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  چكيده
هاي كامل  به منظور تعيين اثر رژيمهاي مختلف آبياري بر مقدار محصول و اجزاء عملكرد زيره سبز، آزمايشي در قالب طرح بلوك

. زي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد در دانشكده كشاور1378-79 و 1377-78 تيمار در سالهاي 6تصادفي در سه تكرار و 
 يك آبياري در زمان دانه دهي، T3 يك آبياري در زمان گلدهي، T2، )بدون آبياري( ديم T1: تيمارهاي اعمال شده عبارت بودند از

T4  ،يك آبياري در زمان گلدهي و يك آبياري در زمان دانه دهي T5نه  سه آبياري در زمانهاي پس از سبز شدن، گلدهي و دا
 آبياري كامل در تمام دوره رشد تيمارهاي آبياري مطابق با عرف محلي در نقاط مستعد كشت زيره خراسان انتخاب شده T6دهي و 

.  ميلي متر باران و آب آبياري دريافت داشته است350 ميلي متر باران و تيمار آبياري كامل 185در طول دوره رشد تيمار ديم . اند
 كه گرچه با كاهش تعداد آبياري درتيمارهاي مختلف مقدار پتانسيل آب گياه نيز كاهش يافت و در تيمار نتايج آزمايش نشان داد

هاي هيچ كدام از تيمارها  ، ولي آثار پژمردگي در بوته) بار در تيمار آبياري كامل– 15در مقايسه با ( بار رسيد – 30ديم به مقدار 
بين عملكرد دانه، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر . باشد ين گياه به خشكي ميظاهر نشد، كه اين امر نشان دهنده مقاومت ا

 درصد اختالف معني داري مشاهده نشد، اما تيمار آبياري كامل، كمترين وزن هزار دانه، كمترين 5بين تيمارهاي مختلف در سطح 
، شاخص برداشت در T1 بين وزن هزار دانه در تيمارتفاوت. كل را داشت) ذي توده(شاخص برداشت و بيشترين مقدار بيوماس 

بطور كلي نتايج .  درصد معني دار بود5 در سطح T6 با تيمار T1 ،T2 ،T3 ،T4 و بيوماس كل در تيمارT5 و  T3  ،T4تيمارهاي
ه رشد وجود داشته  ميلي متر بارندگي در طول دور185آزمايش نشان داد كه در سالهايي كه بارندگي در حد ميانگين است و تا حد 

  .باشد، نيازي به آبياري زيره وجود ندارد
  

  .زيره سبز، رژيم آبياري، اجزاء عملكرد، ديم : هاي كليدي واژه
  

  

  

  مقدمه
در حال حاضر كشاورزي تكيه گاه مهم امنيت غذايي و 

از طرف ديگر آب به عنوان . باشد حيات اقتصادي كشور مي
ل توليد، در اين بخش مهمترين و محدود كننده ترين عام

بهينه سازي راندمان آبياري به منظور استفاده . باشد مطرح مي

هرچه بيشتر از آب هرچند بسيار مهم است ولي شايد نتواند 
 زيرا راندمان آبياري ،اهميت موضوع را بطور كامل نشان دهد

بيشتر يك موضوع مهندسي بوده و كمتر در آن مسائل زراعي 
 كارائي مصرف آب و ،نمايه بهتر). 2 (شود در نظر گرفته مي

بهره وري آب است كه نوعي رابطه كمي بين رشد گياه و 
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مصرف آب بوده و توليد به ازاي هر واحد آب مصرف شده 
يكي از روشهاي افزايش بهره وري آب ). 8(دهد  را نشان مي

در كم آبياري گياه با . اتخاذ سياستهاي كم آبياري است
تواند  تنش آبي مي. گيرد ار ميهدف مشخص تحت تنش قر

  از مقادير كم تا حد پژمردگي دائم و مرگ گياه متغير باشد
آب خاك يا  تخمين تنش از روي اندازه گيري مقدار. )10(

باشد ولي با اين   تعرق در بعضي موارد مفيد مي-سرعت تبخير
روش نمي توان اطالعات قابل اطميناني رادر مورد ارزيابي 

بهترين .  بر فرآيندها و رشد گياه كسب نموداثرات مقدار آب
نمايه قابل اطمينان براي تنش آب، اندازه گيري مستقيم آن 

