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 چکیده
 تنش با که کشور خشک نيمه و خشک مناطق در که است ارزشمند دارویی گياهان از یکی (.Cuminum cyminum L) زبس زیره     

 آزمایشی در خشکی تنش طشرای در اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره تأثير ،اساس این بر .شود می تکش هستند، مواجه خشکی

 در واقع ای  عهرمز در 1833 و 1833 سال دو در تکرار سه بای تصادف کامل بلوك طرح قالب در لیفاکتور پالت تياسپل صورت به

 مصرف از پس آبياری سطح سه دری اصل عامل عنوان به خشکی تنش .شد بررسی یاسوج شهر کيلومتری 83 در بویراحمد شهرستان

 فرعی فاکتور و خاك رطوبت %33 مصرف از پس آبياری و خاك رطوبت% 03 مصرف از پس آبياری )شاهد(، خاك رطوبت 83%

 هکتار در ليتر دو و صفر سطح دو در دریایی جلبک دیگر فرعی فاکتور و ليتر در گرم ميلی 833 و صفر سطح دو در اسيد هيوميک

 تعداد اسانس، عملکرد بر داری معنی تأثير دریایی جلبک عصاره و دياس هيوميک پاشی محلول که داد نشان آزمایش نتایج بود.

 اسانس درصد و بوته ارتفاع بوته، در چتر تعداد چتر، در دانه تعداد هزاردانه، وزن دانه، عملکرد بيولوژیک، عملکرد فرعی، های ساقه

 و اسانس عملکرد ،هزاردانه وزن ،دانه عملکرد ميزان بيشترین که طوری به .داد کاهش را خشکی تنش از ناشی منفی هایاثر و داشت

 جلبک عصاره به نسبت هيوميک اسيد کاربرد .آمد دستب دریایی جلبک عصاره و دياس هيوميک پاشی محلول با چتر در دانه تعداد

 تأثير دریایی جلبک عصاره اسانس درصد و اسانس عملکرد صفات در تنها که نحوی ، بهداشت بيشتری تأثير صفات بيشتر در دریایی

 تواند می دریایی جلبک عصاره و اسيد هيوميک پاشی محلول که داد نشان نتایج کلی طور هب داد. نشان هيوميک اسيد فاکتور از بيشتری

 .دشو سبز زیره عملکرد درصدی 0/01 افزایش موجب و کند تعدیل را تنش نامطلوب شرایط

 

 زیستی. عملکرد چتر، در دانه تعداد ،بوته در چتر تعداد ،اسانس عملکرد ،اسانس درصد کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 رشد، بر که استی ا غيرزنده تنش مهمترین خشکی تنش

 & Haghjoo) دارد تأثير شدت به گياهان عملکرد و توسعه

Bahrani, 2014 ؛Amiri et al., 2015).  از استفادهالبته 
 عملکرد کاهش زیادی ميزان به دتوان می مناسب یراهکارها

 .(Amiri et al., 2022) کند جبران را
ی اهيگ ،.Cuminum cyminum L یعلم نام با سبز رهیز

 Bettaieb) است انیچتر خانواده از معطر و ساله کی ،یعلف

et al., 2012). شمار به مهمیی دارو اهانيگ از سبز رهیز 
 درمان در و بودهی فراوانی اقتصاد ارزشی دارا که رود یم
 مورد ابتید و صرع تشنج، مانند یمختلفی ها یماريب

 سبز، زیره (.Bayati et al., 2020) گيرد می قرار استفاده
 کوتاه ها، برگ شکل قبيل از هایی ویژگی بودن دارا دليل به

 رشد فصل گياه،ی ها اندام سطح پوشش و رنگ ها، بوته بودن
 سایر با آن رشد فصل تداخل عدم کم، آبی نياز کوتاه،

 دیگر به نسبت آن اقتصادی توجيه کشاورزی، محصوالت
 و خشک مناطق در آن بودن صادراتی و زراعی محصوالت

 ,Ariafar & Forouzandeh) است اهميت دارای خشک نيمه

2017.)  
 ترین سریع عنوان به شيميایی کودهای از استفاده امروزه

 یافته گسترش خاك غذایی عناصر کمبود جبران برای راه
 محيطی زیست مشکالت بروز موجب موضوع این که است

 است. شده کشاوزی محصوالت کيفيت فتاُ و متعدد
 شيميایی کودهای مصرف کاهش هدف با پایدار رزیوکشا
 Alipour) است مشکالت این بر غلبه برای مطلوب حلی راه

et al., 2021.) خاك، مانند مختلف منابع از هيوميک اسيد 
 غيره و سنگ زغال شده، اکسيد ليگنيت پيت، هوموس،
 اسيد .(Sanjari Mijani et al., 2015) شود می استخراج
 بدین و داده افزایش رای سلولی غشای نفوذپذیر هيوميک

 افزایش آن نتيجه که کند یم تسهيل را پتاسيم ورود طریق
 یک همچنين و است سلول تقسيم وی سلول داخل فشار

