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   محلي زيره سبزدو رقم  بررسي تاثير عنصر روي بر عملكرد و اجزا عملكرد

   حسين شمسي محمودآبادي - اعظم رستگار

  ميبد عضو هيات علمي دانشگاه ازاد- دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت 

 چكيده 

در منطقه آباده به صورت   88-89روي بر عملكرد و درصد اسانس دو رقم محلي زيره سبز آزمايشي در سال زراعي  تاثير به منظور بررسي
كرت هاي اصلي به ترتيب شامل رقم شيراز ورقم  .تكرار به اجرا در آمد سهطرح اسپليت پالت در قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي در 

 و ppm2، ) شاهد (شامل تيمارهاي صفر ) سولفات روي ( مختلف كود روي  سطوحرت بودند از سبزوار بوده و كرت هاي فرعي عبا
ppm4   وppm6 شاخص برداشت،  ،عملكرد دانه وزن هزار دانه،،  تعداد دانه در چتر، چتر در بوته دشامل تعدا صفات مورد بررسي .است

كه بين دو رقم شيراز و سبزوار اختالف معني داري در تمام صفات وجود دارد و به جز دو نتايج اين آزمايش نشان داد .بود درصد اسانس  
از سه  ppm6همچنين مصرف كود . صفت وزن هزاردانه و درصداسانس در ساير صفات رقم شيراز داراي ميانگين صفت باالتري است

صد اسانس، وزن بر اساس تجزيه واريانس اثر متقابل در صفات  در و. ر بهتر بوده و در تمام صفات ميانگين باالتري را نشان دادگتيمار دي
  .مناسب تر مي باشد ppm6و عملكرد دانه معني دار شده پس مي توان نتيجه گرفت كه رقم شيراز و محلول پاشي  هزار دانه

  .زيره سبز، سولفات روي، عملكرد دانه و درصد اسانس: كليدي گانواژ

 

  مقدمه 

شته تنها به استفاده از دو ذتاسفانه در كشور ما تا چند سال گم. اصول اوليه دستيابي به كشاورزي پايدار استتغذيه صحيح يكي از 
شد و از ساير عناصر كه براي رشد و نمو گياه و توليد عملكردهاي باال ضروري  عنصر ازت و فسفر و گاهي نيز پتاسيم توجه مي

زيره سبز يكي از گياهان دارويي ارزشمند وكم آب خواه است كه در  .نصر روي استيكي از اين عناصر ع.گرديد باشند، غفلت مي مي
كه در اين تحقيق تاثير روي بر  ه با بهزراعي آن صورت نگرفته استو تحقيقات چنداني در رابط شود كشت ميمناطق خشك ايران 

  .زيره سبز بررسي شده است

 ها  مواد و روش

در قالب بلوك كامل تصادفي با دو فاكتور اصلي رقم و چهار ) اسپيلت پالت(هاي خرد شده  طرح آزمايشي اين تحقيق بصورت كرت 
كاشت زيره سبز : تيمار اول)  1:تيمارهاي رقم به عنوان فاكتور اصلي شامل. فاكتور فرعي كود سولفات روي در سه تكرار اجرا شد

 ppm2 ،ppm4صفر، : ي آزمايش نيز چهار سطح كودي شاملفاكتور فرعو كاشت زيره سبز رقم سبزوار: تيمار دوم) 2رقم شيراز
،ppm6 عملكرد دانه، ، وزن هزار دانه، تر در بوته، تعداد دانه در چتر تعداد چ: صفات اندازه گيري شده شامل . مشخص گرديدند
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هاي  داده. مي باشد روش انتخابي جهت استخراج اسانس از گياه زيره روش تقطير با آب. وشاخص برداشت مي باشنددرصد اسانس 
براي . گرفتمقايسه ميانگين ها به روش دانكن انجام  و موردتجزيه وتحليل قرارگرفت SAS  حاصل از آزمايش توسط برنامه آماري 