 Clark and)كالرك و هيلر . )16 و 11(در گياه است 

Hiler, 1973) با مقايسه سه مقياس گياهي يعني پتانسيل آب 
برگ، مقاومت روزنه اي و اختالف دماي برگ به عنوان 

ب، گزارش كردند كه پتانسيل آب برگ شاخص كمبود آ
الزم به ذكر است كه اندازه . )11(باشد  نمايه حساس تري مي

گيري مقدار آب گياه بر اساس وزن خشك و يا وزن تر نيز 
شود روشي  كه توسط برخي از پژوهشگران بكار گرفته مي

  . )20 و 16(رضايت بخش نيست 
ه داراي براي كم آبياري بايد گياهاني انتخاب شوند ك

يكي از . )1(فصل رويشي كوتاه و مقاوم به خشكي باشند 
گياهاني كه اغلب اين شرايط را داراست و با توجه به قيمت 

تواند با مصرف مقادير كم آب، ارزش  بااليي كه دارد مي
 (Cumnum cyminum)اقتصادي بااليي را توليد نمايد زيره 

يقي در دست درباره رژيم آبياري زيره اطالع دق. باشد مي
نيست و كشاورزان تنها بر اساس دانش و تجربه بومي خود 

نتايج تحقيقات انجام شده بر . كنند اقدام به اين زراعت مي
  رحيميان مشهدي. روي رژيم آبياري زيره نيز متفاوت است

به اين نتيجه رسيد كه در منطقه مشهد بيشترين ) 1370(
در . )2(آيد  يعملكرد زيره در رژيم آبياري كامل بدست م

در تحقيقي سه ساله در شرايط ) 1370(صورتي كه صادقي 
آب و هوايي مشهد عكس اين موضوع را مشاهده كرد يعني 

، ) ميلي متر در سال250(در سالهاي معمولي از نظر بارندگي 
اثر آبياري در افزايش عملكرد زيره نه تنها معني دار نيست 

جربه بومي زارعين ت. شود بلكه موجب كاهش محصول نيز مي
مناطق تربت جام، سبزوار و تربت حيدريه نيز با نظر صادقي 

زارعين اين مناطق عقيده دارند كه بايد از . مطابقت دارد
آبياري مستقيم زيره خودداري كرده و به زراعت زيره تنها 

بدين معني كه عقيده دارند زيره با . وعده آبياري را داد
انجام يك . شود رطرف ميشنيدن نام آب نيازش به آب ب

 120آبياري زماني مفيد است كه مجموع بارندگيهاي دوره 
 ميلي متر بوده و به اصطالح بهار 150روزه رشد گياه كمتر از 

 (Patel et al., 1992)پاتل و همكاران . )4(خشك باشد 
مشاهده كردند كه افزايش مقدار آبياري بر اساس افزايش 

 به مجموع تبخير از تشتك (Iw)نسبت مقدار آب آبياري 
(Iw/CPE)  هاي رشد و   بر تمام شاخص6/0 تا 3/0، از

 جانگير و سينك .)19 و 18(عملكرد زيره  اثر مثبت داشت 
(Jangir and Singh, 1996) بار آبياري را بر 6 و 5، 4 اثر 
نتايج آنها نيز نشان داد كه رژيم . عملكرد زيره بررسي كردند

 بر دانه و اجزاء عملكرد داشت و اعمال آبياري اثر معني داري
 آبياري باعث افزايش عملكرد در مقايسه با چهار آبياري 5

. )14(اثر مفيدي نداشت )  آبياري6(شد ولي آبياري بيشتر 
تحقيقات اخير هر دو در يك منطقه بسيار خشك در 

  .هندوستان انجام شده است
ين گياه به دليل اطالعات بسيار كمي كه از رژيم آبياري ا

باشد اين مطالعه به منظور بررسي اثر رژيمهاي  موجود مي
مختلف آبياري بر مقدار محصول و اجزاء عملكرد زيره در 

  .منطقه مشهد صورت گرفته است
  

  مواد و روشها
آزمايش اثر رژيمهاي مختلف آبياري بر عملكرد زيره در 

 در مزرعه دانشگاه 1378 – 79 و 1377 - 78سالهاي زراعي 
 بدليل 78-79در سال زراعي . دوسي مشهد انجام گرفتفر

