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مطالعه تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز ()Cuminum cyminum L.
تحت تأثیر محلولپاشی آهن و روی
يعقوب يزداني چم حیدری ،1محمود رمرودی ،*2محمدرضا اصغریپور

2

 1دانشجوی کارشناسیارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،ایران
2دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ایران
تاریخ دریافت3191/2/9 :؛ تاریخ پذیرش3191/6/22 :
چکیده
برای بررسي تأثیر محلولپاشي آهن و ر وی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و کیفیت بذر زيره سبز تحت تنش
خشکي ،آزمايشي در سال زراعي  1931-32در مزرعه تحقیقاتي دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت
کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد .تنش خشکي به عنوان عامل
اصلي شامل فواصل آبیاری پنج 11 ،و 11روز و محلولپاشي عناصر ريز مغذی به عنوان عامل فرعي در چهار
سطح شامل عدم محلولپاشي (شاهد) ،محلولپاشي آهن ،روی و ترکیب آنها بودند .نتايج نشان داد که
افزايش تنش خشکي موجب کاهش ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژيک و دانه و
عملکرد اسانس شد .محلولپاشي عناصر ريز مغذی بر ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر،
عملکرد بیولوژيک و دانه ،درصد و عملکرد اسانس و شاخص برداشت تأثیر معنيدار داشت .بیشترين عملکرد
دانه ( 899/8کیلوگرم در هکتار) از محلولپاشي روی به دست آمد .برهمکنش محلولپاشي عناصر ريز مغذی و
تنش خشکي بر تعداد دانه در چتر ،وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژيک معنيدار شد .بیشترين عملکرد
بیولوژيک از تیمار دور پنج روز آبیاری و محلولپاشي عنصر روی حاصل گرديد.
واژههای کلیدی :درصد اسانس ،شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژيک ،عناصر ريزمغذی ،وزن هزار دانه

*نویسنده مسئولmramroudi42@uoz.ac.ir :
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دانشگاه گنبد کاووس

مطالعه تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد زيره سبز (...)Cuminum cyminum L.

گیاهان دارویی ،گیاهانی هستند که برخی از اندامهای آنها حاوی مواد مؤثره و خواص دارویی
است .این گیاهان ،از لحاظ پیشگیری بیماری و درمان و هم در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع
اهمیت خاصی دارند ( .)Fayyaz et al., 2011گرایش به تولید گیاهان دارویی و معطر و تقاضا برای
محصوالت طبیعی به طور مداوم در جهان رو به افزایش است .بهگونهای که قرن بیستم ،قرن بازگشت
به طبیعت و استفاده از داروهای گیاهی نام نهاده شد (.)Carruba et al., 2002
زیره سبز ( )Cuminum cyminum L.از خانواده چتریان ،یکی از محصوالت مهم صادراتی
است که با توجه به شرایط خاص اکولوژیکی مورد نیاز برای کشت آن ،در مناطق محدودی از جهان
تولید میشود .زیره سبز ،یکی از مهمترین گیاهان دارویی اهلی در کشور شناخته شده است .در حال
حاضر ،این گیاه در استانهای خراسان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،سمنان ،اصفهان و بخشهایی از استان
گلستان و کرمان کشت می گردد و سال به سال بر اهمیت و سطح زیر کشت آن افزوده میشود ( Kafi
 .)et al., 2002در شرایطی که  pHخاک باال بوده و جذب مواد غذایی از طریق ریشه امکانپذیر
نباشد ،استفاده از روش محلولپاشی و جذب برگی عناصر غذایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه،
اهمیت بسیاری دارد .از سوی دیگر ،استفاده از این روش باعث میشود که آلودگیهای زیست محیطی
و آلودگی آبهای زیرزمینی به حداقل برسد (.)Soleimani et al., 2011
رشد و نمو گیاهان عالوه بر فراهمی عناصر پرمصرف ،به فراهمی عناصر کممصرف هم نیازمند است.
با توجه به نقش عنصر روی در فعالیتهای آنزیمی و اهمیت آهن در تشکیل کلروفیل ،عرضه این عناصر
از طریق محلولپاشی میتواند در کیفیت و کمیت تولید محصوالت تأثیر بهسزایی داشته باشد
( .)Tadayon and Raeisi, 2008مصرف ریزمغذیها ،مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی نظیر
خشکی و شوری را افزایش میدهد و عناصر ریزمغذی آهن و روی تأثیر زیادی در کاهش اثرات سوء
تنش خشکی در گیاهان زراعی دارند ( .)Babaeian et al., 2010با کاهش میزان رطوبت خاک،
تحرک عناصر روی و آهن در خاک کاهش یافته ،با توجه به محدودیت رشد ریشه ،گیاه به طور
فزایندهای با کمبود این عناصر مواجه میشود (.)Sheshbahreh and Movahhedi, 2012
محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی نعناع فلفلی به دلیل تغذیه بهتر برگ و ساقه و تشدید فتوسنتز
موجب افزایش عملکرد وزن خشک گیاه شد (.)Heidari et al., 2008
بروز تنش کمآبی در مراحل مختلف نموی ،بهویژه در مرحله زایشی به علت کاهش طول دورة
فتوسنتزی و انتقال مواد حاصل از فتوسنتز جاری به دانه است که این امر ناشی از پیری زودرس برگها
و کاهش سطح برگ و نیز کاهش سهم انتقال مجدد مواد ذخیره شده در ساقه به دانه بوده و موجب
کاهش عملکرد به سبب کاهش وزن دانهها میشود ( .)Ramroudi et al., 2011خشکی ،فتوسنتز
18

