25

دار آبیاری بر عملکرد دانس در سببطح یک درصببد مهنی  اثر زمان شببد.

با عملکرد       ید و گرد یاری کامل   کیلوگرم در هکتار  43/1128میزان آب

بس دلیل داشببتن  (. این تیمار1 )شببکل دانس بود دارای بابترین عملکرد

 تهداد شبباخس جانبی و ،تهداد چتر در گیاه ،بیشببترین تهداد دانس در چتر

 (.1 )جدول عملکرد بیولوژیک، بابترین عملکرد دانس را تولید کرد

شده در پژوهش اکثر شان می    های انجام  سبز ن دهد کس مورد زیره 

زیاد  آبیاری بارندگی نیازی بس آبیاری نبوده و نظر های نرمال ازسال  در

ساس، از آنجا کس این گیاه   گردد.دانس می باعک کاهش عملکرد بر این ا

شکی و کم   سبتا  بابیی بس خ سد ت آبی دارد بس نظر میمواومت ن سهس  ر و

شت منطوس   کشت و کار  آن و وارد کردن این گیاه دارویی در الگوی کا

وری همگام با کاهش مصرف آب  تواند نوش بسزایی در بهبود بهره می

 و از یرفی درآمدزایی برای کشاورزان ایفاء نماید.

 

 
 سبز رهيز کيولوژیبر عملکرد دانه و ب یاریآب یهاميرژکاشت و  یهاخيمتقابل تار اثر نیانگیم سهيمقا -1 شکل

Fig. 1- Mean comparison of interaction effects of Irrigation time and sowing data on seed and biological yield 
داری ندارند.های دارای حروف مشترک براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف مهنیمیانگین  

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

bc
c

cd cd

a
ab

b
b bc

bc
cd

cd cd cd cd cd

c

d

e
ef

a

b

b

c c

d

e
ef ef

ef fg g

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Y
ie

ld
 (

k
g
.h

a
-1

)

Planting dates+irrigation regimes

 Seed Biological



 1397، پاییز 3، شماره 10، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     940

 

یاری کامل نوش چندانی در      هداد  آب ندارد و   در چتر افزایش ت  بوتس 

ست کس در     شان داده ا شات ن  تهداد چترها دارای دیم بوتس شرایط  آزمای

وجود بارندگی بس میزان کافی و عدم وجود  صببورت )در باشببندزیاد می

شکی یوبنی  سی  (.دوره خ شان می برر های  آبیاری دهد کس اعمالها ن

 نتایج این مطالهس نشببان دهد.افزایش می را تکمیلی تا حدی تهداد چتر

عدم بارندگی  و مدتخشبببکی یوبنی های بس علت وجود دوره   داد کس 

  کس آبیاری کامل    ثر واقع شبببد. بس یوری ؤهای تکمیلی م ی آبیاری کاف 

 کمترین میزان برایبیشببترین عملکرد دانس را بس خود اختصبباص داد و 

در  .مشبباهده شببد درصببدی  44دهی با کاهش دانس مرحلسآبیاری در 

ز ا شرایط نرمال ریوبتی گیاه بس دلیل فراهم بودن شرایط مناسب رشد    

تواند باعک افزایش تهداد     خس فرعی بارور می  یریق افزایش تولید شبببا 

شود  ،چتر در گیاه و در نهایت  Karimi Afshar et) افزایش عملکرد 

al., 2016.) دهد تحویوات بر روی گیاهان خانواده چتریان نشببان می

مان    هدادی از اجزای عملکرد  نس در       دن کس ت هداد دا تس، ت هداد چتر در بو ت

بسبببزایی در تهیین عملکرد دارنببد  چتر و وزن هزار دانببس اهمیببت      

(Ehsanipour et al., 2011.) 