. ها سبز نشدند خشكسالي كم سابقه اي كه رخ داد زيره
هاي  بنابراين تحقيق در اين سال به انجام نرسيد و فقط از داده

بر اساس اندازه .  استفاده شد77-78آزمايش در سال 
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 30هاي انجام شده بافت خاك مزرعه آزمايشي تا عمق  گيري
، )3(باشد  نتي متري كه حداكثر عمق نفوذ ريشه زيره ميسا

 گرم بر 36/1وزن مخصوص ظاهري خاك . لومي بوده است
 4/3سانتي متر مكعب، هدايت الكتريكي عصاره اشباع آن 

درصد وزني رطوبت .  بود8دسي زيمنس بر متر و اسيديته آن 
براي كاشت .  اندازه گيري شد5/30در حد ظرفيت زراعي 

 متر 2 * 2 كرت به ابعاد 18پس از آماده كردن زمين، زيره، 
در داخل هر كدام از كرتها سه پشته ايجاد گرديد . شدآماده 

مقدار بذر در هر . ها كاشته شدند بذرها در طرفين پشتهو 
بود كه قبل از )  كيلوگرم در هكتار15معادل ( گرم 6كرت 

 كاشت براي جلوگيري از بيماري بوته ميري بذرها، با
 در هزار 5 به نسبت (Carboxin- Tiram)كربوكسين تيرام 
تاريخ كاشت در هر دو سال آخر آذرماه . ضد عفوني شدند

 6طرح آماري مورد استفاده بلوكهاي كامل تصادفي با . بود
 رژيم مختلف 6تيمارها كه شامل . تكرار بود 3تيمار در 

  :آبياري بود به صورت زير تعريف شدند
T1 ياري در تمام مراحل رشدبدون آب( ديم.(  
T2انجام تنها يك آبياري در زمان گلدهي  .  
T3انجام تنها يك آبياري در زمان دانه دهي .  
T4 انجام يك آبياري در زمان گلدهي و يك آبياري در زمان 

  .دانه دهي
T5 انجام سه آبياري به ترتيب در زمانهاي رشد اوليه، گلدهي 

  .و دانه دهي
T6 اساس كاهش رطوبت خاك آبياري كامل بر.  

. پس از كاشت، تا رويش بذرها، كرتهاي آبياري نشدند
 در تيمار آبياري كامل، آبياريها بر اساس درصد رطوبت

بدين ترتيب كه با . ها انجام شد خاك در عمق توسعه ريشه
اندازه گيري رطوبت خاك با استفاده از بلوك گچي، هرگاه 

سترس گياهي رسيد  درصد آب قابل د50مقدار آب خاك به 
به منظور انجام آبياري كرتها از روش . شد آبياري انجام مي

در ساير تيمارها براي تعيين حجم . غالم گردشي استفاده شد
آبياري در هر نوبت، پس از اندازه گيري طول ريشه، با توجه 
به عمق توسعه ريشه ها، حجم آب مورد نياز براي رساندن 

تنك . شد عي محاسبه ميرطوبت خاك به حد ظرفيت زرا
 روز 10 مرحله انجام شد، مرحله نخست 2ها در  كردن بوته

ها بود كه در نقاط بسيار متراكم  پس از سبز شدن كامل بوته
.  روز پس از آن صورت گرفت20تنك شدند و تنك نهائي 

 بوته در متر مربع 120تنك نهايي به نحوي انجام شد كه 
 هرز نيز تنها يك بار در وجين علف. )7(وجود داشته باشد 

براي جلوگيري از . آخر فروردين به صورت دستي انجام شد
 2 (Mancozeb) ها با منكوزب توسعه بيماري بوته ميري، بوته

  .در هزار در مرحله گلدهي سم پاشي شدند
پتانسيل آب گياه در طول دوره رشد بوسيله دستگاه بمب 

ز آنجا كه زيره ا.  اندازه گيري شد(Pressure bomb)فشاري 
برگهاي رشته اي و بسيار نازك و كوچك دارد، اندازه 
گيري پتانسيل آب در برگها با دستگاه مذكور ممكن نبود، 
بنابراين در اين آزمايش پتانسيل آب گياه در ناحيه نزديك به 

به منظور بررسي اثر آبياري بر پتانسيل . طوقه اندازه گيري شد
ها يك بار قبل و يك بار  گيري اندازه ،آب گياه در هر كرت

