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  چكيده
ایـن گیـاه بـه آبیـاري        چـون   . گـردد   میمصرف  که در غذاهاي سنتی     است  ترین گیاهان دارویی در ایران      زیره سبز از مهم   

جهـت  . رود خـشک ایـران بـه شـمار مـی       مهم در مناطق خشک و نیمـه    یدارد، گیاه نیاز  اندکی جهت انجام دوره رشد خود       
 آبیاري کامل و قطع کامـل آبیـاري         ماریت دو   تحت  آزمایشی بر روي این گیاه     ،هاي بومی مقاوم به تنش خشکی       تعیین توده 

بـه  ت ی، شاخص برداشت و شـاخص حـساس  يل اسمز یل آب برگ، پتانس   یپتانسهاي  فراسنجه. در مرحله گلدهی انجام شد    
هاي بومی سبزوار، تبریز و سروستان فـارس مقاومـت بـه تـنش را                 توده.  شدند ی بررس ی بوم يهاتودهاین   يتنش بر رو  
هـاي بـومی سـبزوار، سروسـتان فـارس، تبریـز و        با انجـام تجزیـه کالسـتر بـه روش سـینگل لینکـاژ، تـوده           . نشان دادند 

  توده بومی کرمـان بـه      وناباد و فردوس در یک گروه دیگر        هاي بومی زیرکوه قائن، گ       در یک گروه و توده     374-2خراسان
   .تندتنهایی در گروهی مجزا قرار گرف

  
   L.  Cuminum cyminum  مقاومت به خشکی،،زیره سبز اي،تجزیه خوشه هاي بومی،توده: هاي كليدي واژه
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Abstract 

Cumin is one of the most important herbal drug crops of Iran and used in traditional foods. It needs 

low water for growth cycle, and grows in arid and semi-arid regions of Iran. For evaluation of 

drought resistance of some cumin landraces of Iran, two experiments as under drought stress and 

normal condition were conducted. The parameters of leaf water potential, osmotic potential, harvest 

index and stress susceptibility index (SSI) were studied on cumin landraces. Sarvestan-e Fars, 

Tabriz and Sabzevar landraces were distinguished as drought tolerant landraces. Cluster analysis 

using single linkage method, classified the genotypes into three groups. Sabzevar, Sarvestan-e Fars, 

Tabriz and Khorasan2-374 landraces made the first group, Zirkoh-e Quen, Qunabad and Ferdous 

landraces included in the second group, and  Kerman landrace, alone, was located in the third 

group.  
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  مقدمه
  گیاه داروئی زیره سبز

با نـام   Apiaceae(عمده گیاهان داروئی به تیره جعفري       
ــی  ــد)Umbellifereaeقبل ــق دارن ــان  .  تعل ــی از گیاه یک

 جنس زیـرة سـبز      .ارزشمند این خانواده زیره سبز است     
، سـاقه   ) میـوه  به جـز  (حاوي گیاهانی معطر، بدون کرك      

کـه  اسـت  علفی با انشعابات دوتـایی و گـاهی سـه تـایی      
ــاع آن  ــا 10ارتف ــر 50 ت ــاي . باشــد مــی ســانتی مت بافته

پارانشیمی این گیاه داراي مجاري ترشحی حـاوي مـواد          

هـاي  ها، ساپونین هاي اتري، رزین  مختلف به ویژه روغن   
 ترپنونید و مونوتر تري

رنگ گلبرگ در زیـره     .)2001 یان و همکاران   (ها است پن
 شـیزوکارپ بـا     سبز قرمز و میوه ایـن گیـاه دو فندوقـه          

. هــاي ریــز اسـت، ولــی گــاهی فاقـد کــرك اســت  ریـشک 
بـر اثـر ترکیبـات       پریکارپ میوه داراي تانن زیاد بوده و      

ایــن گیــاه عمــدتا . )1381 یکــاف (شــود آهــن رنگــی مــی
درصـد دگرگـشنی آن ممکـن اسـت بـه           . خودگشن است 
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ایـن   ).1370 و راشـد محـصل   یصـادق ( هم برسـد  % 5/2
  .)1381 یکاف(حدود است  نامگیاه داراي عادت رشدي

ماده اصلی اسانس زیره سبز آلدهید کومینیک یـا      
فـاراگ  . )1381 یکاف ( است C10H12Oکومینل به فرمول    

هـاي آویـشن،     با اسـتفاده از اسـانس     ) 1989(و همکاران   
اجزاء اصلی اسانس آنها به ترتیب       که   سبز و میخک    زیره