 .استفاده شد Excelافزار رسم نمودارها و منحني ها از نرم 

 نتايج و بحث 

  :تعداد چتر در بوته
كه ). p<0.01(داري را نشان مي دهد  چتر در بوته اختالف معني تعداد كه اثر تيمار رقم بر حاكي از اين است نتايج تجزيه واريانس

  .رقم سبزوار است به داراي تعداد چتر بيشتري نسبتچتر  91/25رقم شيراز با تعداد 

داري را  چتر در بوته اختالف معني صفت تعداد سولفات روي بر غلظت محلول پاشي كه اثر تيمار نشان مي دهد نتايج تجزيه واريانس
مربوط به غلظت ) 25(بااالترين ميانگين تعداد چتر در بوته  نتايج مقايسه ميانگين دانكن نشان مي دهد كه).p<0.01(نشان مي دهد 

ppm 6  كه با غلظتبودهppm 4  محلول پاشي .  بود) 33/21(و كمترين ميانگين مربوط به غلظت شاهدتفاوت معني دار ندارد
ppm 6 سولفات روي در هكتار باعث افزايش تعداد چتر در بوته شده است.    

  . داري نداشت  هاي محلول پاشي بر صفت تعداد چتر در بوته اثر معني حاكي از اين است كه اثر رقم در غلظت نتايج تجزيه واريانس

 :در چترتعداد دانه 
و پس ). p<0.01(معني دار است  درصد 1در سطح  نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داده اثر تيمار رقم بر تعداد دانه در چتر

نتايج حاصل از .داراي تعداد دانه بيشتري نسبت به رقم سبزوار است)  14(از مقايسه ميانگين مشخص شد كه رقم شيراز با تعداد
نتايج مقايسه ميانگين دانكن در ). p<0.01(نشان داده اثر تيمارسولفات روي بر تعداد دانه در چتر معني دار است تجزيه واريانس 

و كمترين ميانگين مربوط به ) 33/15( ppm 6نشان مي دهد كه باالترين ميانگين تعداد دانه درچتر مربوط به غلظت ) 1- 4(نمودار 
داري  هاي مختلف محلول پاشي تفاوت معني نشان داده اثر تيمار غلظت صل از تجزيه واريانسنتايج حا .بوده) 10(تيمار شاهد آزمايش

كالت   ppm 6درصد وجود دارد و پس از مقايسه ميانگين مشخص شد كه باالترين ميانگين تعداد دانه در چتر در غلظت  1در سطح 
توان به حضور اين  را ميوزن با محلول پاشي سولفات روي ش علت اين افزاي.روي و كمترين ميانگين در شاهد آزمايش مشاهده شد

نتايج اين پژوهش با نتايج زير .شود عنصر در افزايش پروتئين دانه و همچنين كربوهيدرات دانست كه باعث افزايش وزن دانه مي
گردد كه اين  ه پروتئين ميعنصر روي در سنتز پروتئين شركت كرده كه سبب ذخير) 1993(با توجه به گزارش مارشنر . مطابقت دارد

ي گياه با  گزارش كردند كه تغذيه) 1990(شارما و همكاران .شود ي بيشتر مي دانه افشاني و تشكيل ميوه و امر منجر به افزايش گرده
يش ي گرده شده و در نتيجه منجر به افزا ي گرده،  باعث افزايش طول عمر دانه ي هيدروكربن دانه روي، به دليل افزايش ذخيره

حاكي از اين است كه اثر متقابل رقم در )  1- 4جدول (نتايج تجزيه واريانس.شود افشاني و تشكيل تعداد دانه بيشتري مي گرده
  .داري نداشت  هاي محلول پاشي اختالف معني غلظت
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  ميانگين مربعات جدول تجزيه واريانس صفات زيره سبز - ول جد

  منابع تغيير

  