براي بررسي روند تغييرات روزانه . بعد از هر آبياري انجام شد
پتانسيل آب گياه، در برخي از روزها كه آسمان صاف بود، 

  .اندازه گيريها به صورت ساعتي نيز انجام شد
ها رسيده و  به منظور مقايسه عملكرد، هنگامي كه دانه

خل هر كرت مربعي به ابعاد رنگ شاخ و برگ زرد شد از دا
براي تعيين . هاي آن برداشت شدند  متر انتخاب و بوته5/0

 6اجزاء عملكرد از رديفي كه درون منطقه نمونه برداري بود، 
بوته بطور تصادفي انتخاب شد و تعداد دانه در چتر شمارش 

سپس براي تعيين عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه، . شد
پس از خشك شدن، . تاب قرار گرفتندها در معرض آف نمونه

 ساعت در 48بذرها از كاه و كلش جدا شدند و به مدت 
سپس .  درجه سانتيگراد داخل گرمخانه قرار گرفتند70دماي 

در . وزن بذرها و كاه و كلش و وزن هزار دانه تعيين گرديد
 پايان، نتايح حاصل مورد تجزيه واريانس قرار گرفت و

 درصد 5 دانكن در سطح احتمال ميانگينها توسط آزمون
  . مقايسه شدند
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  نتايج و بحث
  تغييرات پتانسيل آب گياه

 ارزيابي شود كه تنش آبي اًٌتواند واقع اثر آبياري وقتي مي
گياه در طول دوره رشد اندازه گيري و تفسير شود تا مشخص 
  شود كه چه وقت و به چه مقدار تنش آبي اتفاق افتاده است

 روند تغييرات روزانه پتانسيل آب گياه را 1شكل . )17 و 16(
 ارديبهشت 13در دو تيمار ديم و آبياري كامل در تاريخ 

بطوري كه . دهد  كه يك روز آفتابي بود نشان مي1379
 قبل ، حداكثر مقدار پتانسيل،شود در هر دو تيمار مشاهده مي

باشد و در طول روز با افزايش تقاضاي  از طلوع خورشيد مي
اتمسفر، پتانسيل آب گياه كاهش پيدا كرده و در هر تبخيري 

مالحظه . رسد  به حداقل خود مي14دو تيمار در ساعت 
هاي  شود كه در هر دو تيمار تغييري در شيب منحني مي

پتانسيل آب گياه رخ داده است كه نشان دهنده بسته شدن 
ها در  بسته شدن روزنه. باشد ها براي كنترل تعرق مي روزنه
آبياري كامل در پتانسيل آب باالتري نسبت به تيمار تيمار 

دليل اين امر تنش طوالني مدتي است كه . افتد ديم اتفاق مي
تيمار ديم در طول دوره رشد تحمل كرده و باعث مقاوم 

 نيز (Kramer)كرامر . شدن گياه به تنش خشكي شده است
كند كه بسياري از محققين عقيده دارند كه توسعه  بيان مي

گهاني تنش آبي باعث صدمات بيشتري به گياه نسبت به نا
. )16 و 6 و 5(شود  تنش دريك دوره زماني طوالني مي توسعه

 و -23 برابر  T1در روز مذكور حداقل پتانسيل آبي در تيمار 
  بار بوده -14شد   كه بطور كامل آبياري ميT6در تيمار 

  .است
  

  
 گياه در تيمار ديم و روند تغييرات روزانه پتانسيل آب – 1شكل 

  1379 ارديبهشت 13آبياري كامل در تاريخ 
علت پيدايش تنش آب در گياه افزايش تلفات آب يا 

بطور . كافي نبودن جذب آب و يا تركيبي از اين دو است
هاي روزانه تنش آب بيشتر توسط تعرق كنترل  كلي دوره

باشد  شود و كمبودهاي موقت وسط روز به اين دليل مي مي
ها در مقابل حركت آب به حدي است كه   مقاومت ريشهكه

بين جذب و تعرق، حتي درخاكهاي مرطوب، تاخير ايجاد 
هاي طوالني كمبود آب در اثر كاهش  اما دوره. كند مي

پتانسيل آب خاك و هدايت هيدروليكي خاك و در نتيجه 
در . )16 و 5(افتد  كاهش قابليت دسترسي به آب اتفاق مي

