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  چکیده
خشک ایران تواند در مناطق خشک و نیمهترین گیاهان دارویی است که مییکی از مهمترین و اقتصادي ).Cuminum cyminum L( سبززیره

 Cuminum(سـبز و یـک رقـم هنـدي      هاي رشدي توده بومی زیرهجهت بررسی شاخص. دمبود آب حائز اهمیت فراوان باشدر شرایط ک تولیدبراي 
cyminum L. (هاي کامل تصادفی با سه تکرار در هاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوكدر شرایط تنش خشکی و شوري آزمایشی به صورت کرت

در ) یک تا چهار نوبت(هاي اصلی در چهار سطح شامل تعداد آبیاري  کرت. انجام شد 1387-88در سال زراعی  مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد 
و آب شور با هـدایت  ) شاهد(زیمنس بر متر هاي فرعی در دو سطح شامل آبیاري با آب با هدایت الکتریکی یک دسی سبز و کرت طول فصل رشد زیره
نتایج نشان داد کـه تجمـع وزن   . هاي فرعی فرعی در دو سطح شامل توده بومی سرایان و رقم هندي بودندکرتزیمنس بر متر و الکتریکی پنج دسی

همچنین دو و سه نوبت آبیـاري  . خشک، شاخص سطح سبز، دوام شاخص سطح سبز و سرعت رشد محصول تحت تأثیر اثرات منفی تنش قرار گرفتند
در بـین رقـم و تـوده مـورد     . ترین میزان از یک و چهار نوبت آبیاري با آب شور به دست آمدتند و پایینها داشبیشترین اثر مثبت را از نظر این شاخص

تیمار استفاده از آب شیرین نیز نسبت به تیمار آب شور از . هاي مورد بررسی نسبت به رقم هندي برتري داشتمطالعه نیز توده سرایان در تمامی شاخص
بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده تیمار استفاده از آب شیرین به همراه دو یا سه بار آبیاري براي حصول عملکرد . ها برتري داشتنظر این شاخص
  . شود باال توصیه می

  
  سرعت رشد محصول، شاخص سطح سبز دفعات آبیاري، رژیم آبیاري، :هاي کلیديواژه
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مـل محدودکننـده   آب در ایران همواره به عنـوان یـک عا   کمبود 
تـنش  . پرورش گیاهان زراعی و دارویی مطـرح بـوده اسـت    کشت و

-مراحل مختلف رشد، به خصوص مراحل گلـدهی و دانـه   خشکی در
تـنش  . باشداي میبندي محدودکننده عملکرد بسیاري از گیاهان دانه

فتوسـنتز،  : تواند از فعالیت فیزیولوژیکی و متابولیکی مانندخشکی می
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هاي آنزیمی سلول ممانـت  و توسعه سلولی و یا فعالیتتعرق، تقسیم 
 ,Karimi & Siddique(هـا شـود    نموده و یا حتی باعث توقـف آن 

هاي کشـور را اراضـی   کل سطح زمین درصد از 15همچنین ). 1991
میلیون هکتار اراضی قابـل   165دهند و از شور و سدیمی تشکیل می

و شور باتالقی تشکیل هاي شور میلیون هکتار آن را خاك 25کشت، 
 ;Parsa, 2000; Lebaschi & ashurabadi, 2004(دهنـد  مـی 

Ahsan & wright, 1998; Cramer et al., 1994 .(   همچنـین بـه
برداري گسترده ازمنابع آب و خاك مشکل شوري به تدریج علت بهره

شود، زیرا حتی در شرایط آبیاري با آب غیـر شـور نیـز در    تر میجدي
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ن است تجمع نمک در خاك در حدي شود کـه باعـث   درازمدت ممک
یک راه ). Sharma, 1996(محدودیت تولید و عملکرد محصول گردد 

براي بررسی عوامل مؤثر در عملکرد و تکامل گیاه، تجزیـه و تحلیـل   
هاي رشد، تفسیر چگونگی هدف از تعیین و تجزیه شاخص. رشد است

ن اسـت  هـاي گیـاهی بـه یـک وضـعیت محیطـی معـی       پاسخ گونـه 
)Sangwan et al., 1994 .(  