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 6:04 +0330 on Thursday September 24th 2020

مقدمه
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مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی 3193-92در مزرعه آموزشی -تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
زابل واقع در سیستان در خاک شنی لومی اجرا گردید .شهر زابل در موقعیت جغرافیایی  63درجه و 29
دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی  13درجه و  31دقیقه شمالی و در ارتفاع  894/2متر از سطح
دریا قرار دارد .این شهرستان از نظر آب و هوا ،زمستانهای سرد و خشک و تابستانهای گرم و خشک
دارد .متوسط بارندگی در آن 84/9 ،میلی متر در سال و متوسط دمای ساالنه آن  22درجه سانتیگراد
است .میزان ساالنه تبخیر در آن  8468میلیمتر است که بیش از  84برابر بارندگی ساالنه منطقه
میباشد.
آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.
تنش خشکی بهعنوان عامل اصلی شامل :فواصل آبیاری پنج 32 ،و  38روزه که اعمال تنش پس از
استقرار کامل و در مرحله شش برگی انجام گرفت و محلولپاشی عناصر ریز مغذی بهعنوان عامل فرعی
در چهار سطح شامل :عدم محلولپاشی ،محلولپاشی آهن (با غلظت چهار گرم در لیتر) ،محلولپاشی
روی (سولفات روی با غلظت دو گرم در لیتر) و ترکیب آهن و روی (با غلظت چهار گرم در لیتر برای
آهن و دو گرم در لیتر برای روی) انجام شد .محلولپاشی با عناصر ریز مغذی بهصورت محلولپاشی
برگی دو بار در فصل ،بعد از مرحله هفت تا  32برگی (حدود  18روز بعد از جوانهزنی) و آغاز مرحله
زایشی گیاهان اعمال گردید.
هر کرت آزمایشی دارای چهار ردیف به طول چهار متر بود و فواصل بین ردیفهای کاشت 22
سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف کاشت شش سانتیمتر در نظر گرفته شد .قبل از پاییز به خاک کود
دامی ( 22تن در هکتار) داده و شخم عمیق زده شد .در آبانماه با دیسک و ماله خاک نرم و تسطیح
گردید .کاشت در ا واخر آبان ماه انجام شد .در دوره داشت عمل تنک کردن (چهار تا شش برگی) ،بر
اساس نیاز گیاه و به صورت دستی با علفهای هرز مبارزه شد.
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گیاهان را محدود میکند که تغییر در مقدار کلروفیل و خسارت به سیستم فتوسنتزی از پیامدهای آن
است ( .)Nayyar and Gupta, 2006افزون بر این ،خشکی فعالیتهای فتوشیمیایی را محدود میکند
و فعالیت آنزیمها در سیکل کالوین را کاهش میدهد (.)Monakhova and Chernyadev, 2002
به دلیل اهمیت عناصر ریز مغذی در عملکرد محصوالت زراعی و حفظ محیط زیست و اهمیتی که
در تولید زیره سبز دارد ،این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر عناصر ریز مغذی آهن و روی در شرایط تنش
خشکی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز انجام شد.

مطالعه تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد زيره سبز (...)Cuminum cyminum L.