( نیز گزارش نمودند کس خشکی Hu et al., 2007هیو و همکاران )

غذایی را کاهش می    بس      جذب امالح و مواد  بس نو کس این امر نیز  دهد 

یاه شبببود. از نظر          خود می ندام هوایی گ کاهش رشبببد ا عک  با ند  توا

وسیم سلولی و یویل شدن را در تمامی    فیزیولوژی گیاهی کمبود آب ت

(. رشببد سببلول از جملس Lukovic et al., 2009دهد )ابهاد کاهش می

سبت بس کم   سل    آبی میفرآیندهای حساس ن شد نتیجس تولید  شد. ر ول با

در  های جوان است. های مریستمی و توسهس سلول   توسط توسیم سلول   

سلول      کمبودشرایط   شدن  س تواند بمی های گیاهانشدید آب، یویل 

سلول   شدن جریان آب از آوندهای چوبی بس  های در حال دلیل متوقف 

توسهس متوقف شود و یویل شدن سلول و در نتیجس خصوصیات مربوط 

 (. Anjum et al., 2011بس رشد گیاه کاهش یابد )

 ،داری بر عملکرد دانس زیره سبز داشت  مهنی تاریخ کاشت نیز تأثیر 

( تا  ماه  دی 7) اریخ کاشبببت از اوایل دی ماه    کس تأخیر در ت   بس یوری 

سفند( منجر بس کاهش   29) اوایل فروردین ماه صدی در میزان   75ا در

با  (Mosavi et al., 2012) موسببوی و همکاران عملکرد دانس شببد.

 10 و اردیبهشببت 20 فروردین، 30) های کاشببتبررسببی تأثیر تاریخ

در بیرجند ( .Plantago ovata L) اسببفرزه( بر عملکرد دانس خردادماه

داد سنبلس ته تاریخ اول بس سومبیان داشتند کس تأخیر در تاریخ کاشت از 

یک و           نس، عملکرد بیولوژ لس، عملکرد دا نس در سبببنب هداد دا تس، ت در بو

درصد   7/19و  3/49، 2/60، 8/39، 2/35ترتیب برداشت را بس شاخص  

شت  . تکاهش داد سبت بس دو تاریخ دیگر   اریخ کا سبی ن اول از برتری ن

 ,.Nezami et al) این نتایج با نتایج نظامی و همکاران   برخوردار بود.

دی ماه همراه با  7تاریخ کاشببت  ،در مجموع مطابوت داشببت. (2009

شتری  صاص داد. آبیاری کامل بی سی و  تای ن عملکرد دانس را بس خود اخت

( گزارش نمودند کس عملکرد آنیسببون Taysi et al., 2001همکاران )

(Pimpinella anisum L.    سب بس دلیل کاهش شت منا ( در تاریخ کا

ثیر بهبود توان رقابتی گیاه، عملکرد بس یور أهای هرز تحت ترشد علف

سایر تاریخ   شت بود. هورنوک ) های چشمگیری بابتر از   ,Hornokکا

یاه دارویی گشبببنیز )  1992  Coriandrum( نیز در بررسبببی روی گ

sativum L.    بس نتایج مشابهی دست یافت. بر این اساس، از آنجا کس )

عملیات مختلف کاشببت، داشببت )شببامل آبیاری، کوددهی و مدیریت  

 سهای هرز( و برداشبببت میزان ترکیبات ثانویس گیاهان دارویی را بعلف

(، Ozgüven et al., 2008دهد ) ثیر قرار میأداری تحت ت  یور مهنی

سد کس توجس بس راهکارهای مدیریت زراعی همچون تاریخ  بس نظر می ر

تواند از یریق بهبود رشببد و ( میGhorbani et al., 2010کاشببت )

اسببتورار گیاه اهمیت بسببزایی در راسببتای افزایش پایدار تولید کمی و 

 این گونس ارزشمند بس همراه داشتس باشد.کیفی اکولوژیک 

هکتار   کیلوگرم در 2650آبیاری، آبیاری کامل با       های رژیمدر بین 

نس     مان دا یاری در ز با  بیشبببترین و آب تار   1550دهی  کیلوگرم در هک

را بس خود اختصبباص داد. تاریخ  سبببز زیره لوژیکوکمترین عملکرد بی

دی ماه بس ترتیب  29بس درصد اختالف نسبت    97دی ماه با  7کاشت  

شترین و کمترین عملکرد بیولوژیک بودند. در مجموع داده    ا،هدارای بی

یاری کامل دارای بیشبببترین عملکرد        7 تاریخ کاشبببت    با آب دی ماه 

آذرماه با آبیاری  5 تاریخ کاشببت( و در متر مربع گرم 4080) بیولوژیک

نس    مان دا ندی در ز  (متر مربعدر  گرم 1300میزان ) دارای کمترین ب

سنتز مهمترین عامل کاهنده وزن خشک بخش   بودند. ی هاکاهش فتو

نشببان داده  تحویوات(. Efeoğlu et al., 2009مختلف گیاه اسببت )