توان بر اساس تک بوته یا بـر اسـاس   تجزیه و تحلیل رشد را می
در ). Sangwan et al., 1994(پوشش سطح معینی از زمین انجام داد 

تحقیقی در کرمانشاه نشان داده شده است که سرعت رشد نسبی گیاه 
زایش سـن  طول دوره رویش با اف در) .Beta vulgaris L(چغندرقند 

گیاه کاهش یافته و حداکثر رشد نسبی هفت هفته پس از سبز شـدن  
در آزمایشی که در گیـاه دارویـی   ). Kolivand, 1995(به دست آمد 

انجـام شـد در اثـر تـنش     ) .Cymbopogon citratus L(علف لیمو 
اي در ارتفاع، طول بـرگ،   خشکی کم و متوسط کاهش قابل مالحظه

هاي مالیم و متوسط تنش آب مشاهده ارسطح برگ و وزن آن در تیم
 ).Sanjeev & Agrawal, 1996(شد 

به  افزایش مقدار آبیاري بر اساس افزایش نسبت مقدار آب آبیاري 
هـاي رشـد و   تمام شـاخص بر  6/0تا  3/0از  کاز تشت مجموع تبخیر
 اثـر مثبـت داشـت    ).Cuminum cyminum L(سـبز  عملکـرد زیـره  

)Patel et al., 1992.( تایج آزمایشی که توسـط جـانگیر و سـینگ    ن
)Jangir & Singh, 1996 (    کـه رژیـم   انجام شـد مشـخص گردیـد

عملکرد داشـت و اعمـال    دانه و اجزاعملکرد داري بر آبیاري اثر معنی
آبیاري  بار آبیاري باعث افزایش عملکرد در مقایسه با چهارنوبت  پنج
در  .یـدي نداشـت  اثـر مف ) نوبـت  شـش (آبیاري بیشتر  تعداد ولی ،شد

و  NaClهـاي  آزمایشی در محیط گلخانـه از طریـق افـزایش نمـک    
CaCl2 تلـف  به محلول غذایی در محیط کشت شن اثرات سطوح مخ

مـول در مترمکعـب بـر     200و  150، 100، 50شوري شـامل صـفر،   
سـبز مـورد بررسـی قـرار گرفـت       هاي رشـد و عملکـرد زیـره    شاخص

)Nabizadeh, 2002 .(یق نشـان داد کـه بـا افـزایش     نتایج این تحق
سـبز بـه    مول بر مترمکعب عملکرد و اجزا عملکرد زیره 200شوري تا 
آب  يسـطوح مختلـف شـور    بررسـی . داري کاهش یافتنـد طور معنی

 سـم یو متابول ییجذب عناصر غذا اه،یعملکرد گ اتیبرخصوص ياریآب
-یدس هشت يشورنشان داد که از  یگلدان یشیسبز در آزما برگ زیره

و سـطوح   ییعملکرد دانه، جـذب عناصـر غـذا    ،بر متر باالتر منسیز
افزون بر . یابدمیکاهش  يداریبرگ به طور معن يهاتیاغلب متابول

آن  سـم یو متابول اهیآب گ تیبر وضع يشور شیمخرب افزااین تأثیر 
 Garg et(د بـو  يااهچـه یبارزتر از مرحله گ یدر مرحله گلده معموالً

al., 2002.(  
جا که اکثر مطالعات تحمل به شوري در محیط گلخانه و با از آن 

و در ) NaClمعموالً بـا اسـتفاده از   (استفاده از آب با شوري مصنوعی 
دوره کوتاهی از رشد گیاه انجام شده است نتایج آن براي مزرعه قابل 

 ,.Russel et al., 1984; Shalhevet et al(باشـد  اطمینـان نمـی  

زوم انجام آزمایشات شوري در سـطح مزرعـه   به همین دلیل ل )1995
هاي فصـلی و درجـه   که عوامل اقلیمی چون رطوبت نسبی، بارندگی