درجه 
  آزادي

  مربعاتميانگين  

تعدادچتر در 
  بوته

تعداددانه 
  درچتر

  عملكرد دانه
شاخص 
  برداشت

  درصد اسانس
وزن 
  هزاردانه

  ns5/786 ns69/7  ns0007/0  n.s00005/0  04/2*  37/2**  2  تكرار

  35/0**  781/0**  62/261**  3/108138**  66/42**  6/170**  1  رقم

  a  2  79/0 54/0  5/1261 88/31  004/0  0002/0 خطاي

  04/0**  418/0**  85/74**  3/66090**  88/33**  94/18**  3  غلظت

  n.s55/0  n.s55/0  **3/3640 ns06/7  **016/0  **001/0  3  غلظترقم

  b  12  25/0  51/0 3/605  29/10  001/0  0001/0خطاي 

            

,ns*, ** درصد مي باشند 1و  5به ترتيب بيانگر عدم تفاوت معني داري و تفاوت معني دار در سطح احتمال. 

 :وزن هزار دانه
نتايج تجزيه ). p<0.01(داري را نشان مي دهد  دهد كه اثر تيمار رقم بر وزن هزاردانه اختالف معني نتايج تجزيه واريانس نشان مي

نتايج تجزيه .است) گرم  85/2(ه رقم شيراز بداراي وزن هزاردانه بيشتري نسبت ) گرم  09/3(واريانس نشان داد كه رقم سبزوار 
داري را نشان مي دهد  دهد كه اثر تيمار غلظت هاي محلول پاشي  بر وزن هزاردانه اختالف معني واريانس نشان مي

)p<0.01.(مربوط به غلظت  ن هزاردانهوز نتايج مقايسه ميانگين دانكن نشان مي دهد كه باالترين ميانگينppm6 )06/3و ) گرم
) 1993(مارشنر  .نتايج اين پژوهش با نتايج زير مطابقت دارد.بوده است) گرم  87/2(كمترين ميانگين مربوط به تيمار شاهد آزمايش

زايش كربوهيدرات، وزن اظهار داشت در اثر مصرف آهن و روي مقدار كل كربوهيدرات، نشاسته و پروتئين دانه افزايش يافته و با اف
دهد كه اثر متقابل رقم در غلظت هاي  نتايج تجزيه واريانس نشان مي.هزار دانه و تعداد دانه و در نتيجه عملكرد دانه افزايش يافته است

ايسه بر اساس جدول مق. .مقايسه ميانگين نشان داد). p<0.01(داري را نشان مي دهد  محلول پاشي بر وزن هزاردانه اختالف معني
و همچنين كمترين عملكرد دانه در رقم شيراز و ) گرم ppm6 )2/3ميانگين بيشترين عملكرد دانه در تيمار رقم سبزوار و غلظت 

  .يدست آمد) گرم 77/2(غلظت صفر 
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 :دانه  عملكرد
نتايج تجزيه ). p<0.01(دهد داري را نشان مي  دهد كه اثر تيمار رقم بر عملكرد دانه اختالف معني نتايج تجزيه واريانس نشان مي

نتايج تجزيه  .نسبت به رقم سبزوار است داراي عملكرد دانه بيشتري) كيلو گرم در هكتار 25/441(نشان داد كه رقم شيراز  واريانس
داري را نشان مي دهد  دهد كه اثر تيمار غلظت هاي مختلف محلول پاشي بر عملكرد دانه اختالف معني واريانس نشان مي

)p<0.01 .( نتايج مقايسه ميانگين دانكن در نمودار  نشان مي دهد كه باالترين ميانگين عملكرد دانه مربوط به غلظتppm6 
نتايج تجزيه .مربوط به تيمار شاهد آزمايش بوده است) كيلو گرم در هكتار  67/257(و كمترين ميانگين ) كيلو گرم در هكتار17/492(

داري را نشان مي دهد  متقابل رقم در غلظت هاي محلول پاشي  بر عملكرد دانه اختالف معنيدهد كه اثر  واريانس نشان مي
)p<0.01.( .( بر اساس جدول مقايسه ميانگين بيشترين عملكرد دانه در تيمار رقم شيراز و غلظتppm 6 )66/398  كيلوگرم در