 توليد کاهش و سلول درون به نيتروژن جذب در مهم فاکتور
 شود می توليد افزایش به منجر که باشد یم نيترات

(Khalesro & Malekian, 2017.) ها جلبک از استفاده 

 بار اولين برای که گردد میبر نوزده قرن به کود عنوان به
 از یکی .گرفت قرار استفاده مورد نشينان ساحل توسط
 اختالالت کاهش جلبکی کودهای مصرف مزایای

 Rahul et) است معدنی عناصر کمبود از ناشی فيزیولوژیکی

al., 2016.) دارا بر عالوه ها جلبک کاربرد خواص دیگر از 
 وجود ،معدنی عناصر از باالیی سطوح و ازت بودن

 سيتوکينين و جيبرلين اکسين، ازجمله هورمونی های ترکيب
 و رشد افزایش سبب که است ای قهوه های جلبک عصاره در

؛ Grzesik et al., 2017) است شده گياهان در توليد
Thambiraj et al., 2012.) جلبک عصاره کردن اضافه 

 از بسياری در برگی افشانه صورت به یا و خاك به دریایی
 ميوه درختان و دارویی گياهان حبوبات، غالت، مانند گياهان
 ,.Anisimov et al) گردد می محصول عملکرد بهبود موجب

2013.) Paul و Shridevi (2310) کاربرد که ندداد نشان 
 قابل افزایش موجب Pennisetum glaucum قرمز جلبک

 شاهد تيمار به نسبت گياه عملکرد و رشد در ای مالحظه
 تأثيری بررس پژوهش نیا انجام از هدف لیک طور  به .شود می

 تنش شرایط در اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره
 در سبز زیره گياه عملکرد و زراعی صفات بر خشکی

 کشت و توسعه های قطب از یکی که) یاسوج شهرستان
 شرایط به توجه با تا است است( کشور در دارویی گياهان

 کرد. مقابله معضل این با بتوان استان در خشکی تنش
 

 ها روش و مواد
 جلبک عصاره و دياس هيوميک هایاثری بررس برای
 گياه زراعی خصوصيات بر خشکی تنش شرایط در دریایی

 در 1833 و 1833 سال دو طی در آزمایشی سبز زیره
 کبگيان بخش توابع از صالحان روستای در ای مزرعه

 با یاسوج شهر کيلومتری 83 در واقع بویراحمد شهرستان
 جغرافيایی طول دقيقه 13 و درجه 31 جغرافيایی مختصات

 تياسپل صورت به جغرافيایی عرض دقيقه 31 و درجه 83 و
 بای تصادف کاملی ها بلوك طرح قالب در لیفاکتور پالت

 دری اصل عامل عنوان به خشکی تنش شد. اجرا تکرار سه
 )شاهد(، خاك رطوبت %83 مصرف از پس آبياری سطح سه
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 از پس آبياری و خاك رطوبت %03 مصرف از پس آبياری
 شامل فرعی های فاکتور و خاك رطوبت %33 مصرف

 و ليتر در گرم ميلی 833 و صفر سطح دو در اسيد هيوميک
 بود. هکتار در ليتر دو و صفر سطح دو در دریایی جلبک

 خاك متری یسانت 83 تا صفر عمق از ش،یآزما انجام از قبل
 خاك نمونه هیتجز جینتا وشد  ریيگ نمونهی تصادف طور به

 است. شده داده نشان 1 جدول در شیآزمای اجرا محل

 

 ایی خاک مزرعه مورد آزمایشیبرخی خصوصیات فیزیکی و شیم -1جدول 
Table 1. Some physical and chemical properties of experimental farm soil 

EC 
(dS.m-1) 

pH TNV OC 

(%) 
Total N 

(%) 
P 

(mg.kg-1) 
K 

(mg.kg-1) 
Clay 

(%) 
Silt 

(%) 
Sand 

(%) Soil texture 

0.7 7.5 12 0.73 0.24 12.5 260 40 33 24 Clay-Loam 

OC: Organic Carbon, TNV: Total Neutralising Value 

 

 ،بود شیآ صورت  به قبل سال کهی نيزم در بهار لایاو در
 مورد نيزم وانجام  هم بر عمود دیسک دو و شخم عمليات

 سرعت شیافزا برای کاشت از قبل بذرها .شدی بند کرت نظر
 بعد و سيخ آب در ساعت 20 مدت بهی زن جوانه درصد و
 در شدند. کاشته متر سانتی 3/1 -2 عمق در دستی صورت به

 از بعد که شد داده قرار بذر عدد 0 تا 8 کشت، نقطه هر
 حفظ بوته یک برگی، چهار تا دو مرحله در گياه استقرار
 با متر دو طول به کشت خط پنج شامل کرت هر گردید.
 23 خطوطی رو فاصله و متر سانتی 23 خطوط بين فاصله
 ازی ريجلوگی برا اصلی های کرت نيب بود. متر سانتی

 گرفته نظر در فاصله متر 3/2 موجود،ی مارهايت اختالط
 هيتوص و خاك آزمون براساس اهيگ هیتغذ وی کودده .شد
 کود کيلوگرم 133 و اوره کود کيلوگرم 133 ميزان بهی کود