گذارند ضروري به نظـر  زا اثر میحرارت متغیرکه بر روي عوامل تنش
یکی از گیاهانی که در استان خراسان مـورد توجـه زارعـین    . رسدمی

براي ایرانیان شناخته شده این گیاه از دیرباز . سبز است قرارگرفته زیره
با توجه به موقعیت ویژه این محصول در عرصه جهـانی و  . بوده است

درصد  90(همچنین در سطح کشور به ویژه در استان خراسان رضوي 
هـدف از  . تحقیقات بیشتر بر روي این گیاه ضرورت دارد) تولید کشور

این آزمایش مطالعه اثر تنش خشـکی و شـوري در مراحـل مختلـف     
نولوژیکی بر برخی از پارامترهاي رشدي توده بـومی و رقـم هنـدي    ف

  .سبز بود زیره
  

  هامواد و روش
هاي دوبار خرد شده در قالـب طـرح   این آزمایش به صورت کرت

هاي کامل تصادفی، با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشـگاه  بلوك
 تیمارهـا شـامل  . انجام شد 1387-88فردوسی مشهد، در سال زراعی 

هاي اصلی، به صورت یک  تعداد آبیاري در چهار سطح به عنوان کرت
نوبت آبیاري در زمان کاشت، دو نوبت آبیاري در زمـان کاشـت و در   
زمان گلدهی و سه نوبت آبیاري در زمان کاشت، گلدهی و پر شـدن  

سبز به عنوان آبیاري  دانه و چهار نوبت آبیاري در طول فصل رشد زیره
تنش شوري در دو . نیاز آبی این گیاه صورت گرفتمرسوم و بر اساس 

-سطح شامل آبیاري با آب معمولی با هدایت الکتریکـی یـک دسـی   
زیمنس بر متر به عنوان شاهد و آب شور با هـدایت الکتریکـی پـنج    

زیمنس بر متر و فاکتور سوم نیز شامل توده بومی سرایان و رقم دسی
ـ  کهسبز بود  هندي زیره هـاي  ه ترتیـب در کـرت  به طور تصادفی و ب

قابل ذکر است که خصوصیات شیمیایی آب . اصلی و فرعی پیاده شدند
شور مورد استفاده از مزرعه شوري دانشکده کشاورزي مشهد در جدول 

سـازي زمـین شـامل شـخم عمیـق،      مراحل آمـاده . ذکر شده است 1
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کولتیواتور، دیسک و لولر بود که پس از اضافه کردن کـود دامـی بـه    
. تن در هکتار و اختالط آن با خاك، نقشه طرح پیـاده شـد   20مقدار 
. متر، به وسیله فاروئر تهیه گردیدسانتی 40هاي کاشت با فاصله ردیف

در عمق یـک تـا دو    1388سبز در دوم آذر ماه سال  سپس بذور زیره
کـه کشـت در دو طـرف    متر سطح خاك کشت شد، به طـوري سانتی

بوته در مترمربـع   120متر و با تراکم سانتی 20پشته، با فاصله ردیف 
ها یـک  متر، فاصله بین کرت 3×4هاي آزمایش ابعاد کرت. انجام شد

عملیـات  . ها از یکدیگر دو متر در نظر گرفتـه شـد   متر و فاصله بلوك
پس از سـبز شـدن در طـول دوره    . آبیاري به صورت نشتی انجام شد

سـاس نتـایج تجزیـه    سبز کود شیمیایی مورد نیاز خاك بر ا رشد زیره
جهت تعیین خصوصـیات فیزیولوژیـک   . خاك و نیاز گیاه استفاده شد

بار تعداد پنج بوته از نیمه پایینی هر کرت به روز یک 14سبز هر  زیره
صورت تصادفی برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه صـفاتی نظیـر   

. گیري شدهاي جانبی اندازهسطح سبز، وزن خشک بوته و تعداد شاخه
ساعت به آون با دماي  48ها به مدت  جهت تعیین وزن خشک، نمونه

هـا از  براي تجزیـه داده . گراد منتقل و بعد وزن شدنددرجه سانتی 70
سپس پارامترهاي رشـدي محاسـبه و   . استفاده شد Mstat-Cافزار نرم