 نستند، توا  بود 3 و یوجنول  2 ، کامین آلدهید   1شامل تیمول 
  Aspergillus parasiticusبـه عنـوان قـارچکش علیـه     

ــت  ــد   جهـ ــشی و تولیـ ــد رویـ ــل از رشـ ــت کامـ ممانعـ
بـا  ) 2002( محمـد  سـلما و   .استفاده نماینـد   4آفالتوکسین

انجام تحقیقـی بـر روي گیـاه زیـره سـبز بعنـوان منبـع                
-هاي ضروري و نقـش ریـز مغـذي   جدیدي براي اسانس 

بردنـد   غنی این گیاه پیهاي روي و منگنز در ترکیبات رو   
ها نقش موثري را در رشـد و ترکیبـات          که این ریزمغذي  

ر تحقیقـات زیـادي اثـر زیـره          د .شیمیایی این گیاه دارند   
 .E هاي نظیـر سبز در جلوگیري از رشد میکروارگانیزم

coli ،Bacillus sbtilis و Saccharomyces 

cerevisiae  ــرا مــشخص .  بــه اثبــات رســیده اســت اخی
 است که عامل اصـلی ایـن خاصـیت زیـره سـبز              گردیده

  ).1980مورگان (کامین آلدهید است 
بخــش زیــادي از اراضــی قابــل کــشت ایــران در 

در ایـن    .قـرار گرفتـه اسـت      مناطق خشک ونیمه خـشک      
مناطق عالوه بر اینکه میزان بارندگی کـم و از سـالی بـه      
سال دیگـر متغیـر بـوده، بنـابراین پـیش بینـی میـزان و                

تحت چنین شـرایطی عملکـرد      . باشد  مشکل می  توزیع آن 
در منـاطق   . هـاي متـوالی متغیـر اسـت       دانه نیز در سـال    

خشک تنوع عملکرد دانه معموال کم بـوده و         خشک و نیمه  
اثرات صفاتی که در عملکـرد دانـه موثرنـد از سـالی بـه               

ــاوت اســت  ــر متف ــات و  . ســال دیگ ــدگان نب اصــالح کنن

                                                 
1 Thymol 
2 Cumin aldehyde  
3 Eugenol  
4 Aflatoxin 

 ةرند که بـراي بـازد     هاي گیاهی بر این باو    فیزیولوژیست
بیشتر در اصالح ارقام سازگار و برتر در مناطق خـشک   
و نیمه خشک باید صفاتی را که تحت شرایط کم آبی در            
افزایش عملکرد دانه موثرند شناخته و آنها را نیز عـالوه          
بر عملکرد دانه بعنوان معیارهاي انتخاب مورد اسـتفاده         

ر یـ ش سـطح ز ی لذا جهـت افـزا    ).1372اهدایی  (قرار دهند   
ران اســتفاده از یـ مـه خــشک ا یکـشت منـاطق خــشک و ن  

بـا  . باشـد ین راهکـار مـ    ی بهتـر  یاهان مقاوم به خـشک    یگ
 با ارزش  یاهان داروئ ی از گ  یکیره سبز   ینکه ز یتوجه به ا  

 توانــد ی مــیاســت کــشت انــواع مقــاومتر آن بــه خــشک
  . سودمند باشد

 
  هامواد و روش

ــایش در ســال  ــه پژوهــش1382 آزم ی  در مزرع
بـذور مـورد    . دانشگاه شیراز واقع در باجگاه انجام شـد       

 یعـ ی و منـابع طب    يکـشاورز استفاده از مرکـز تحقیقـات       
 بذرهاي اسـتفاده    .)1جدول   (خراسان در مشهد تهیه شد    

ــاطق مختلــف )1381 یکــاف(شــده در ایــن تحقیــق   از من
آوري شدند و به روش لینه خالص         کاري ایران جمع    زیره

ــه مــدت  ــ5ب ــا حــذف  صی ســال ناخال ــدهــاي آنه  .گردی
 یکی تحـت تـنش       جداگانه  در دو آزمایش   هاي بومی   توده

 هـا هـر کـدام     آزمایش.  کشت شدند  ، بدون تنش  يو دیگر 
 کامل تـصادفی بـا سـه تکـرار انجـام            يهادر قالب بلوك  

 بـا   ي متـر  2  خـط  6به صـورت   در هر کرت      بذرها .ندشد
اریخ کاشـت   تـ . ندکشت شد ر  مت   سانتی 30فاصله خطوط   