نتايج و بحث
ارتفاع بوته :نتایج نشان داد که تأثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار
شد (جدول  .)3بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب از دور آبیاری پنج و  38روز آبیاری به دست
آمد (جدول  .) 2در شرایط تنش خشکی ،تخصیص مواد فتوسنتزی به ساقه کاهش مییابد که به نظر
میرسد همین این امر به کاهش ارتفاع بوته میانجامد.
جدول  -3تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک و
دانه ،شاخص برداشت ،درصد و عم لکرد اسانس زیره سبز تحت تأثیر دورآبیاری و محلولپاشی عناصر ریز مغذی
میانگین مربعات
درجه

ارتفاع

تعداد چتر

تعداد دانه

وزن هزار

عملکرد

عملکرد

شاخص

درصد

عملکرد

بوته

در بوته

در چتر

دانه

بیولوژیک

دانه

برداشت

اسانس

اسانس

28/4

4/82

8833/2

2/22

2338/6

1886/8

1/88

2/228

2/22

دورآبیاری()I

2

**18/8

**92/9

131/1

**3/41

**38828/8

**19646/4

**83/98

**1/226

**3/13

خطای a

2

2/8

2/82

6218/3

2/22

948/28

816/8

2/84

2/222

2/222

محلولپاشی()M

4

**32/8

*32/6

**3664/2

2/23

**98188/2

**9616/1

**38/48

**2/211

**2/24

M×I

3

3/8

1/29

*841/8

*2/26

**32611/9

3229/2

1/98

2/226

*2/23

خطای b

6

3/34

8/82

388/6

2/23

229/8

369/9

2/98

2/221

2/229

منابع تغییرات

آزادی
مناب

تکرار

ضریبتغییرات(درصد)

8/12

36/12

38/36

8/98

**و* بهترتیب معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.
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پس از مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی از هر کرت آزمایشی پنج بوته به صورت تصادفی انتخاب و
ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه اندازهگیری شدند .برای تعیین
عملکرد بیولوژیک و دانه مساحت  2/8مترمربع از وسط هر کرت با حذف اثر حاشیه برداشت گردید.
برای استخراج اسانس ،از روش تقطیر آب (دستگاه کلونجر) استفاده شد و عملکرد اسانس از
حاصلضرب عملکرد دانه و درصد اسانس محاسبه شد .تجزیه واریانس دادهها با نرمافزار آماری SAS9.1
و مقایسه میانگینها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد انجام گرفت .رسم نمودار
با نرمافزار  Excelانجام شد.
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تعداد چتر در بوته :ت عداد چتر در بوته تحت تأثیر تنش خشکی در سطح احتمال یک درصد معنیدار
شد (جدول  .)3با افزایش شدت تنش از تعداد چتر در بوته کاسته شد .به طوری که کمترین و
بیشترین تعداد چتر با مقادیر  21/82و  28/24در بوته به ترتیب از دور  38و پنج روز آبیاری به دست
آمد (جدول  .)2کافی و کشمیری ( )Kafi and Keshmiri, 2011در مطالعه خود روی گیاه زیره سبز
بیان کردند که در شرایط تنش خشکی تعداد چتر در بوته کاهش مییابد .با اعمال تنش خشکی روی
اسفرزه تعداد سنبله در بوته کاهش یافت ( .)Ramroudi et al., 2011کاهش آب مورد نیاز گیاه اگر
در مرحله زایشی باشد ،به دلیل اختالل در عمل گردهافشانی و کوتاه شدن زمان آن موجب کاهش
تعداد سنبله و دانه میشود ( .(Patra et al., 1999با اعمال تنش خشکی تعداد چتر کاهش مییابد.
این کاهش به دلیل ریزش گل و سقط دانه های تازه تشکیل شده است که باعث کاهش تعداد چتر و
دانه میشود ( .)Alizadeh et al., 2004گزارش رضوانی مقدم و نوروزپور ( Rezvani Moghaddam
 ،)and Nourouzpourn, 2005نتایج مشابهی در سیاه دانه مبنی بر کاهش تعداد چتر در بوته با
افزایش شدت تنش را نشان میدهد.
تأثیر محلولپاشی ریزمغذیها بر تعداد چتر در بوته در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد
(جدول  .)3بیشترین تعداد چتر در بوته از محلولپاشی آهن حاصل شد که در مقایسه با شاهد حدود
 22/2درصد افزایش داشت (جدول  .)2عنصر آهن از طریق پنجهزنی مطلوب و تشکیل آغازههای برگ،
باعث افزایش تعداد سنبله در غالت میشود ( .)Ebrahimi and Hassanpour, 2002برهمکنش دور
آبیاری و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر تعداد چتر در بوته معنیدار نشد (جدول .)3
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ارتفاع بوته تحت تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی قرار گرفت و در سطح احتمال یک درصد
معنیدار شد (جدول  .)3بیشتری ن ارتفاع بوته از تلفیق محلولپاشی عناصر آهن و روی حاصل شد که با
سایر تیمارهای محلولپاشی اختالف معنیداری نداشت ولی در مقایسه با شاهد حدود 33درصد افزایش
داشت (جدول  .)2به گزارش تدین و رئیسی ( ،)Tadayon and Raeisi, 2008مصرف توأم آهن و
روی باعث افزایش ارتفاع بوته میشود که با توجه به اهمیت عنصر روی در فعالیتهای آنزیمی و شرکت
آهن در تشکیل کلروفیل ،عکسالعمل مثبت گیاه به عناصر آهن و روی دور از انتظار نیست .برهمکنش
دور آبیاری و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر ارتفاع بوته معنیدار نشد (جدول .)3