 سال دو هر در کاشت تاریخ .شد انجام تریپيل سوپرفسفات
  بود. اسفند 22 آزمایش

 .شد انجام مرحله دو طی در اسيد هيوميک پاشی محلول
 و ماه اردیبهشت اول هفته در گياه برگی 8-3 در اول مرحله
 دریایی جلبک مایع کود .شد تکرار بعد هفته دو بعدی مرحله

 در پاشی محلول صورت به پروليکس مور گرینی تجار نام با
 هيوميک پاشی محلول از بعد ای هفته یک فاصله با مرحله دو

 صبح نخستين ساعات در پاشی محلول .گردید انجام اسيد
 اختالط عدمی برا مجاوری ها کرت کشی نایلون از پس

  .شد انجام تيمارها

 تعيين دستگاه ازی اريآب زمان قيدق نييتع برای
 German, FM-Trime (TDR) خاك رطوبتی ريگ اندازه

 03) نظر مورد عمق در را خاك رطوبتی حجم درصد که
 تا ها کرت تمامی شد. استفاده کند، یم تعيين متر( یسانت

 وضعيت در خاك استفاده قابل رطوبت %03 مرحله
ی اريآبی مارهايت آن از پس و داشت قراری اريآب یکنواخت

 گردید گيری اندازه آب کنتور وسيله هب آب ميزان شد. اعمال
 استفادهی آبيار مدیریت برایی ا قطرهی آبيار سيستم از و

 .شد

 کرت هری انتها و ابتدا از متر کی حذف از پس
 ها کرت ازی بردار نمونه ،یا هيحاش اثر عنوان بهی شیآزما

 از شد. برداشتی تصادف طور به بوته ده کرت هر از وانجام 
 متر 3/3 ابعاد بهی مربع کرت هر داخل رسيده یها دانه

 اجزاء نييتعی برا شد. برداشت آنی ها بوته و انتخاب
 بوته ده بود،ی بردار نمونه منطقه درون کهی فیرد از عملکرد

 در چتر تعداد و چتر در دانه تعداد و انتخابی تصادف طور هب
 عملکرد نييتع برای .آمد دستب هزاردانه وزن و بوته

 در ساعت 03 مدت هب ها نمونه دانه، عملکرد و کیولوژيب
 .ندگرفت قرار آون داخل گراد یسانت درجه 03 یدما

 آب با ريتقط روش از اسانس درصدی ريگ اندازهی برا
 کی کرت هر از منظور نیبد شد. استفاده (کلونجر دستگاه)

  با همراه هشد پودر کامالً که ها دانه ازی گرم 83 نمونه
 سه و داده قرار cc1333 بالن درون مقطر آب تريل یليم 333
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 آب بخار فشار و حرارت اثر در .شد هداد حرارت ساعت
 آب بخار با همراه اسانس و شکسته اسانسی حاوی ها غده
 قطرات و انجام شده عانيم عمل مبرد در د.یگرد مبرد وارد

 لوله طرف به مشخص فاز دو صورت به آب درون اسانس
 به نسبت اسانس بودن تر سبک ليدل به و کرد حرکت مدرج
 قیطر ازی اضاف آب و کرد دايپ تجمع آبی رو اسانس آب،
ی ترازو از استفاده با سپس گشت.باز بالن به رابط لوله
 د.یگردی ريگ اندازه اسانس 3331/3 دقت بای شگاهیآزما
 آن عملکرد ها، دانه در اسانسی وزن درصد محاسبه از پس
ی برا شد. نييتع هکتار در لوگرميک حسب بر سطح واحد در

 استفاده (SAS 9.1) افزار نرم از ها داده انسیوار هیتجز انجام
 دانکنی ا دامنه چند آزمون براساس ها نيانگيم سهیمقا شد.
 رسم اکسل فزارا نرم  با ها شکل و شد انجام %3 سطح در

 گردید.
 

  نتایج
 بوته ارتفاع

 تأثير که داد نشان ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج

 و دریایی جلبک عصاره خشکی، تنش سال، تيمارهای
 ارتفاع بر %1 سطح در آنها متقابل هایاثر و اسيد هيوميک

 ها داده ميانگين مقایسه (.2 )جدول است بوده دار معنی بوته
 از پس آبياری تيمار در خشکی تنش اعمال که داد نشان

 را بوته ارتفاع کاهش اگرچه خاك رطوبت% 03 مصرف
 نداشت، شاهد تيمار با یدار معنی اختالف اما داشت دنبال به

 بوته ارتفاع کاهش سبب %33 مصرف از پس آبياری تيمار
 سبب اسيد هيوميک تيمار اعمال (.8 )جدول شد %3 از بيش

 همچنين ،شد بوته ارتفاع درصدی 3/20 دار معنی افزایش
 دار معنی افزایش سبب دریایی جلبک عصاره تيمار اعمال
 شد شاهد تيمار به نسبت بوته ارتفاع درصدی 18 از بيش