  .فروردین بود 15
 زمـان هـا هم  جهت اعمال تنش در یکی از آزمایش      

 آبیـاري بـه طـور کامـل قطـع شـد و در               ، گلدهی  دوره با
آزمایش دیگر آبیاري با توجه به نیاز آبی گیاه براسـاس     

متري خاك بعد     سانتی 30مقدار رطوبت موجود در عمق      
ــصرف  ــی   % 70از م ــت زراع ــود در ظرفی ــت موج رطوب

آبیاري با اسـتفاده از     . گردیدیاري  توسط گیاه، مزرعه آب   
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سیفون انجام گرفت و مقدار آب داده شده بـه هـر کـرت              
در هر نوبت آبیـاري بـا اسـتفاده از فرمـول میخائیـل و               

محاسبه گردید و در هر آزمایش قبل از هر       ) 1987(اوجا  
آبیاري رطوبت خاك مزرعـه بـه روش وزنـی محاسـبه            

  . شد 
310*2*65.0 −= ghaQ  

Q :سیفون بر حسب لیتر بر ثانیهدبی .  
a :         مساحت سطح مقطع داخلی سیفون بـر حـسب
  .متر مربع سانتی

g : 981شتاب ثقلی برابر با(cm.sec-2)   
h :             اختالف ارتفاع آب در نهـر و کـرت بـر حـسب
  .متر سانتی

  
  در این تحقیق  شده استفاده زیره سبز بذور-1 جدول

 ها شماره ژنوتیپ  هاوکد الینمحل  ها شماره ژنوتیپ  هامحل وکد الین

 1 50 -فارسسروستان  5 کرمان

 2  زیرکوه-قائن 6 تبریز

 3 غرب سبزوار 7 80-)سی قلعه(فردوس

 4  285-گناباد   8 374 -2خراسان

  
مقدار آب مصرف شده براي آزمایش بدون تنش        

آب، رشـد   خاك(متر بود که در طی پنج آبیاري           میلی 300
) دهی و پر شـدن میـوه         ساقه، گل  اي، طویل شدن    گیاهچه

براي آزمایش تحت تـنش دو آبیـاري آخـر    . تامین گردید 
  .متر آبیاري گردید  میلی170حذف گردید و نهایتا معادل 

متغیرهــاي انــدازه گیــري شــده در ایــن آزمــایش 
شاخص برداشت، شـاخص حـساسیت بـه تـنش،       : شامل

پتانسیل اسمزي، پتانسیل آب برگ و فشار تورژسـانس         
تعیـین   %14هـا بـا رطوبـت          شاخص برداشت نمونه   .بود

طبق فرمول ارئه شده     شاخص حساسیت به تنش    .گردید
  . شدمحاسبه ) 1978(توسط فیشر و مورر

SIYp
YsSSI )](1[ −= 

)(1 PS YYSI −=  
  

SI: شدت تنش می باشد  
sY و pY   ــانگین ــب می ــه ترتی ــه  ب ــرد کلی  عملک
  اعمـال  بـدون  تـنش و  اعمـال   ها در دو محیط بـا       ژنوتیپ
  .باشد تنش می

Ys   وYp     هـا   ژنوتیپک ازیهر  به ترتیب عملکرد
براي اندازه   .بدون تنش می باشد    در دو محیط با تنش و     

ــشار    ــه ف ــتگاه محفظ ــرگ از دس ــسیل آب ب ــري پتان  1گی
 اوجهـا در زمـان       پتانسیل آب برگ نمونه   . ه گردید استفاد

از ظهـر تعیـین       بعـد  2دماي روزانه یعنی معادل سـاعت       
  . گردید

ــدازه گیــري پتانــسیل اســمزي از نقطــه   جهــت ان
   عدد دادن قرارکه با   شد   استفاده انجماد شیره گیاهی

 پتانـسیل   )1995(کرانـر و بـویر      بدست آمده در فرمـول      
  .محاسبه گردیداسمزي 
27.2)86.1(T= اسمزي پتانسیل)مگاپاسکال(  
T =گراد نقطه انجماد بر حسب سانتی  

 Ψ= Л+ P فـشار تورژسـانس طبـق فرمـول     

  .محاسبه گردید) 1995ر یکرانر و بو(
Ψ =     ،پتانسیل آب برگЛ =      پتانـسیل اسـمزي و

P  =فشار تورژسانس  

                                                 
1 Pressure membrane 
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تـه  پتانسیل آب برگ گیاه و پتانسیل اسمزي گیـاه دو هف          
   .برداري شدبعد از قطع آبیاري بطور همزمان نمونه

  
  هاي آماري تجزیه

ها بـا آزمـون      پس از اطمینان از نرمال بودن داده      
Anderson-darling  ــزار ــرم اف ، MINITAB توســط ن