 كامل تنش ايجاد شده در وسط روز به دليل  تيمار آبياري
تاخيري است كه بين تعرق و جذب وجود دارد و گرنه 

ولي در تيمار . خاك از نظر مقدار رطوبت كمبودي ندارد
ديم گرچه تعرق زياد باعث كمبود روزانه آب در وسط روز 
شده است، كاهش جذب آب كه به دليل كم شدن قابليت 

آمده نيز به مقدار تنش ايجاد دسترسي به آب خاك بوجود 
  .افزايد شده مي

 روند تغييرات پتانسيل آب گياه را در تيمارهاي 2شكل 
شود  مالحظه مي. دهد مختلف در طول دوره رشد نشان مي

كه روند كاهش پتانسيل آب گياه در تيمار ديم و آبياري 
كامل تقريباً ثابت است ولي در تيمارهاي ديگر با انجام 

بطور كلي با افزايش . سيل آب افزايش يافته استآبياري پتان
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سن گياه، پتانسيل آب گياه كاهش يافته و هرچه به سن گياه 
شود با انجام آبياري، شدت بازگشت پتانسيل آب به  اضافه مي

فرانك و . شرايط قبل از تنش كندتر صورت گرفته است
   نيز به اين نكته اشاره كرده(Frank et al., 1973)همكاران 

شود كه در اواخر دوره رشد   مشاهده مي2در شكل . )12(اند 
 بدون . بار رسيده است-30پتانسيل آب گياه در تيمار ديم به 

بعبارت ديگر . اينكه گياه آثار پژمردگي را از خود نشان دهد
گياه در اين پتانسيل نيز قادر به جذب آب مورد نياز خود از 

ل اين امر توسعه بيشتر احتماالً يكي از دالي. باشد خاك مي
سازد تا از رطوبت اعماق  باشد كه گياه را قادر مي ها مي ريشه

نيز به اين مسئله اشاره داشته ) 4(صادقي . خاك بهره مند شود
   از رــبجز رطوبت موجود در خاك، احتماالً يكي ديگ. است

  

تغييرات پتانسيل آب گياه در طول دوره رشد در تيمارهاي  2شكل 
 صبح 11اندازه گيري در ساعت (1378 -79 در سال زراعي مختلف 

  )هر روز انجام شده است
  
  
  

 به حفظ آماس و رشد گياه سته استمنابع رطوبتي كه توان
 رطوبت ند كمك كT3 و T2و T1خصوصاً در تيمارهاي 
با وجود اينكه محققين از نظر تاثير . حاصل از شبنم بوده است

د، اما همگي معتقدند كه در شبنم براي گياهان توافق ندارن
تواند براي  صورت موجود نبودن ساير منابع رطوبتي، شبنم مي

  .)21(گياه مفيد باشد 
  

  اثر رژيمهاي آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد
نشان داد كه اثر ) 1جدول (نتايج تجزيه واريانس 

تيمارهاي آزمايشي بر عملكرد دانه، تعداد بوته در متر مربع، 
 درصد 5تر در بوته و تعداد دانه در چتر در سطح تعداد چ

معني دار نيست اما اختالف بين ساير اجزاء عملكرد شامل 
، وزن هزار دانه، عملكرد دانه (Total biomass)عملكرد كل 

  .دار است درصد معني5تك بوته و شاخص برداشت در سطح 

  
  يمارهاي مختلف آبياري صفات اندازه گيري شده در ت+ مقايسه ميانگين هاي– 1جدول 

شاخص 
  برداشت

عملكرد تك 
  )گرم(بوته 

تعداد بوته 
  در متر مربع

تعداد دانه 
  در بوته

تعداد چتر 
  در بوته

وزن هزار دانه 
  )گرم(

گرم (عملكرد كل 
  )در متر مربع

گرم (عملكرد دانه 
  )در متر مربع

  تيمار

ab320/ 0  ab287/0  a132  a267/5  a80/27  a653/2  b30/113  a849/36  T1 

ab283/0  ab301/0  a116  a80/5  a23/25  ab453/2  b70/125  a65/35  T2 

a363/0  b266/0  a140  a00/6  a50/21  ab530/2  b30/101  a27/36  T3 

a393/0  ab309/0  a121  a733/6  a43/20  ab554/2  b250/94  a60/37  T4 

a340/0  a450/0  a109  a667/6  a43/26  ab575/2  ab90/147  ab92/48  T5 

b197/0  ab298/0  a125  a793/7  a60/27  b176/2  a20/190  a19/36  T6 

در هر ستون تفاوت بين هر دو ميانگين كه داراي حداقل يك حرف .  درصد مقايسه شده است5ها توسط آزمون دانكن در سطح احتمال   ميانگين+ 
  .مشترك هستند از نظر آماري معني دار نيست