 از آنجا كه تعداد دانه .يدست آمد) كيلوگرم در هكتار 213(و همچنين كمترين عملكرد دانه در رقم سبزوار و غلظت صفر ) هكتار
جزء اجزا عملكرد به شمار مي آيد و رابطه مستقيمي با عملكرد دارد، هر چه تعداد دانه بيشتر باشد عملكرد نيز افزايش مي يابد تعداد 

امل موجب وكه كمبود اين ع. ارددانه عالوه بر خصوصيت ذاتي به عوامل گوناگوني به خصوص وجود عناصر غذايي كافي بستگي د
  ). 1995مارشنر (ف ميشودكاهش تعداد دانه در ردي

 :شاخص برداشت
). p<0.01(داري را نشان مي دهد  نشان داد كه اثر تيمار رقم بر شاخص برداشت اختالف معني نتايج حاصل از تجزيه واريانس

نتايج .است) 11/52(ه رقم سبزواربخص برداشت بيشتري نسبت داراي شا) 71/58(نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه رقم شيراز 
داري را نشان مي دهد  حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه اثرغلظت هاي محلول پاشي بر شاخص برداشت اختالف معني

)p<0.01 .( مربوط به غلظت  شاخص برداشتنتايج مقايسه ميانگين دانكن نشان مي دهد كه باالترين ميانگينppm6 )67/59( و
حاكي از اين است كه اثر متقابل رقم در  نتايج تجزيه واريانس.بوده است) 29/51(كمترين ميانگين مربوط به تيمار شاهد آزمايش 

  .داري نداشت  هاي محلول پاشي اختالف معني غلظت

 :درصد اسانس
نتايج ). p<0.01(داري را نشان مي دهد  اختالف معنينشان داد كه اثر تيمار رقم بر درصد اسانس  نتايج حاصل از تجزيه واريانس

 .است) 15/2(ه رقم شيراز بداراي درصد اسانس بيشتري نسبت )  51/2(تجزيه واريانس نشان داد كه رقم سبزوار 
مي دهد داري را نشان  نشان داد كه اثر تيمار غلظت هاي محلول پاشي بر درصد اسانس اختالف معني نتايج حاصل از تجزيه واريانس

)p<0.01 .(نتايج مقايسه ميانگين دانكن در نمودار  نشان مي دهد كه باالترين ميانگين ارتفاع مربوط به غلظتppm 6 )65/2 ( و
بنظر ميرسد كه رقم شيراز بعلت بومي بودن در اين منطقه از رشد .بوده است) 05/2(كمترين ميانگين مربوط به تيمار شاهد آزمايش 

اما رقم سبزوار انرژي خود را در توليد اسانس . ژي خود را در ايجاد شاخ و برگ بكار گرفته است ه و تمام انرظاهري بيشتري داشت
  .بيشتر بكار گرفته است

داري را  نشان داد كه اثر متقابل رقم در غلظت هاي محلول پاشي بر عملكرد بيولوژيك اختالف معني نتايج حاصل از تجزيه واريانس
و )85/2( ppm6بر اساس جدول مقايسه ميانگين باالترين درصد اسانس در تيمار رقم سبزوار و غلظت ).p<0.01(نشان مي دهد 

  .يدست آمد) درصد 94/1(همچنين كمترين درصد اسانس در رقم شيراز و غلظت صفر 
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Abstract 

In order to study of effect of Zn on yield and essence percentage on two native variety cumin, experiment was 
arranged split plot based on complete randomized block design in three replication at Abade region in 2010. 
Main plot including Shiraz and Sabzevar variety and sub plot was namely Zero (control), 2ppm, 4ppm and 
6ppm respectively. Traits of number of seed in umbrella, shrub high, seed yield, biological yield, harvest index 
and essence yield was measured. Result showed between two Shiraz and Sabzevar is significant in all of traits 
and mean of Shiraz variety is higher than Sabzevar. Usage of 6ppm better than other treatment and have 
maximum of mean in all of traits. In order to analysis of varianc of interaction in traits of number of seed in 
shrub, shrubs high, biological yield is significant then it is recommended Shiraz variety and concentration of 
6ppm Zn is best treatment. 

Key words: zire, Zn solphat, seed yield, esense yield. 

  