  .رسم شدند Excel افزارنمودارها به وسیله نرم
 

 شور مورد استفاده  ایی آبمهمترین خصوصیات شیمی -1جدول 
Table 1- Chemical characteristics of salt water used  

  هدایت الکتریکی
 Electrical conductance  

  سدیم
Na  
 

  کلسیم
Ca  
 

 منیزیم
Mg 
 

  پتاسیم
k  

 

  سولفات
SO4  
 

  کربنات
CO3  
 

  بی کربنات
HCO3  

 

  کلر
Cl  
  

  زیمنس بر متردسی
(ds.m-1) 

    
اکی واالن در میلی

  یترل
(meq.l-1) 

     

5.2 32.5  6.6 9.2 0.2 15.0 0.4 2.4 34.4 
 

  نتایج و بحث 
بـا توجـه بـه کنـدي     : (DM)1روند تغییرات وزن خشـک  

سبز خصوصـاً در ابتـداي    سرعت رشد و گسترش سطح برگ گیاه زیره
فصل رشد روند تغییرات وزن خشک بسیار کند است، امـا در انتهـاي   

وزن خشک به سـرعت رو بـه افـزایش     فصل و با شروع رشد زایشی
در واقع در این زمان بیشترین وزن خشک مربوط بـه وزن  . گذاردمی

به همین سبب است که شـاخص  . ها استاندام زایشی و خصوصاً دانه
نسبت بـه سـایر گیاهـان بـاالتر اسـت      ) درصد 60(سبز  برداشت زیره

)Ehteramian, 2001; Karimi & Azizi, 1994; Rahimian, 

1990; Ahmad & Koal, 1980 .(    تغییـرات وزن خشـک در اثـر
بیشـترین مقـدار   ). الف -1شکل (دار شد افزایش دفعات آبیاري معنی

گـرم در مترمربـع و    260وزن خشک براي تیمار سه نوبت آبیاري با 
گـرم در مترمربـع    5/193کمترین مقدار در تیمار یک نوبت آبیاري با 

ب کاهش پتانسیل آب و بروز اثرات کاهش دفعات آبیاري سب. ثبت شد
متعاقباً گیاه براي جلوگیري از کاهش بیشـتر  . شودخشکی در گیاه می
آورد که در نتیجه هاي خود را به حالت بسته در میپتانسیل آب روزنه

اکسـیدکربن در گیــاه بـا مشـکل مواجــه شـده و ظرفیــت     جـذب دي 
                                                        
1- Dry matter  

دار کاهش معنی تواند سبباین دالیل می. کندفتوسنتزي گیاه افت می
 ;Russel et al., 1984(بار آبیـاري باشـد   وزن خشک در تیمار یک

Wright & Smit, 1988 Mass & Poss, 1989; Leid et al., 
ــک در   ). ;1991 ــدید وزن خش ــاهش ش ــبب ک ــوري س ــین ش همچن

که وزن خشـک  به طوري) ب -1شکل (تیمارهاي مربوطه شده است 
پـنج  (مترمربع و بـا آب شـور   گرم در  5/252با مصرف آب غیر شور 

کاهش وزن خشک . گرم در مترمربع بود 6/199) زیمنس بر متردسی
 Triticum aestivum(در اثر شوري در بسیاري از گیاهان چون گندم 

L. (  و جـو)Hurdeum vulgare L. (  نیـز گــزارش شــده اسـت ) 

Karimi & Siddique, 1991; Michael & Thomas, 1996.( 
در بر هم کنش آب معمولی و توده سرایان نسـبت  تجمع ماده خشک 

  ).5شکل (به رقم هندي مقدار بیشتري در گیاه از خود نشان داد 
هـاي ویـژه   شوري به دلیل اثر اسمزي و همچنـین سـمیت یـون   

موجب کاهش انرژي مورد نیاز گیاه به دلیل کاهش فتوسـنتز در اثـر   
اساس نتـایج  بر ). Delzoppo, 1999(ها شده است بسته شدن روزنه

به دست آمده توده سرایان در اواسط مراحل رویشـی از تجمـع مـاده    
خشک بیشتري نسـبت بـه رقـم هنـدي برخـوردار بـود و بیشـترین        