گیري شده بر اساس طـرح بلـوك هـاي            متغیرهاي اندازه 
 مورد تجزیه قـرار  SASکامل تصادفی توسط نرم افزار    

افـزار    توسـط نـرم    1هـاي اصـلی   به مولفـه  یه   تجز .گرفت
MINITABافــزار  همچنــین از نــرم.  انجــام شــدSPSS 

 باي پـالت بـا توجـه        GGE (پالت  براي رسم نمودار باي   
به اثر اصلی هر ژنوتیپ و به همراه اثر متقابـل ژنوتیـپ             

هـاي زراعـی    با محیط که دو منبع اصلی تغییـرات گونـه         
 و )اي پـالت مـی کنـد     هستند، اقدام به رسم نمودارهاي ب     

   .)1شکل  ( استفاده گردیدtانجام آزمون 
گیـري     براي کلیه صـفات انـدازه      2اي  تجزیه خوشه 

 بـه روش سـینگل لینکـاژ    توده کـشت شـده     8شده براي   
  . انجام شدMINITABتوسط نرم افزار 

 
 
 
 

  نتایج و بحث
  تجزیه واریانس

هاي حاصـل نـشان داد کـه          تجزیه واریانس داده  
ده براي متغیر پتانسیل آب بـرگ و متغیـر       تنش اعمال ش  

 درصـد بـین دو آزمـایش        5پتانسیل اسـمزي در سـطح       
متغیـر شـاخص برداشـت بـا حـدود      . باشـد   دار می   معنی

ــان  ــایش% 94اطمین ــین دو آزم ــال ب % 5 در ســطح احتم
 ).2جدول  (نشددار  معنی

  
                                                 
1 Principal component analysis 
2 Cluster analysis 

  
  
  
  
  
  
  

  

   بدون تنشتیمارپالت براي باي نمودار -1 شکل
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در توده هاي زیره سبز با  و بدون تنش  تنشتیمار در دو مقایسه بین صفات مقاومت به خشکی -2 جدول
  tز آزمون استفاده ا

  آزمایش بدون تنش  آزمایش تحت تنش  متغییرها  
  b645/2  a 87/1  پتانسیل آب برگ
  b912/4  a 974/3  پتانسیل اسمزي
  a266/2  a 108/2  فشار تورژسانس
  a23/40  a 41/34  شاخص برداشت

  .دهند نشان می  پنج درصددر سطح احتمال   t  را با آزموندار حروف مشترك در ردیف عدم اختالف معنی
    

ــ فــوق در آزمايهــا متغیرریتفــاوت مقــاد شات ی
 پتانسیل آب بـرگ     .دار بود   معنیبدون تنش و تحت تنش      

 آب ه نتیجـ  درتـر بـوده کـه    در شرایط تحت تـنش منفـی      
هاي درون برگ   ها با نیروي بیشتري به بافت     درون برگ 

. آیـد   ین آب کمتر به کار گیـاه مـی        متصل شده است که ا    
هــر ژنــوتیپی کــه قــادر باشــد پتانــسیل آب بــرگ درون 

تـري نگـه دارد در    هـاي خـود را در سـطح متعـادل         بافت
در آزمایشی دیگـر    . باشد  برابر تنش خشکی مقاومتر می    

مــشخص شــد کــه پتانــسیل آب گیــاه در ) 1381 یکــاف(
ار  بار هم رسیده است ولی آثـ       -30اواخر دوره رشد به     

ایـن موضـوع بیـانگر      . پژمردگی در آن دیده نشده است     
از طرفـی   .  باشـد   مقاومت به خشکی گیاه زیره سبز مـی       

 که پتانسیل اسمزي در شـرایط تحـت         شددیگر مشاهده   
شــاخص برداشــت در . تــنش بیــشتر منفــی شــده اســت

مقاومـت  شرایط تحت تنش افزایش یافته است، که نتیجه     
ش میزان شـاخ و بـرگ        خشکی این گیاه از طریق کاه      به

ایـن نتـایج بـا نتـایج طاوسـی          . در شرایط کم آبی اسـت     
که نشان داد تیمار آبیـاري کامـل کمتـرین وزن           ) 1379(

هزار دانه، کمترین شاخص برداشـت و بیـشترین مقـدار       
و  صـــادقی. باشـــد وزن زنـــده را دارد، هماهنـــگ مـــی

 که در سالهاي معمولی     ندنشان داد ) 1370 راشدمحصل
ندگی در مناطق کاشمر و مـشهد، آبیـاري نـه           از نظر بار  