ست کس بروز کم  سطح برگ و فهالیت فتوسنتزی   ا آبی منجر بس کاهش 

سیمیالت  گیاه می بد کس یاها افزایش میشود و در نتیجس میزان تجمع آ

یاه و های مختلف گها برای بخشیص بیشتر آسیمیالت  بس تخص  منجر

شد گیاهان می  (. Mafakheri et al., 2010گردد )در نتیجس افزایش ر

مین آب کافی برای رشبببد گیاه نوش مثبتی را در افزایش   أبنابراین، ت  

 ,Boomsma & Vynرشد گیاه بر عهده خواهد داشت. بومسا و وین )

تأثیر خشکی انتوال مواد غذایی بس ( نیز گزارش نمودند کس تحت 2008

http://journals.areo.ir/?_action=article&au=14570&_au=S.G.R.++Mosavi
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آبیاری در مرحلس رشد رویشی و زایشی    اعمال کم یابد.ساقس کاهش می 

ای هشود بدلیل کمبود ریوبت دانس )تشکیل خوشس و گلدهی( باعک می  

گرده بس تخمدان نفود نکرده و عمل تلویح بخوبی انجام نشبببده کس در 

 نظامی و همکاران ابد.های رویشی و زایشی کاهش ی نهایت، وزن اندام

(Nezami et al., 2009 سی واکنش تهدادی از توده های بومی ( با برر

های کاشببت پاییزه در شببرایط آب و هوایی مشببهد زیره سبببز بس تاریخ

بیان داشببتند کس بیشببترین و کمترین عملکرد بیولوژیک بس ترتیب در  

خواف در مربع و  گرم در متر 8/136توده قاین در تاریخ کاشت سوم با   

سوم با میانگین    شت  ساس      گرم در متر 3/42کا شد، بر ا صل  مربع حا

آذر  25مهر بس  25نتایج این پژوهشبببگران تأخیر در تاریخ کاشبببت از 

یک در توده  یس و خواف بیش از      عملکرد بیولوژ یدر بت ح های بومی تر

درصد  95و  8های بومی قائن و قوچان بس ترتیب درصد و در توده 100

یا  کس افزایش عملکرد بیولوژیک         افزایش  ند  یان داشبببت ها ب ر دفت. آن

احتماب بس دلیل مواجس شببدن گیاهان با  های کاشببت زودهنگامتاریخ

 لر یوتر دای مناسبشرایط مساعدتر محیطی و در نتیجس رشد سبزینس 

 دوره رشد بوده است.

 پنج احتمال  سبببطح اثر زمان آبیاری بر روی تهداد چتر در بوتس در    

 5/17تهداد   آبیاری کامل با     رژیم کس بس یوری . گردید دارمهنیدرصبببد 

بیاری آ رژیمبا  بود کسچتر در بوتس تهداد دارای بیشبببترین  چتر در بوتس 

 دهی تفاوتی ندارد. زمان ساقس در
 

 
 زيره سبز بوتهآبیاری بر تعداد چتر در  هایرژيممقايسه میانگین اثر  -2 شکل

Fig. 2- Mean comparisons for the effect of irrigation regimes on number of umbles per plant of 

cumin 
داری ندارند.های دارای حروف مشترک براساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف مهنیمیانگین  

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

شببود، کاهش جذب در گیاه کس بیشببتر وزن تر گیاه را شببامل می

ها سآبی، از رشد ریشها است، ولی در صورت کموابستس بس فهالیت ریشس 

 ,Boomsa & Vynد شببد )ها کاسببتس خواهو فهالیت جذبی ریشببس

آبی بس ها در اثر کم(. از سوی دیگر، کاهش در وزن خشک برگ  2008

ها کس ناشببی از کاهش تولید و ظرفیت دلیل کاهش تجمع آسببیمیالت

ست، در گیاه اتفاق می پذیرش مواد فتوسنتزی برای رشد برگ   فتد اها ا

(Yordanova & Popova, 2007.) 