 بوته ارتفاع ميزان بيشترین تيمارها، کنش برهم در (.8 )جدول
 %83 مصرف از پس آبياری تيمار به متعلق ترم سانتی 3/23

 و دریایی جلبک عصاره با پاشی محلول همراه به رطوبت
 2/13 بوته ارتفاع ميزان کمترین .بود اسيد هيوميک

 مصرف از پس آبياری کنش برهم تيمار به مربوط متر سانتی
 جلبک عصاره با پاشی محلول بدون خاك رطوبت 33%

  .(1 شکل) بود اسيد هيوميک و دریایی

 

 
 (Cuminum cyminum)زیره سبز  بر ارتفاع بوته تیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل -1شکل 

Figure 1. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on plant height of  

Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
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 طی دو سال آزمایشی تحت تیمارهای مختلف  (Cuminum cyminum)سبز  صفات مورد مطالعه در گیاه زیره تجزیه واریانس -2جدول 
Table 2. ANOVA of studied traits in Cuminum cyminum under different experimental treatments during two years 

S.O.V. df Plant 
height 

No. of sub 
branches 

No. of umbrellas 
per plant 

No. of seeds 
per umbrella 

1000-seed 
weight Seed yield Biological 

yield 
Essential oil 
percentage 

Essential oil 
yield 

Y 1 6.2** 7.3* 12.8** 25.4** 0.11** 18262.5** 52117.1** 0.015** 23.2** 
Rep*Y 4 3.4 1.6 5.3 15.6 0.09 8432.6 56478.3 0.005 13.1 

I 2 13.9* 28.4* 9.7** 24.9** 0.6** 42538.9** 884513.9** 0.03** 26.8** 
Y*I 2 8.4* 33.7** 14.5** 14.2** 0.04** 25299.4** 5417.9** 0.005** 11.7** 

Rep*I*Y 6 3.6 2.5 5.2 10.3 0.33 9022.5 21564.7 0.002 9 
HA 1 49.4** 42.4** 20.6** 34.3** 0.2** 38220.6** 399652.7** 0.02** 10.8** 

Y*HA 1 7.2** 10.2* 3.7** 6.3** 0.08** 8806.5** 34052.9** 0.004** 4.8** 
I*HA 2 5.8** 17.9** 14.9** 17.2** 0.3** 46921.3** 317866.2** 0.03** 14.1** 

Y*I*HA 2 6.9** 14.6** 9.4** 11.5** 0.11** 20738.8** 211308.4** 0.005** 9.9** 
Error(a) 12 17.4 17.3 15.6 13.7 0.22 752.4 6289.5 0.02 9.6 

A 1 57.1** 28.2** 12.3** 17.6** 0.09** 26309.4** 297930** 0.018** 34.6** 
Y*A 1 22.5** 7.8** 7.6** 8.9** 0.13** 10211.6** 19660.2** 0.002** 16** 
I*A 2 30.7** 14.2** 16.4** 30.3** 0.09** 40338.7** 323044.6** 0.015** 28.9** 

Y*I*A 2 18.6** 21.7** 9.9** 10.4** 0.11** 17730.1** 169230.5** 0.03** 17.1** 
HA*A 1 36.5** 30.8** 22.2** 41.2** 0.41** 42103.2** 326605.4** 0.07** 26.6** 

Y*HA*A 1 9.3** 14.5* 7.5** 8.5** 0.19** 18020.4** 180205.2** 0.06** 9.3** 
I*HA*A 2 39.4** 26.8** 20.4** 44.9** 0.32** 44120.5** 351213.8** 0.038** 41.7** 

Y*I*HA*A 2 16.7** 19.2** 11.6** 16.8** 0.18** 9806.2** 282152** 0.02** 25.6** 
Error(b) 24 20.6 17.1 12.8 19.5 2.5 21.8 29.3 0.38 8.2 

CV (%) 11.34 10.37 14.68 15.62 9.46 19.57 23.72 7.12 9.42 
ns, *, and **: not significant, significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
Y= year, I= irrigation, H= humic acid, and A= Algae. 
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 طی دو سال آزمایشی تحت تیمارهای مختلف (Cuminum cyminum) سبز مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در گیاه زیره -3جدول 

Table 3. Means comparison of studied traits in Cuminum cyminum under different experimental treatments 

during two years 

Essential 

oil yield 
(kg.ha-1) 

Essential 

oil  
(%) 

Biological 

yield 
(kg.ha-1) 

Seed 

yield 
(kg.ha-

1) 

1000-

seed 

weight 
(g) 

No. of 

seeds per 

umbrella 

No. of 

umbrellas 

per plant 

No. of 

sub 

branches 

Plant 

height 
(cm) 