مطالعه تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد زيره سبز (...)Cuminum cyminum L.

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

تعداد چتر در
بوته

تعداد دانه در
چتر

عملکرد دانه
(کیلوگرم در
هکتار)

شاخص برداشت

درصد اسانس

هکتار)

عملکرد اسانس
(کیلوگرم در

تیمارها
دور آبیاری (روز)
5

10
15

28/24a

36/24a

96/82a

481/88a

18/14b

3/32c

2/94c

28/84b

33/11b

91/16a

848/41b

12/42b

3/44b

3/88b

21/82b

33/29b

92/41a

866/22c

13/62b

2/33a

3/66a

محلولپاشی ریزمغذیها
28/33a

38/88a

92/88a

423/22a

11/14b

3/82a

3/19a

Zn

28/66a

32/33b

44/33a

411/84a

13/16b

3/88a

3/88a

Fe +Zn

26/22a
21/82b

32/44ab
33/48b

322/66a
68/62b

422/33a
888/61b

11/82a
12/92b

3/82a
3/88b

3/19a
3/36b

Fe

Control

*میانگینهایی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترک هستند ،فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح پنج درصد میباشند.

تعداد دانه در چتر :تعداد دانه در چتر تحت تأثیر تنش خشکی قرار نگرفت (جدول  .)3با وجود این،
تنش خشکی باعث کاهش تعداد دانه در چتر گردید (جدول  .)2به گزارش توکلی زینلی ( Tavakkoli
 ،)Zeinali, 2002کاهش تعداد دانه در اثر تنش خشکی میتواند به علت کاهش آسمیالتها به واسطه
کاهش سطح برگ گیاه و فتوسنتز در مرحله پر شدن دانه باشد .ثقه االسالمی و همکاران ( Seghatol
 )Eslami et al., 2007نشان دادن د که تنش خشکی باعث کاهش تعداد دانه در خوشه و کاهش وزن
هزار دانه می شود .با افزایش شدت تنش خشکی تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در بوته در زیره سبز
کاهش مییابد (.)Ahmadian, 2004
تأثیر محلولپاشی ریزمغذیها بر تعداد دانه در چتر در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در چتر از تلفیق محلولپاشی آهن و روی حاصل شد (جدول  .)2به
گزارش رمرودی و همکاران ( ،)Ramroudi et al., 2011در گیاه اسفرزه بیشترین تعداد دانه در سنبله
از محلولپاشی روی و آهن به دست آمد.
تأثیر برهمکنش دور آبیاری و محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر تعداد دانه در چتر در سطح احتمال
پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در چتر از دور پنج روز آبیاری با محلولپاشی
آهن و کمترین آن از دور  38روز آبیاری و عدم محلولپاشی عناصر ریز مغذی به دست آمد .با افزایش
18
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جدول  -2مقایسه میانگین ارتفاع بوته ،تعداد چتر در بوته ،تعداد دانه در چتر ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک و
دانه ،شاخص برداشت ،درصد و عملکرد اسانس زیره سبز تحت تأثیر دورآبیاری و محلولپاشی عناصر ریز مغذی
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شکل  -3برهمکنش محلولپاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی و دور آبیاری بر تعداد دانه در چتر گیاه زیره سبز.