  



ها بر عملكرد دانه، تعداد چتر در  دليل بي اثر شدن آبياري
ن به مقدار بارندگي كه در توا بوته و تعداد دانه در چتر را مي
و عدم نياز اين )  ميلي متر190(طول دوره رشد زيره رخ داده 

 شتدا  بيان مي)4(صادقي . بيشترمربوط دانست  آب به محصول
 ميلي متر كامالً  نياز آبي زيره را 150كه بارندگي با مقدار 

. )4(شود  ها مي كند و باعث بي اثر شدن آبياري برطرف مي
 (Jangir, R. P. and R. Singh 1996)گير و سينگهمچنين جان

نتيجه گيري كردند كه كل مصرف آب زيره كه بيشترين 
با . )14(  ميلي متر است165عملكرد را داشته باشد برابر 

شود كه تيماري  نگاهي به روند افزايش عملكرد مشاهده مي
كه فقط در دوره گلدهي آبياري شده كمترين عملكرد را 

ليل آن حساسيت زياد زيره به بيماري بوته ميري داراست كه د
در مرحله گلدهي مخصوصاً در شرايط آب و هوايي مرطوب 

تواند براي گياه  باشد، بنابراين آبياري در زمان گلدهي مي مي
ها به بيماري  نيز به ابتالء بوته) 4(صادقي . زيان آور نيز باشد

امل نيز شديداً تيمار آبياري ك. در اثر آبياري اشاره كرده است
شود كه از نظر بيوماس  مشاهده مي. به بوته ميري مبتال شد

 بيشترين عملكرد را دارد و (T6)كل، تيمار آبياري كامل 
 T3 ,T2تفاوت آن با تيمارهاي ديم و يا حداكثر دو آبياري 

T1) و (T4 درصد معني دار است ولي تفاوت بين 5 در سطح 
T6 گل دهي و دانه دهي در  و تيماري كه عالوه بر مراحل

 معني دار نيست (T5)مرحله پس از سبز شدن نيز آبياري شده 
 تنش آبي است كه به ساير T6علت بيشتر بودن عملكرد تيمار 

تيمارها وارد شده است زيرا تنش آبي به هر حال باعث 
جانگير . )16 و 15، 13، 10، 9، 6(شود  كاهش رشد گياه مي

افزايش نيز  (Jangir, R.P. and R.Singh 1962) و سينگ
بي . )14(ها در اثر افزايش دفعات آبياري بودند  وزن بوته

 نشان دهنده T6 و T5معني شدن تفاوت بين تيمارهاي 
حساسيت زيره سبز در مرحله آغازين رشد به تنش رطوبتي 

ها در اوايل دوره رشد در  باشد كه دليل آن ضعف ريشه مي
اق و در نتيجه تامين آب مورد توسعه انشعابات و نفوذ به اعم

ها بوده و  اما در زيره شاخص برداشت، وزن دانه. نياز است
  .بيوماس كل نمي تواند بعنوان نمايه توليد تلقي شود

شود كه تيمار ديم بيشترين و تيمار آبياري  مشاهده مي
كمترين وزن هزار دانه را دارند و اختالف بين اين دو  كامل،

دليل كم شدن وزن .  معني دار است درصد5تيمار در سطح 
اول : توان در دو  مسئله دانست  را ميT6هزار دانه در تيمار 

تشديد شده و باعث  T6 اثر سوء بيماري كه در اثر آبياري در
تواند آبياري  دليل دوم مي. هاي كوچكتر شده است توليد دانه

كامل باشد كه باعث افزايش رشد سبزينه اي گياه در مقابل 
جانگير و سينگ هم . هاي كوچكتر شده است ل دانهتشكي

شاهد كاهش وزن هزار دانه در دفعات آبياري بيشتر بودند 
)14(.  