  ).ج -1شکل (اختالفات در مراحل پایان گلدهی مشاهده شد 
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  سبززیره) C(و توده و رقم ) B(، سطوح مختلف شوري )A(هاي مختلف آبیاري میزان تجمع ماده خشک در رژیم - 1شکل 

Fig. 1- Dry matter accumulation in different irrigation regime (A), different levels of salinity (B) and mass and cultivar (C) of 
cumin  

 
در آزمایشات : GAI(1(روند تغییرات شاخص سطح سبز 

یـد کـه رونـد    سبز انجام شده مشـخص گرد  مختلفی که بر روي زیره
ایجاد سطح سبز در این گیاه به خصوص در اوایل دوره رشـدي کنـد   
                                                        
1- Green area index  

 Karimi & Azizi, 1994; Kamkar, 2000; Aminpoor(اسـت  

& Moosavi, 1995 .( این روند، از تغییراتGAI    در شـرایط شـور و
 GAIبنا به منابع مختلف حـداکثر  . شوددر شرایط آبیاري استنتاج می

تجاوز ننموده و در قسمت اعظم فصل رشد نیز  5/1براي این گیاه از 
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 ;Karimi & Azizi, 1994; Tavoosi, 2000(باشد  کمتر از یک می

Sadeghi, 1991; Ehteramian, 2001 .( ــز ــایش نی ــن آزم در ای
بار آبیاري بوده است که با کندترین روند تغییرات مربوط به تیمار یک

باشد ه دور از انتظار نمیروند به دست آمد GAIتوجه به اثر خشکی بر 

با افزایش دفعات آبیاري از یک به سه نوبـت مقـدار   ). الف -2شکل (
GAI در یـک نوبـت آبیـاري بـه      94/0داري یافت و از افزایش معنی

  ). الف -2شکل (در سه نوبت آبیاري رسید  12/1

 

 

 

  
  سبززیره) C(و توده و رقم ) B(ري ، سطوح مختلف شو)A(هاي مختلف آبیاري  شاخص سطح سبز در رژیم - 2شکل 

Fig. 2- Green area index in different irrigation regimes (A), different levels of salinity (B) and mass and cultivar (C) of cumin  
 

افزایش سطح سبز در اثر آبیاري به دلیل بهبود وضعیت رطـوبتی  
باشد که از به وجود آمدن اثرات آب در خاك و به دنبال آن در گیاه می

ــی  ــوگیري م ــاه جل  ;Singh et al., 1994(کنــد خشــکی در گی

Aminpoor & Moosavi, 1995; Mass & Poss, 1989 .(  رونـد
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تغییرات شاخص سطح سبز در رقم و توده مورد بررسی نیـز متفـاوت   
 GAIکه توده بومی سرایان در سراسر دوره رشد داراي بود، به طوري

طـور کـه در   همـان ). ج -2شـکل  (نسبت به رقم هندي بود باالتري 
در تیمار آبیاري با  GAIشود بیشترین مقدار ب مشاهده می -2شکل 

شود و پس از آن تیمار آبیاري دیده می 24/1آب غیر شور و به مقدار 
دلیـل  . رسـد مـی  89/0داري پیدا کرده و بـه  با آب شور کاهش معنی

ري کـه در مطالعـات بـر روي سـایر     در اثر شو GAIدار کاهش معنی
ها در اثر تـنش و در  تر شدن سلولگیاهان نیز مشخص شده، کوچک

ها به دلیل کاهش تقسیم سلولی است مرحله بعدي کاهش تعداد سلول
 )Loon & Van, 1981; Krogman & Hobbs, 1975; Karimi 

& Siddique, 1991 .(     اثر متقابل شوري بـا رقـم سـرایان شـاخص
همچنـین  . بیشتري نسبت به توده هندي از خود نشان داد سطح سبز

بیشترین میزان شاخص سطح سبز در بر همکنش آبیـاري معمـولی و   
  ).5شکل (توده سرایان به دست آمد 