وزن هزار دانه :تأثیر تنش خشکی ،محلولپاشی و برهمکنش آنها بر وزن هزار دانه در سطح احتمال
یک درصد معنی دار شد (جدول  .)3مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه از دور پنج
روز آبیاری با محلولپاشی توأم آهن و روی و کمترین آن از دور  38روز آبیاری با محلولپاشی عنصر
آهن به دست آمد .فواصل آبیاری پنج و  32روز تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند .با افزایش فاصله
آبیاری ،محلولپاشی توأم آهن و روی وزن هزار دانه را کاهش داد (شکل  .)2تنش خشکی در زمان پر
شدن غالف باعث کاهش طول مدت این دوره و در نتیجه کوچک شدن دانهها میگردد
( .)Tarumingkeng and Coto, 2003کاهش وزن هزار دانه در اثر تنش خشکی در آزمایشهای
دیگران از جمله ابوهاشم و همکاران ( )Abulhashem et al., 1998و حیدری و اسد ( Heidari and
 )Asad, 1998گزارش شده است .با توجه به نقش عناصر روی و آهن در فرآیندهای فتوسنتزی و
تجمع هیدرات های کربن ،کاربرد این دو عنصر سبب افزایش وزن هزار دانه سویا شده است
( .)Sheshbahreh and Movahhedi, 2012به گزارش چاوز و همکاران (،)Chaves et al., 2002
تنش خشکی با کاهش حرکت مواد ذخیرهای به دانه به علت محدودیت آب ،یا با کاهش سهم
فتوسنتزی برگها ،در پر شدن دانه بر وزن هزار دانه تأثیر میگذارد .به همین دلیل با کاهش حرکت
مواد ذخیره ای و محدودیت آب به علت خشکی انتقال عناصر آهن و روی در گیاه محدود می شود و
وزن هزار دانه کاهش می یابد.
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فاصله آبیاری ،تأثیر محلولپاشی با آهن بر تعداد دانه در چتر به طور معنیداری کاهش مییابد (شکل
.)3

مطالعه تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد زيره سبز (...)Cuminum cyminum L.

شکل  -2برهمکنش محلولپاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی و تنش خشکی بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز.

عملکرد بیولوژيک :تأثیر تنش خشکی ،محلولپاشی عناصر ریزمغذی و برهمکنش آنها بر عملکرد
بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد (جدول  .)1مقایسه میانگینهای برهمکنش تنش
خشکی و محلولپاشی عناصر ریز مغذی نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک از دور پنج روز آبیاری
با محلولپاشی عنصر روی و کمترین آن از دور  38روز آبیاری با عدم محلولپاشی عناصر ریز مغذی
بهدست آمد .شکل  ،1عکسالعمل متفاوت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی
ریزمغذیها را نشان میدهد .در مجموع ،می توان گفت که فواصل مختلف آبیاری و محلولپاشی عنصر
روی ،عملکرد بیولوژیک را نسبت به شاهد افزایش داد؛ ولی بیشترین افزایش ،در دور آبیاری پنج روز با
محلولپاشی عنصر روی حاصل شد .عنصر روی با افزایش بیوسنتز اکسین و افزایش فتوسنتز باعث
افزایش بیوماس و عملکرد بیولوژیک میشود ( .)Sharafi et al., 2000تنش خشکی در گیاه ،سبب
کاهش ت وسعه رویشی گیاه ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی ،تعداد برگ به ویژه سطح برگها شد .در
نتیجه ،توانایی فتوسنتزی گیاه و سرعت انباشت ماده خشک کاهش یافت .کاهش ماده خشک در گیاه
زراعی که بهعلت کاهش آب خاک ایجاد میشود ،ناشی از کاهش جذب تشعشع تابیده شده و یا کاهش
کارایی فتوسنتز و یا ترکیبی از این دو است ( .)Daneshian, 1990الولر و کرنیک ( Lawler and
 )Cornic, 2002اظهار داشتند که در شرایط تنش کمبود آب ،کاهش عملکرد بیولوژیک میتواند
به دلیل کاهش فشار آماس سلول و یا ناشی از کاهش سطح برگ گیاه باشد .در مجموع ،میتوان گفت
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همانتارانجان و گارگ ( )Hemantaranjan and Garg, 1988نیز در گیاه گندم نشان دادند که
مصرف توأم آهن و روی موجب افزایش وزن هزار دانه گردید.
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شکل  -1برهمکنش محلولپاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی و تنش خشکی بر عملکرد
بیولوژیک گیاه زیره سبز .