Treatment 

7.73 a 1.4 b 1472.3 a 522.8 a 2.65 a 16.6 a 9.7 a 4.8 a 21.6 a 30% MD 

I 7.4 a 1.83 a 1254.7 b 404.3 b 2.37 b 15.4 b 8.3 b 3.8 b 20.4 b 70% MD 

6.89 b 2.1 a 1079.6 c 355.6 c 2.18 b 12.3 c 7.9 b 3.2 b 18.8 b 90% MD 

7.69 b 1.53 b 1523.5 b 516.9 b 2.53 b 20.4 b 10.2 b 4.7 b 22.2 b Non-Foliar 

application 
HA 

8.65 a 2.02 a 1988.4 a 702.4 a 3.1 a 29.2 a 14.3 a 7.2 a 28.4 a 
Foliar 

application 

7.25 b 1.56 b 1506.1 b 531.7 a 2.45 b 21.8 b 9.4 b 4.1 b 20.8 b 
Non-foliar 

application 
A 

3.3 a 2.24 a 1833.9 a 612.2 b 2.87 a 29.9 a 10.7 a 5.2 a 23.6 a 
Foliar 

application 
In each column, means with common letters are not significantly different at 5% probability level (Duncan test). 
I= irrigation, H= humic acid, A= Algae, and MD= Moisture depletion. 

 

 
 (Cuminum cyminum)زیره سبز  های فرعی بر تعداد شاخهتیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -2شکل 

Figure 2. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on number of sub branches of 

Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 
300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 

 

 فرعی های شاخه تعداد

ها نشان داد که تأثير  نتایج تجزیه واریانس مرکب داده
هيوميک اسيد و عصاره جلبک  تيمارهای سال، تنش خشکی،

های  بر تعداد شاخه %1متقابل آنها در سطح  هایدریایی و اثر
ها  (. مقایسه ميانگين داده2دار بوده است )جدول  فرعی معنی

رطوبت  %33نشان داد که در تيمار آبياری پس از مصرف 
های فرعی نسبت به تيمار شاهد کاهش  خاك تعداد شاخه

(. اعمال تيمار عصاره جلبک 8پيدا کرد )جدول % 88دار  معنی
 1/21دار  باعث افزایش معنی ترتيب دریایی و هيوميک اسيد به

های فرعی نسبت به تيمار شاهد شد  درصدی تعداد شاخه 38و 
های  کنش تيمارها، بيشترین تعداد شاخه (. در برهم8)جدول 
 %83( متعلق به تيمار آبياری پس از مصرف 08/2فرعی )

پاشی هيوميک اسيد و  همراه محلول رطوبت خاك )شاهد( به
لبک دریایی بود. کمترین تعداد پاشی عصاره ج عدم محلول
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کنش آبياری  ( نيز مربوط به تيمار برهم1/8های فرعی ) شاخه
پاشی با عصاره  رطوبت خاك بدون محلول %33پس از مصرف 

 (.2جلبک دریایی و هيوميک اسيد بود )شکل 
 

  بوته در چتر تعداد

 تأثير که داد نشان ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج
 عصاره و اسيد هيوميک خشکی، تنش سال، تيمارهای

 تعداد بر %1 سطح در آنها متقابل هایاثر و دریایی جلبک
 ميانگين مقایسه (.2 )جدول است بوده دار معنی بوته در چتر
% 33 مصرف از پس آبياری تيمار در که داد نشان ها داده

 شاهد تيمار به نسبت بوته در چتر تعداد خاك رطوبت

 اعمال (.8 )جدول کرد پيدا درصدی 3/13 دار معنی کاهش
 باعث ترتيب به اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره تيمار

 به نسبت بوته در چتر تعداد %03 و% 3/18 دار معنی افزایش
  (.8 )جدول شد شاهد تيمار

 تيمار به متعلق (8/10) بوته در چتر تعداد بيشترین
 همراه به )شاهد( خاك رطوبت %83 مصرف از پس آبياری
 و بود اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره با پاشی محلول
 پس آبياری کنش برهم تيمار به مربوط نيز (3/0) آن کمترین

 عصاره با پاشی محلول بدون خاك رطوبت% 33 مصرف از
  (.8 شکل) بود اسيد هيوميک و دریایی جلبک

 

 
 (Cuminum cyminum) سبز زیره بر تعداد چتر در بوتهتیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -3شکل 

Figure 3. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on number of umbrellas per plant 

of Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
 

 چتر در دانه تعداد
 تأثير که داد نشان ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج
 عصاره و اسيد هيوميک خشکی، تنش سال، تيمارهای

 تعداد بر %1 سطح در آنها متقابل هایاثر و دریایی جلبک
 ميانگين مقایسه (.2 )جدول است بوده دار معنی چتر در دانه
 %33 مصرف از پس آبياری تيمار در که داد نشان ها داده

 کاهش شاهد تيمار به نسبت چتر در دانه تعداد خاك رطوبت
 عصاره تيمار اعمال (.8 )جدول کرد پيدا% 80 دار معنی

 در دانه تعداد% 3/13 دار معنی افزایش سبب دریایی جلبک
 دار معنی افزایش سبب نيز اسيد هيوميک تيمار اعمال و چتر
 (.8 )جدول شد شاهد تيمار به نسبت چتر در دانه تعداد% 08

 آزمایش های تيمار کنش برهم در ،آمده بدست نتایج براساس
 تيمار به متعلق (8/23) چتر در دانه تعداد بيشترین نيز