با افزایش : CGR(1(روند تغییرات سرعت رشد محصول
بیشترین مقـدار  . داري یافتافزایش معنی CGRدفعات آبیاري مقدار 

CGR ترین مربع در روز و کمگرم در متر 92/7آبیاري با  در سه نوبت
گرم در مترمربع در روز به دست  87/4مقدار آن از یک نوبت آبیاري و 

در آبیاري مرسوم به دلیل بـاال بـودن رطوبـت،    ). الف -3شکل (آمد 
ها گیاهان دچار بیماري فوزاریومی گشته و سرعت رشد محصول در آن

در آزمایشـی   .کاهش شدید داشته است به ویژه در انتهاي فصل رشد
صـورت گرفـت   ) .Ricinus communis L(که بر روي گیاه کرچک 

مشاهده شد که سرعت رشد محصول در طـول فصـل رشـد افـزایش     
درجه روز رشد به حداکثر رسید و در اواخر  1000-800داشته و مقارن 

دلیـل   ).Jafarzadeh et al., 2016(فصل رشد کاهش یافتـه اسـت   
در سه نوبت آبیاري افزایش فتوسنتز در گیـاه   CGRالی افزایش احتم
-باشد که خود در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی آب به وجود میمی
به عالوه در اثر خشکی اولویت اختصاص شـیره پـرورده از انـدام    . آید

-کند و در شرایط خشکی رشد ریشههوایی به اندام زیرزمینی تغییر می
 ,Mass & Poss(دام هـوایی کـاهش مـی یابـد     ها افزایش و رشد ان

اي و رشـد سـلولی    ، افزون بر این در اثر خشکی هدایت روزنه)1989
تمامی . شوندتري تولید میتر و کمهاي کوچکیابد و سلولکاهش می

 -3طور که در شـکل  همان. شوندمی CGRاین مسائل سبب کاهش 

                                                        
1- Crop growth rate  

 ؛کـامالً بـارز   CGRتاثیر سطوح مختلف شوري بـر  شود، ب دیده می
گـرم در مترمربـع در روز در    65/7از  CGRکه مقـدار  است به طوري

گرم در مترمربع در روز در تیمار  89/5تیمار آبیاري با آب غیر شور به 
در اثر تـنش   CGRعلت احتمالی کاهش . رسدآبیاري با آب شور می

تواند کاهش میزان فتوسنتز در واحد سطح سـبز و کـاهش   شوري می
 ,Reggiani & Bertani(وسنتزکننده در اثـر شـوري باشـد    سطح فت

1998; Omar et al., 1991.(  
سـبز نیـز   سرعت رشد محصول در رقم هندي و توده بومی زیـره 

که توده سرایان نسبت به رقم هندي از سـرعت  يمتفاوت بود به طور
در اکثر  CGRشکل منحنی ). ج -3شکل (رشد باالتري برخوردار بود 

صورت تابع درجه دوم است و در ابتداي فصل رشد کـم،   مطالعات به
شـدن و   ولی تا زمان گلدهی افزایش یافته و بعد از آن به دلیـل پیـر  

 Russel et( شـود  کاهش فتوسنتز و تجمع مقدار ماده خشک کم می

al., 1984(.   میر هاشمی و همکـاران)mirhashemi et al., 2009( 
 و شـنبلیله ) .Trachyspermum ammi L( بر روي گیاهـان زنیـان  

)Trigonella foenum-graceum L.(     و لباسـچی و عاشـور آبـادي
)Lebashchi & Ashoorabadi, 2004(   ــی ــل راع ــاه گ  در گی
)L.Hypericum perforatum (  انـد این مطلب را نیز گزارش کـرده. 