شت نیز بر روی تهدادچتر در بوتس  ساده  اثر  سب تاریخ کا  در ززیره 

کس  دادها نشببان موایسببس میانگین دار گردید.مهنی %1 احتمال سببطح

ماه با دی 7 کاشت تاریخ  چتر در بوتس و 4/17آذر ماه با  5تاریخ کاشت  

 شکل ) چتر در بوتس دارای بابترین تهداد چتر در بوتس بودند 5/19تهداد 

های کشببت دیرتر بدلیل حسبباس بودن تاریخ بوتس در در رچت تهداد (.2

یدا     بس فتوپریود کاهش پ هس  این  در کند. می زیره سببببز  یل  بس دل  مطال

باعک کاهش  هنگامسآذرماه( بس سرمای ناب  5) تاریخ کاشت اول  برخورد

 شد. دی ماه( 7) آن نسبت بس تاریخ کاشت دوم چتر تهداد
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نتایج همبستگی بین صفات بر اساس ضریب همبستگی پیرسون        

شان داد کس عملکرد دانس دارای همبستگی مثبت و مهنی   س داری با همن

 ی صببفات بود نتایج نشببان داد کس عملکرد دانس بیشببترین همبسببتگی

(95/0r= را )(2)جدول  با عملکرد بیولوژیک دارد. 

ابیی نیز همبستگی ب هصفات تهداد چتر در گیاه و تهداد دانس در گیا

همچنین بین کلیس اجزای عملکرد با عملکرد   با عملکرد دانس داشبببتند.    

کس بر این اسبباس، با ( 2)جدول دانس همبسببتگی مثبت مشبباهده شببد 

با توجس   بهبود این اجزای عملکرد، امکان افزایش عملکرد وجود دارد.  

 رویشببی همچونهای بس اینکس دانس حاصببل فهالیت فتوسببنتزی اندام 

باشببد همبسببتگی باب و مثبت بین عملکرد دانس و  شبباخس و برگ می

گرفت جس نتی چنینتوان باشد و میعملکرد بیولوژیک دور از انتظار نمی

شتن عملکرد باب بس گیاهی با رشد رویشی خوب نیاز است       کس برای دا

(Karimi Afshar et al., 2016.)    ستا در پژوهشی قنبری و در این را

های  ( بیان داشبببتند کس در تاریخGhanbari et al., 2014) همکاران

سبز، تهداد دا    شت زیره  ستوی   نمتفاوت کا شترین تأثیر م م را س در چتر بی

 لکرد دانس دارد.بر عم

 

 گیرینتیجه

با توجس بس حسبباسببیت گیاه دارویی زیره سبببز نسبببت بس عوامل   

سزایی       شرایط محیطی اهمیت ب شت و  مدیریتی و از آنجا کس تاریخ کا

نماید، ضروری است کاشت    در مدیریت اکولوژیک این گیاهان ایفاء می

ویشی  ر این گیاه در زمانی انجام گیرد کس گیاه فرصت کافی برای رشد  

های هرز قبل دهی و همچنین زمان کافی برای موابلس با علفو شبباخس

 از مراحل حساس تشکیل دانس و گلدهی وجود داشتس باشد.

 منطوس بیرجند در کس کشببت زیره در دادنتایج این آزمایش نشببان 

سفند ماه سبی هوا و  های ا شک  و اوایل فروردین ماه بدلیل گرمی ن  خ

سریع خاک و    سبز   سلس   شدن  ستن باعک عدم  شدن یکنواخت گیاه   ب

یرفی بدلیل  از سببازد.میسببر نمی نتیجس تراکم مطلوب را در شببده و

سیت بیش از   سبز  حد حسا شدن   لندب اثر بس فتوپریود این گیاه در زیره 

رویشی مناسبی برخوردار نباشد وارد  رشد از روزها دراوایل بهارحتی اگر

ت تاریخ کاش آب و هوایی بیرجند،لذا در شرایط  مرحلس زایشی می شود.