عملکرد دانه :عملکرد دانه تحت تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر ریز مغذی در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین افزایش عملکرد دانه از دور پنج روز آبیاری و کمترین آن
از دور  38روز آبیاری به دست آمد (جدول  .)8کاهش سرعت سوخت و ساز کربن ،کاهش میزان
هدایت روزنهای و کاهش جذب آب در اثر کاهش رشد ریشه از عوامل دخیل در کاهش عملکرد در
شرایط تنش خشکی شناخته شدهاند ( .)Gonzalez, 2005در شرایط آبیاری کامل ،میزان فتوسنتز و
تولید مواد پرورده افزایش یافته و در نتیجه از طریق افزایش سرعت پر شدن دانه ،وزن دانه و در نهایت
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مق دار فتوسنتز خالص کمتر و همچنین کاهش هدایت روزنهای و مقدار کلروفیل کمتر در شرایط تنش
می تواند منجر به تولید مقدار کمتری بیوماس شود (.)Liu et al., 2004
نتایج آزمایش خلیلی محله و رشدی ( )Khalili Mahale and Roshdi, 2008نشان داد که
محلولپاشی عنصر روی باعث افزایش ماده خشک کل میشود که احتماال به دلیل تأثیر عنصر روی بر
کلروفیل برگ و هورمون ایندول استیک اسید است .بدین ترتیب که افزایش میزان کلروفیلهای  aو b
موجب افزایش میزان فتوسنتز شده که این امر موجب تولید ماده خشک و عملکرد بیشتر میگردد
( .)Hemantaranjan and Grag, 1988برنان ( )Brenan, 2001نشان داد که عملکرد بیولوژیک در
گندم با مصرف کودهای روی به دلیل تأثیر بر برخی از آنزیم ها و کلروفیل و افزایش فتوسنتز ،افزایش
یافت.

مطالعه تنش خشکي بر عملکرد و اجزای عملکرد زيره سبز (...)Cuminum cyminum L.