سرعت رشد محصول در بر هم کنش آب شور و رقم هندي نسبت به 
دهنده مقاومت کمتـر رقـم هنـدي    و این نشانتوده سرایان کمتر بود 

  ).5شکل (باشد نسبت به شوري می
بـا  : GAID(2(روند تغییرات دوام شاخص سطح سـبز  

 -4شکل (افزایش تعداد آبیاري سطح سبز گیاهی دوام بیشتري داشت 
مقدار دوام سطح سبز با سه نوبت آبیاري به حداکثر مقـدار خـود   ) الف

رسـد و بـا   ر مترمربع زمـین بـر روز مـی   مترمربع برگ ب 63/15یعنی 
داري پیـدا کـرده و بـه    کاهش دفعات آبیاري مقدار آن کاهش معنـی 

بار آبیاري مترمربع برگ بر مترمربع زمین بر روز در تیمار یک 65/12
تواند بروز اثرات خشکی با یک نوبـت آبیـاري   دلیل این امر می. رسید

واقـع در اثـر بـروز     شـود در ها مـی باشد که سبب پیري زودرس برگ
کننـده خـود دارد و اولویـت    خشکی گیاه سعی در کاهش سطح تعرق

کند ها متمرکز می کننده آب یعنی ریشههاي جذباولیه خود را بر اندام
)Tavoosi, 2000; Rahimian, 1990; Aminpoor & Moosavi, 

اثر متقابل شوري با توده سرایان دوام شـاخص سـطح بـرگ    ). 1995
  ).5شکل (ا نسبت به رقم هندي از خود نشان داد باالتري ر

                                                        
2- Green area index duration 
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  سبززیره) C(و توده و رقم ) B(، سطوح مختلف شوري )A(هاي مختلف آبیاري سرعت رشد محصول در رژیم - 3شکل 

Fig. 3- Crop growth rate in different irrigation regimes (A), different levels of salinity (B) and mass and cultivar (C) of cumin 
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  سبززیره) C(و توده و رقم ) B(، سطوح مختلف شوري )A(هاي مختلف آبیاري دوام شاخص سطح سبز در رژیم -4شکل 

Fig. 4- Green area index duration in different irrigation regimes (A), different levels of salinity (B) and mass and cultivar (C) 
of cumin  

 
شود در تیمار آبیاري با ب مشاهده می -4طور که در شکل همان

بیشترین میزان دوام . یابدآب شور دوام شاخص سطح سبز کاهش می
مترمربع  85/16شاخص سطح سبز از آبیاري با آب غیر شور به میزان 

ترین مقـدار  باشد و پس از آن به کمبرگ بر مترمربع زمین بر روز می
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علت احتمالی کاهش . رسدمی 45/12خود در آبیاري با آب شور یعنی 
ها است که دوام شاخص سطح سبز در اثر شوري تجمع امالح در برگ

هـا در  شود از طرف دیگر اثرات سـمیت یـون  سبب پیري زودرس می
طول فصل نیز ممکن است سبب بروز مسمومیت و تضعیف گیاه شود 

)Sharma, 1996; Ahsan & Wright, 1998 .( در رقم و توده مورد
کـه تـوده   بررسی نیز دوام شاخص سطح سبز متفاوت بود، به طـوري 

 ) . ج -4شکل (سرایان از این نظر نسبت به رقم هندي برتري داشت 

 

 

 

 

 
  سبز هاي آبیاري، رقم و توده بر خصوصیات رشدي زیره اثرات متقابل رژیم - 5شکل 

Fig. 5- Interaction between irrigation regimes and cultivars on growth characteristics of cumin  
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  گیريهنتیج
 سبززیره هاي رشدي مورد مطالعهدر این آزمایش تمامی شاخص 

تحت تأثیر تنش خشـکی و شـوري قـرار گرفتنـد و کمتـرین میـزان       
. ها از یک و چهار نوبت آبیـاري بـا آب شـور بـه دسـت آمـد      شاخص

همچنین در بین رقم و توده مورد مطالعه نیز توده سرایان در تمـامی  
تیمار آب . هاي مورد بررسی نسبت به رقم هندي برتري داشتشاخص

غیر شور نیز در تمامی پارامترهاي رشدي مورد مطالعه اثر مثبت داشت 

و بیشترین تفاوت آن نسبت به تیمار آب شور در اواسط گلدهی گیـاه  
-اعمال سه نوبت آبیاري باعث افزایش شاخص. اهده شدسبز مش زیره