 همراه به )شاهد( خاك رطوبت %83 مصرف از پس آبياری
 و اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره با پاشی محلول
 آبياری کنش برهم تيمار به مربوط نيز (3/11) آن کمترین
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  .(0 شکل) بود اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره با پاشی محلول بدون خاك رطوبت %33 مصرف از پس

 
 (Cuminum cyminum) سبز زیره بر تعداد دانه در چترتیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -4شکل 

Figure 4. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on number of seeds per umbrella 

of Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
 

 
 (Cuminum cyminum) سبز زیرهبر وزن هزاردانه تیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -5شکل 

Figure 5. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on 1000-seed weight of  

Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
 

 هزاردانه وزن
ها نشان داد که تأثير  نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

تيمارهای سال، تنش خشکی، هيوميک اسيد و عصاره 
بر وزن  %1متقابل آنها در سطح  هایجلبک دریایی و اثر

ها  مقایسه ميانگين داده (.2دار بود )جدول  هزاردانه معنی
رطوبت  %33نشان داد که در تيمار آبياری پس از مصرف 

دار  خاك وزن هزاردانه نسبت به تيمار شاهد کاهش معنی
(. کاربرد عصاره جلبک دریایی 8پيدا کرد )جدول % 0/10
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و % 10دار  ترتيب سبب افزایش معنی يک اسيد بهمو هيو
% در وزن هزاردانه نسبت به تيمار شاهد شد )جدول 22
های آزمایش بر صفت وزن  کنش تيمار (. در برهم8

گرم  88/8هزاردانه، بيشترین وزن هزاردانه به ميزان 
رطوبت خاك  %83متعلق به تيمار آبياری پس از مصرف 

پاشی با عصاره جلبک دریایی و  )شاهد( به همراه محلول
 13/2بود و کمترین وزن هزاردانه به ميزان هيوميک اسيد 

کنش آبياری پس از مصرف  گرم مربوط به تيمار برهم
پاشی با عصاره جلبک  رطوبت خاك بدون محلول 33%

 (. 3دریایی و هيوميک اسيد بود )شکل 
 

 زیستی عملکرد و دانه عملکرد

 تأثير که داد نشان ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج
 عصاره و اسيد هيوميک خشکی، تنش سال، تيمارهای

 بر %1 سطح در آنها متقابل هایاثر و دریایی جلبک
 (.2 )جدول بود دار معنی زیستی عملکرد و دانه عملکرد
 پس آبياری تيمار در که داد نشان ها داده ميانگين مقایسه

 عملکرد و دانه عملکرد خاك رطوبت %33 مصرف از
 شاهد تيمار به نسبت %2/22 و% 82 ترتيب به  زیستی

 تيمار اعمال (.8 )جدول است هکرد پيدا دار معنی کاهش
% 3/12 دار معنی افزایش سبب دریایی جلبک عصاره

 تيمار به نسبت زیستی عملکرد% 8/28 و دانه عملکرد
 جلبک عصاره کاربرد همچنين (.8 )جدول شد شاهد

 و دانه عملکرد %0/21 دار معنی افزایش سبب دریایی
 شد شاهد تيمار به نسبت زیستی عملکرد 3/83%

  (.8 )جدول
 های تيمار کنش برهم در آمده بدست نتایج براساس

 بيشترین زیستی عملکرد و دانه عملکرد صفت بر آزمایش
 عملکرد و (هکتار در کيلوگرم 2/033) دانه عملکرد
 آبياری تيمار به متعلق هکتار( در کيلوگرم 2330) زیستی

 همراه به )شاهد( خاك رطوبت %83 مصرف از پس
 بود اسيد هيوميک و دریایی جلبک عصاره با پاشی محلول

 و هکتار در کيلوگرم 2/823 دانه عملکرد کمترین و
 به مربوط هکتار( در کيلوگرم 8/332) زیستی عملکرد

 خاك رطوبت %33 مصرف از پس آبياری کنش برهم تيمار
 هيوميک و دریایی جلبک عصاره با پاشی محلول بدون
  (.0 و 2های  شکل) بود اسيد

 
 

 
 (Cuminum cyminum) سبز زیرهبر عملکرد دانه تیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -6 شکل

Figure 6. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on seed yield of Cuminum 

cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
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 (Cuminum cyminum) سبز زیرهبر عملکرد زیستی تیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -7شکل 

Figure 7. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on biological yield of  

Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
 

  اسانس عملکرد و اسانس درصد

 تأثير که داد نشان ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج
 جلبک عصاره و اسيد هيوميک خشکی، تنش سال، تيمارهای

 و اسانس درصد بر %1 سطح در آنها متقابل هایاثر و دریایی
 مقایسه (.2 )جدول است بوده دار معنی اسانس عملکرد
 مصرف از پس آبياری تيمار در که داد نشان ها داده ميانگين

 به نسبت اسانس عملکرد و اسانس درصد ،خاك رطوبت% 33

 )جدول کرد پيدا کاهش %3/13 و %33 ترتيب به شاهد تيمار
 2/08 افزایش سبب دریایی جلبک عصاره بردرکا (.8