 ،)et al., 2011تنش خشکی در گیاه با کاهش آب برگ و در نتیجه بسته شدن روزنهها و افت فتوسنتز
از یک سو و متأثر کردن فعالیتهای آنزیمی و فرآیند های مربوطه از سوی دیگر ،موجب افت عملکرد
دانه میشود .با اعمال تنش خشکی ،به دلیل ریزش گلها و غالفها و همچنین کاهش وزن دانه،
عملکرد دانه کاهش مییابد (.)Farnia et al., 2006
مقایسه میانگینها (جدول  )8نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با محلولپاشی عنصر روی حاصل
شد که در مقایسه با شاهد حدود  32درصد افزایش داشت و کمترین میزان آن از عدم محلولپاشی
عناصر ریز مغذی به دست آمد .تالوث و همکاران ( )Thalooth et al., 2006در تحقیق خود روی گیاه
ماش اعالم کردند که محلولپاشی روی در شرایط تنش خشکی اثر مثبتی بر عملکرد داشت .مارشنر
( )Marshner, 1995بیان کرد عنصر روی در ساخت پروتئین لوله گرده شرکت داشته و سبب ذخیره
در این اندام شده که موجب افزایش گرده و تشکیل دانه میشود .بایبوردی و ملکوتی ( Bybordi and
 )Malakouti, 2007نیز نشان دادند که محلولپاشی عنصر روی دارای تأثیر معنیداری بر عملکرد دانه
میباشد .برهمکنش دور آبیاری و محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه معنی دار نشد (جدول
.)1
شاخص برداشت :تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی ریزمغذیها بر شاخص برداشت در سطح یک
درصد معنیدار شد (جدول .)1بیشترین افزایش شاخص برداشت از دور پنج روز آبیاری و کمترین آن از
دور  32روز آبیاری به دست آمد (جدول  .)8به گزارش رمرودی و همکاران ( Ramroudi et al.,
 ،)2011باالترین شاخص برداشت در اسفرزه از رژیم آبیاری کامل به دست آمد که دلیل آن را کاهش
بیشتر عملکرد بیولوژیک نسبت به عملکرد دانه دانستند .با اعمال تنش خشکی ،به دلیل کاهش وزن
دانه ،عملکرد دانه کاهش می یابد و این کاهش نسبت به کاهش عملکرد بیولوژیکی بیشتر است .از این
رو ،شاخص برداشت ،کاهش می یابد و هر چه تنش خشکی شدیدتر گردد شاخص برداشت ،کاهش
بیشتری نشان میدهد ( .)Farnia et al., 2006ثقهاالسالمی و همکاران ( Seghatol Eslami et al.,
 )2007نیز در رابطه با کاهش شاخص برداشت تحت تأثیر تنش خشکی نتایج مشابهی ارائه کردهاند.
مقایسه میانگینها (جدول  )8نشان داد که بیشترین شاخص برداشت با محلولپاشی توأم آهن و روی
حاصل شد که در مقایسه با شاهد حدود هشت درصد افزایش داشت و کمترین میزان آن از عدم
محلولپاشی عناصر ریز مغذی به دست آمد .محلولپاشی عناصر ریزمغذی میزان رشد رویشی را
افزایش داد؛ ولی افزایش عملکرد دانه با نسبت کمتری تحت تأثیر قرار گرفت .بنابراین ،محلولپاشی
عناصر ریز مغذی تأثیر بهسزایی بر شاخص برداشت داشت .افزایش شاخص برداشت با مصرف عناصر
ریز مغذی نشان دهنده تأثیر گذاری قابل توجه عناصر ریز مغذی در انتقال مواد فتوسنتزی به سمت
39
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عملکرد آن افزایش مییابد ( .)Palmer et al., 1995به گزارش فرخی نیا و همکاران ( Farrokhinia
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 )2011بیان داشتند که باالترین شاخص برداشت در سیاهدانه از تیمار محلولپاشی مخلوط عناصر ریز
مغذی و کمترین آن از تیمار شاهد به دست آمد .برهمکنش دور آبیاری و محلولپاشی عناصر ریز
مغذی بر شاخص برداشت معنیدار نشد (جدول .)1
درصد و عملکرد اسانس :تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر درصد و عملکرد
اسانس در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول ،)1بهطوری که از دور  38روز آبیاری بیشترین و از
دور پنج روز آبیاری کم ترین درصد و عملکرد اسانس به دست آمد (جدول  .)8آرزمجو و همکاران
( )Arazmjou et al., 2010بیان کردند که اعمال تنش به افزایش میزان اسانس در بابونه منجر شد.
سلماسی ( )Salmasi, 2001در تحقیقی روی گیاه آنیسون گزارش کرد که میزان اسانس در دانه
انیسون رابطه عکس با مقدار آب مصرفی داشت .احمدیان و همکاران (،)Ahmadian et al., 2010
نتایج مشابهی مبنی بر افزایش درصد اسانس تحت تأثیر تنش خشکی روی زیره سبز ،حسنی و
امیدبیگی ( )Hassani and Omidbeigi, 2002در ریحان ،صفیخانی و همکاران ( Safikhani et al.,
 )2007در گیاه دارویی بادرشبو گزارش کردهاند.
مقایسه میانگینها (جدول  ) 8نشان داد که بیشترین افزایش مربوط به محلولپاشی با عنصر روی
بود که در مقایسه با شاهد ،درصد اسانس 31درصد و عملکرد اسانس  28درصد افزایش داشت و
کمترین میزان آن با عدم محلولپاشی عناصر ریز مغذی به دست آمد (جدول .)8در اثر محلولپاشی
عناصر ریز مغذی روی گیاه نعناع فلفلی ،میزان اسانس برگ و عملکرد اسانس افزایش یافت ( Heidari
 .)et al., 2008برهمکنش دور آبیاری و محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر درصد و عملکرد اسانس
معنیدار نشد (جدول .)1
نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده ،میتوان گفت که در این بررسی ،تنش خشکی سبب کاهش
خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه زیره سبز شد .با محلولپاشی عناصری از جمله آهن و روی که نقش
مهمی در کاتالیزوری فرآیندهای متابولیسمی و حفظ آماس سلولی در گیاه در شرایط تنش بر عهده
دارند ،گیاهان توانستند عملکرد و رشد قابل قبولتری در شرایط تنش داشته باشند .بنابراین برای
جبران حداقل برخی اثرات مضر تنش خشکی ،محلولپاشی چنین عناصری میتواند در مقاومت به
خشکی گیاه ،نقش مؤثری داشته باشد.
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