نه تنها ) چهار آبیاري(سبز شد ولی آبیاري بیشتر  هاي رشدي در زیره
لـذا  . میـري شـد  اثر مفیدي نداشت، بلکه باعث افزایش بیماري بوتـه 

افزایش دفعات آبیاري در شرایط آب و هوایی مشـهد باعـث افـزایش    
  .شودسبز نمی ماده خشک در زیره
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Introduction 
Water shortage in Iran has always been a limiting factor for crop cultivation. Drought stress at different 

growth stages, especially flowering and grain filling stages decreases the yield of the plants. Drought stress may 
limit yield of medicinal and aromatic plants by reducing the harvest index (HI). This can occur even in the 
absence of a strong reduction in total medicinal and aromatic plants dry matter accumulation, if a brief period of 
stress coincides with the critical developmental stage around flowering stage. Water stress is the most influential 
factor affecting crop yield particularly in irrigated agriculture in arid and semi-arid regions. It is necessary to get 
maximum yield in agriculture by using the least available water in order to get maximum profit per unit area 
because existing agricultural land and irrigation water are rapidly diminishing due to rapid industrialization and 
urban development. In general, 15% of the Iran lands are saline and sodic (Parsa, 2000) and it dues to the use of 
widespread of water resources and the soil salinity of the farms. Unfortunately this factor (soil salinity) gradually 
becomes more serious, in fact even in none-saline water irrigation with salt accumulation in the soil in long 
period of time it may increase and the result will be the limitation of the products (Sharma, 1996). The analyzing 
of the growth and product is a method for discovering the factors which are effecting on the plants. The purpose 
of the analyzing of the plants growth is the reaction of the plants to the environmental factors (Sangwan et al., 
1994). Cumin (Cuminum cyminum) is one of the most important economic and medicinal plants that can growth 
in arid and semi-arid conditions. Cumin is mostly grown in China, Uzbekistan, Tajikistan, Iran, Turkey, 
Morocco, Egypt, Syria, Mexico, Chile and India. In the ancient Egyptian civilization cumin was used as spice 
and as preservative in mummification. The purpose of this study was the effect of drought and salinity in 
different phenological stages on some of the growth characteristics of cumin cultivars. 

Material and method 
The experiment was split plot in a randomized complete block design with three replications, in Ferdowsi 

University of Mashhad, Iran during growing season of 2008-2009. Factors were including irrigation times (I1: 
one times irrigation, I2: two times irrigation I3: three times irrigation and I4: four times irrigation (control) and 
with two levels of salinity stress (irrigation with normal water and saline water five dS.m-1) and two cumin 
cultivars (Sarayan, Indian cultivar RZ 19). To determine the physiological properties of cumin every 14 days 
five plants from the bottom half of each plot was randomly picked and transferred to the laboratory and some 
specifications such as green area, plant dry weight and the number of side branches was measured. For Data 
analysis software Mstat-C was used. The growth parameters were calculated and graphs were drawn by Excel 
software. 

Results and discussion 
Dry weight variations were significant by increasing irrigation. The highest amount of dry weight for 

treatment with three times irrigation (260 g.m-2) and the lowest amount for one time irrigation (193.5 g.m-2) were 
recorded. Salinity too causes decline dry weight in such treatments that dry weight with the use of normal water 
was 252 g.m-2 and with saline water was 199.6 gr/m-2. In the various experiments conducted on cumin, it was 
found that the process of creating green area in this plant is slow, especially in the early period. According to 
various sources, maximum green area index for cumin not exceed the greater of 1.5 and for a large part of 
growing season is less than one. One time irrigation treatment showed the lowest green area index. The highest 
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CGR was in three times irrigation with 7.92 g.m-2.day-1 and the lowest CGR was in one time irrigation with 4.87 
gr.m-2.day. Leaf area index duration increased with more irrigation. Green area index duration was 15.63 m2 leaf. 
m-2 land in three times irrigation and By reducing irrigation frequency has been significantly reduced. 

Conclusion 
In this experiment, all of the growth indices were affected by drought and salinity. The lowest specifications 

were in one and four irrigation times with saline water. Also between Sarayan and Indian cultivar, Sarayan was 
better than Indian cultivar under salinity condition. 
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