ی بارندگ صورتی کس منطوس دارای  آذرماه با تیمارآبیاری کامل در دی و

 د.شوکافی نباشد توصیس می

سبز گیاهی ، کلی بطور ست کس مواومت آن   دارویی و مهطر زیره  ا

با  طبقآن من توجس بس این کس دوره رشد  با زیاد بوده و نسبتا   بس خشکی 

س  هایبارندگی شد نیاز چندانی بس آبیاری ندارد، بهاره می تانس وزم  ماا با

شکی یوبنی دوره شرایط وجود  در سبز  مدت کسهای خ کردن  امکان 

هس در توسبب تواندهای تکمیلی میانجام آبیاری ،نداشببتس باشببد آن وجود

ع واقثر ؤم ایبس یور ویژه کشببت این گیاه در اسببتان خراسببان جنوبی

 .شود
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Introduction 

Since ancient times, medicinal plants and aromatic herbs have been used by humans to treat diseases and as 
spices. Cumin (Cuminum cyminum L.) is the dried seed of the herb, a member of the Asteraceae family. Cumin 
has a long history of use as food flavors, perfumes and medicine. It is an annual herbaceous plant, with a slender, 
glabrous, branched stem. The cumin plant grows to 30–50 cm tall and is harvested by hand. Its essential oil is used 
for bactericidal applications, giving smell to some medicines, sterilizing of surgical operation fiber and producing 
some veterinary and agricultural medicines. In semi-arid area such as Iran, water is the most limiting factor for 
agriculture. Cumin has a potential to be as a rainfed plant, but supplemental irrigation is needed to produce more 
productivity. Little information is available about its consumptive use of water. Also, selecting an optimum plant 
density is necessary for maximum utility of existing environmental parameters (including water, air, light and 
soil). As a result, inter specific or intra specific competition is minimum. Thus, many researches has been done to 
determine the best level of irrigation and plant density and their effects on vegetative and generative parameters 
of agricultural and medicinal plants. In this paper we aimed to study the effects of different planting dates and 
irrigation regimes on seed yield and essential oil yield of cumin as an important medicinal plant under the climatic 
conditions of Torbat-e Jam climatic conditions, Iran.  

Materials and Methods 

In order to study irrigation regimes and planting dates, an experiment was conducted as split plot based on a 
randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Azad University 
of Birjand during growing season 2016-2017. Treatments included four planting dates as main plot (25th 
November, 27th December, 19th February and 19th March) and four irrigation regimes as sub plot (full irrigation, 
two times irrigation at vegetative stage (stem elongation), two times irrigation at flowering stage and two times 
irrigation at seed formation). Plant weight, seed weight, number of branches per plant, number of umbels per plant, 
number of seeds per plant, 1000- seed weight, seed yield, biological yield, essential oil content and harvest index 
The treatments were run as an analysis of variance (ANOVA) to determine if significant differences existed among 
treatments means. Multiple comparison tests were conducted for significant effects using the Duncan’s test. 

Results and Discussion 

The results showed that the interaction effect of planting dates and irrigation regimes were significant on 
number of branches per plant, seed yield and biological yield. The simple effect of planting date was significant 
on number of seeds per umbel, plant height, essential oil percentage, 1000-seed weight and harvest index. The 
highest seed yield and biological yield were observed in planting at 27th December + full irrigation. The results for 
correlation coefficients between yield and yield components revealed that there was a positive and significant 
correlation between these criteria. The highest coefficient was calculated for seed yield and biological yield 
(r=0.95). 

Conclusion 
Agronomic management strategies had significantly effect on growth, yield, and yield components of cumin. 
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In conclusion, according to the results, full irrigation combined with planting at 27th December could produce 
optimum seed yield and biological yield in cumin under semi arid climatic conditions. Generally, irrigation 
regimes and planting date are two safe and effective technique for agronomic management that may decrease the 
necessity for chemical approaches to crop. On the whole, results of this study revealed that early sowing was more 
successful, evident from relatively high yields. Considering water shortages that the world will face in the future, 
winter planting in those environments susceptible to water stress conditions will have higher water use efficiency 
compared to late sowing time. 
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