 عملکرد در درصدی 8/23 و اسانس درصد در درصدی
 هيوميک بردرکا (.8 )جدول شد شاهد تيمار به نسبت اسانس

 و %82 ترتيب به را اسانس عملکرد و اسانس درصد نيز اسيد
  (.8 )جدول داد افزایش شاهد تيمار به نسبت 3/83%
 

 

 

 
 (Cuminum cyminum) سبز زیرهبر درصد اسانس تیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -8 شکل

Figure 8. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on essential oil percentage of 

Cuminum cyminum 
Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 

I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively 
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درصد  های آزمایش بر صفت کنش تيمار در برهم
%( و 30/8اسانس و عملکرد آن بيشترین درصد اسانس )

ترتيب  کيلوگرم در هکتار( به 10/13عملکرد اسانس )
 %83و  %33 متعلق به تيمار آبياری پس از مصرف

پاشی با عصاره  همراه محلول رطوبت خاك )شاهد( به

جلبک دریایی و هيوميک اسيد بود و کمترین درصد 
کيلوگرم در  8/2اسانس )%( و عملکرد 02/1اسانس )

کنش آبياری پس از مصرف  هکتار( مربوط به تيمار برهم
پاشی با عصاره جلبک  رطوبت خاك بدون محلول 33%

 (.3و  3های  دریایی و هيوميک اسيد بود )شکل

 

 
 (Cuminum cyminum) سبز زیرهبر عملکرد اسانس تیمارهای آزمایشی مقایسه میانگین اثرات متقابل  -9 شکل

Figure 9. Means comparison of interaction effects of experimental treatments on essential oil yield of  

Cuminum cyminum 

Columns with common letters have no significant difference at 5% probability level. 
I0, I1, and I2: irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 90% of soil moisture, respectively; H0 and H1: humic acid at two levels of 0 and 

300 mg.L-1, respectively; A0 and A1: algae at two levels of 0 and 2 L.ha-1, respectively. 
 

 بحث
 بر تأثير با وی هورمون هایاثر طریق از هيوميک اسيد

 وی کنندگ کالت قدرت با وی گياه های سلول متابوليسم
 ارتفاع و رشد افزایش سبب ،یغذای عناصر جذب افزایش

 Haj همچنين (.Akbari & Gholami, 2016) شود یم گياه

Seyed Hadi و Rezaei Ghale (2312) کردند گزارش نيز 
 ارتفاع افزایش سبب هيوميک اسيد مانند آلی کودهای که

 داشت. مطابقت تحقيق این نتایج با که گردید بابونه
Khazaie دياسکه  کردند گزارش (2311) همکاران و 

 در شاخه تعداد رشد ویی هوا اندام شیافزا موجب کيوميه
 شود. می (Hyssopus officinalis) زوفا اهيگ

 شرایط بودن فراهم دليل به گياه رطوبتی نرمال شرایط در
 بارور فرعی شاخه توليد افزایش طریق از رشد مناسب

 نهایت در و گياه در چتر تعداد افزایش باعث تواند می

 (.Karimi Afshar et al., 2016) شود عملکرد افزایش
 و سبز زیره در خشکی تنش اثر در چتر در دانه تعداد کاهش

 & Azizi) است شده گزارش رازیانه گياه در همچنين

Safaei, 2017.) تعيين را مخزن ظرفيت چتر در دانه تعداد 
 مخزنی دارا گياه باشد، بيشتر دانه تعداد چه هرالبته  کند، می

 و است شده توليدی فتوسنتز مواد دریافتی برای بزرگتر
 شد خواهد گياه عملکرد افزایش به منجر صفت این افزایش

(Rezaei Chianeh et al., 2012.) آغاز در زیره اهيگ 
 فراهم طیشرا در که استی عیسری شیرو رشدی دارای گلده
 زانيم وی شیزا رشد دوره طول دسترس، قابل رطوبت بودن

ی ها گل ليتشک به منجر و ابدی  یم شیافزای جار فتوسنتز
 ديتول و باروری ها غالف ليتشک بر که شود یم اهيگ در شتريب

 ,Goldani & Rezvani Moghadam) است ثرؤم دانه

 مایع کود اعمال زمينه در شده انجام مطالعات (.2007
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 مایع کود بکاربردن که داد نشان گندم گياه روی بر جلبکی
 در سنبله در دانه تعداد ميزان افزایش سبب دریایی جلبک

 دارد مطابقت مطالعهاین  با که گردید گندم گياه
(Sivasangari Ramya et al., 2010.)  