شود كه از نظر عملكرد   مشاهده مي1با مراجعه به جدول 
 كمترين T3 بيشترين و تيمار T5دانه در هر بوته، تيمار 

ر سطح اختالف بين دو تيمار د. عملكرد دانه در بوته را دارند
 درصد معني دار شده است ولي هر دوي آنها با ساير 5

 T3 و T5علت تفاوت بين . تيمارها اختالف معني داري ندارند
روند كامالٌ معكوسي است كه تعداد بوته در متر مربع در اين 

 بيشترين تعداد بوته در T3 كمترين و T5يعني , تيمارها دارد
وته انتظار افزايش متر مربع را دارند و با كاهش تعداد ب

  .رفت عملكرد هر بوته مي
نيز ) عملكرد دانه/ عملكرد كل(در موردشاخص برداشت 

مشاهده شد كه سه تيماري كه بيشترين شاخص برداشت را 
 ,T5, T4)ها آبياري شده بودند  داشتند در هنگام پرشدن دانه

T3) . وليT6 كمترين شاخص برداشت را دارد و اختالف بين 
افزايش .  درصد معني دار بود5 در سطح T6ار با اين سه تيم

شاخص برداشت در سه تيمار احتماالً به اين دليل است كه به 
ها  هر حال پس از پايان گرده افشاني انتقال مواد به دانه

گيرد و آب در فرآيند انتقال مواد به دانه نقش  صورت مي
دهد و گاه  كمبود آب انتقال را كاهش مي. مهمي دارد

كند كه حاصل آن كاهش شاخص برداشت  قف ميمتو
بنابراين آبياري در مرحله پرشدن دانه ها، افزايش . خواهد بود

زارعيني كه به . شاخص برداشت را به دنبال خواهد داشت
در . كنند نيز همين اعتقاد را دارند صورت ديم زيره كشت مي

 تيمار آبياري كامل نيز افزايش رشد سبزينه اي در مقابل رشد
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توان دليل كاهش شاخص برداشت  ها در اثر آبياري را مي دانه
در غير اين صورت بايد پذيرفت كه آبياري پس از . دانست

  .ها بر مقدار محصول تاثير منفي دارد پرشدن دانه
  

   نتيجه گيري
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه زيره گياهي است 

باشد و در  ميكم توقع به آب و در مقابل تنش آبي مقاوم 
در سالهايي كه بارندگي در حد  و شرايط آب و هوايي مشهد

نرمال باشد نيازي به آبياري نيست و انجام آبياري حتي باعث 
  .كاهش محصول نيز مي شود

  
  سپاسگزاري

هزينه انجام اين آزمايش از محل اعتبارات طرح ملي 
پژوهشي توسط سازمان هواشناسي كشور تامين شده است 

  .شود وسيله قدرداني ميكه بدين
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Effect of irrigation regimes on yield and 
yield components of cumin 

 
A. Alizadeh11 , M. Tavoosi2, M. Imanlo3, M. Nassiri4 

 
 

Abstract 
In order to evaluate the effect of irrigation regimes on yield and growth parameters 
of cumin (Cuminum cyminum) an experiment was conducted in Mashhad, Iran, 
during the years 1998-2000. Six irrigation treatments were used as: 
T1: No irrigation during growing period (rainfed). 
T2: One irrigation during flowering stage. 
T3: One irrigation during seed formation. 
T4: Two irrigations during growing season; one at flowering stage and one at seed 
formation.  
T5: Three irrigations during growing season; one after germination, one at flowering 
and one at seed formation stage. 
T6: Full irrigation during growing season. 
During the growing season, treatments of rainfed and full irrigation received 185 and 
350 mm of water respectively. The results showed that by reducing numbers of 
irrigation at various treatments, plant water potential is also decreased. It reached to -
30 bars without showing any sign of wilting at T1 as compared to -15 T6. Seed yield, 
number of umbels per plant and number of seeds per umbels were not significantly 
different at 5 percent level. However, treatment T6, showed to have least weight of 
1000 seeds and harvest index and highest total biomass. Differences between weight 
of 1000 seeds of T1 and harvest index of T3, T4, T5 and total biomass of T1, T2, T3, T4 
were significantly different with treatment 6 at 5 percent level. The overall results 
showed that in climatic condition of Mashhad, Cumin need not to be irrigated in 
years with rainfall close to average. 
 
Keywords: Cumin, irrigation regime, yield components, rainfed. 
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