 کاهش دليل به زایشی  مرحله دری آبيار محدودشدن با
 شده مواجه منبع محدودیت با گياه دانه، شدن پر دوره طول

 گونه هر بنابراین، شود. می منتقل ها دانه بهی کمتر مواد و
 و منبع روابط بر تواند می مراحل این طی در آبی کم تنش

 گنجایش شدن محدود سبب و بگذارد منفی تأثير مخزن
 Rezaei Chianeh et) شود دانه وزن کاهش و دانه ذخيره

al., 2012). در خشکی تنش اثر در هزاردانه وزن کاهش 
 زیره گياه در (2313) همکاران و Norouzi Shahri نتایج
 از تواند می هيوميک اسيد است. شده گزارش رازیانه و سبز

 وزن گياهی، توده زیست توليد و فتوسنتز ميزان بهبود طریق
رو،  ازاین (.Gholami et al., 2015) دهد افزایش را هزاردانه

 اندام توسعه بای آلی کودها کاربرد رسد یم نظر  به
 پرورده مواد ذخيره و توليد افزایش به منجر فتوسنتزکننده،

 ،دوباره انتقال وی جار فتوسنتز افزایش با نتيجه در و شده
 شده باالتری آندوسپرم اندوخته بای های دانه ایجاد موجب

 (Shahbazi et al., 2015) است
 از استفاده آزمایش، این از آمده دستب نتایج براساس

 مطالعات با که شد زیره عملکرد افزایش سبب اسيد هيوميک
Nasiri Dehsorkhi زیره گياه روی بر (2313) همکاران و 

 هيوميک اسيد که داد نشان پژوهشی نتایج داشت. مطابقت
 پالسمایی غشاء در را آزATP آنزیم فعاليت و نيترات جذب
 افزایش دليل به همچنين داد، افزایش ریشه های سلول

 افزوده دانه عملکرد ميزان بر غذایی، عناصر جذب و فتوسنتر
 دیگری محققان (.Ariafar & Forouzandeh, 2017) شد

 افزایش سبب هيوميک اسيد از استفاده بيان کردند که
 عصاره .(Mojaddam et al., 2016) شود می ذرت عملکرد
 مصرف، کم و پرمصرف عناصر داشتن دليل به دریایی جلبک

 ازجمله رشد های هورمون و آمينواسيدها و ها ویتامين
 کاهش سبب و داشته گياهان رشد بر مفيدی تأثير سيتوکينين

 شود می عملکرد افزایش وی خشک تنشی منف هایاثر

(Heydari et al., 2017 ؛Kamiab et al., 2014.) 
Taghaddosi قطع تنشی بررس در (2318) همکاران و 

 بر جلبک عصاره و کيوميه دياس بای پاش محلول وی اريآب
 و کيوميه دياسکه  کردند گزارشی ا علوفه سورگومی رو

ی خشک تنشی منف هایاثر کاهش سبب جلبک عصاره
 در اسانس درصد افزایش .است ثرؤم اهيگ رشد در و شود یم

 همکاران و Alizadeh توسط اسيد هيوميک مصرف اثر
 مطابقت تحقيق این نتایج با که است شده گزارش (2313)

 دارد.
 اسيد پاشی محلولکه  داد نشان نتایج کلی طور به

 داشت داری معنی افزایی هم دریایی جلبک عصاره و هيوميک
 ،داد افزایش را سبز زیره عملکرد اجزای و عملکرد و
 مطالعه مورد صفات تمام بر ها فاکتور تأثير که طوری به

 در خشکی تنش نامطلوب هایاثر بهبود سبب و بود دار یمعن
 عصاره به نسبت هيوميک اسيد کاربرد .شد سبز زیره گياه

 در تنها، داشت بيشتری تأثير صفات بيشتر در دریایی جلبک
 جلبک عصاره اسانس درصد و اسانس عملکرد صفات
 داد. نشان هيوميک اسيد فاکتور از بيشتری تأثير دریایی
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Abstract 
      Cumin (Cuminum cyminum L.) is one of the valuable medicinal plants cultivated in arid and 

semi-arid regions of Iran, facing to drought stress. Accordingly, an experiment was conducted 

to investigate the effects of algae extract and humic acid on cumin under drought stress 

conditions as a factorial split plot in a randomized complete blocks design with three 

replications in a farm located in Boyer-Ahmad city, 35 km from Yasouj, Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad province in 2019 and 2020 years. The experimental factors included drought 

stress as the main factor at three levels of irrigation after consumption of 35 (control), 70, and 

90% of soil moisture and humic acid at two levels of 0 and 300 mg.L
-1

 and algae at two levels 

of 0 and 2 L.ha
-1

 as the sub-factors. The results showed that foliar application of humic acid and 

algae extract had a significant effect on essential oil yield, number of branches, biological yield, 

grain yield, 1000-seed weight, number of seeds per umbrella, number of umbrellas per plant, 

plant height, and essential oil percentage and improved the negative effects of drought stress. 

The highest grain yield, 1000-grain weight, essential oil yield, and number of grains per 

umbrella were obtained by foliar application of humic acid and algae extract. The application of 

humic acid was more effective than algae extract on traits except yield and essential oil 

percentage which were more affected by algae extract. In general, the results showed that foliar 

application of humic acid and algae extract could moderate the adverse stress conditions and 

increase cumin yield by 41.4%. 

 

Keywords: Essential oil percentage, essential oil yield, number of umbrellas per plant, number 

of seeds per umbrella, biological yield.  

 