شـود، بلکـه مقـدار آن را       تنها باعث افزایش عملکرد نمـی     

نتـایج ایـن آزمـایش بـا نتـایج طاوسـی            . دهـد   کاهش می 
 بـا کـاهش تعـداد دفعـات آبیـاري           دادکه نـشان    ) 1379(

 ولــی آثــار افــتیپتانــسیل آب گیــاه بــه شــدت کــاهش  
نشده ، هماهنـگ    پژمردگی در هیچکدام از تیمارها ظاهر       

  .  است
گیري شده در دو      با مقایسه بین متغیرهاي اندازه    

هـا   براي ژنوتیپی و بدون تنش خشک   یمار تنش خشک  یت
 مشخص شد که پتانسیل اسمزي    tبا استفاده از آزمون       

داري دارد     تفـاوت معنـی    ماریتبرگ ژنوتیپ شش در دو      
، که این حاکی از توانایی تنظـیم اسـمزي ایـن            )3جدول  (

همچنـین پـی بـرده      . باشد  گیاه در برابر تنش خشکی می     
 مـار یتشد که ژنوتیـپ هـشت شـاخص برداشـت آن در            

داري افزایش   بدون تنش بطور معنی   ماریتتنش نسبت به    
، که این بیانگر توانایی این ژنوتیـپ   )3جدول  (یافته است   

قابله با تنش   و حفظ عملکرد در م    براي کاهش شاخساره    
 پتانسیل آب بـرگ خـود       4ژنوتیپ شماره   . خشکی است 

داري کـاهش داده اسـت        را در حالت تـنش بطـور معنـی        
این بیانگر حساسیت ایـن ژنوتیـپ در برابـر          ). 3جدول  (

باشد که باعث از دسـت دادن آب بـرگ            شرایط تنش می  
  ). 1987ل و اوجا ییخایم(آن شده است 



  ٧       .........                                                                                                      بومي زيره سبز    توده چندمقاومت به خشكي در

 
 

  
  
  

  
  

  
  
  



سال / ۳ شماره ۲/۲۰لد ج/  پایدار  و تولیدکشاورزیدانش جله م                                     ...                 شوریده، پاک نیت و ٨
۱۳۸۹ 

  

 

مـار بـدون تـنش      ی ت يانس بـرا  یـ ه وار یـ زتج ضمناً        
 بـین   داري  گونـه اخـتالف معنـی       هـیچ  دهـد کـه      ینشان م 

ر پتانــسیل آب بــرگ، هــاي بـومی بــراي ســه متغیـ   تـوده 
پتانسیل اسمزي و شاخص برداشـت دیـده نـشده اسـت            

  ).3جدول (
داري   ها اختالف معنـی    تنش بین ژنوتیپ   ماریتدر  

لــی در  و،دیــده نــشد ر پتانــسیل آب بــرگمتغیــاز نظــر 
 يهـا هاي بـومی از نظـر متغیر        مقایسه میانگین بین توده   

پتانسیل اسمزي و شاخص برداشت به دو گروه تقـسیم          
بـراي  ).  با حروف نشان داده شده اند      3جدول  در  (شدند

 که مفیدترین شـاخص بـراي       ت به تنش  یشاخص حساس 
باشـد،   ها براي مقاومت بـه خـشکی مـی    گروه بندي توده  

جدول (داري دیده شد      اختالف معنی ها    بین میانگین توده  
ها به روش دانکن در سـطح         با انجام مقایسه میانگین   ). 3
ها بر اساس متغیر شاخص حساسیت        براي این توده  % 5

 جـزء   7 و   5،  4هـاي     به تنش مـشخص گردیـد کـه تـوده         
 قبال هـم   4ژنوتیپ شماره   . باشند  ها می   حساسترین توده 

غیر پتانسیل آب   جزء ژنوتیپهاي حساس با استفاده از مت      
 در 6 و 1،3هـاي شـماره    تـوده . برگ شناسایی شده بود 

هـا حالـت      بقیـه تـوده   . شوند  بندي می   گروه مقاومها طبقه  
 تغییـر  ماریتفشار تورژسانس در دو  . حدواسط را دارند  

ایـن موضـوع بیـانگر ایـن نکتـه         ). 2جـدول   (نکرده است   
ــاه از    تنظــیم اســمزي خــوبی تیــقابلاســت کــه ایــن گی

ــورد ــشار   برخ ــسته ف ــنش توان ــرایط ت ــوده و در ش ار ب
تورژسانس را مثبت نگه داشته تا تنش خـشکی تـاثیري           

تواند   این موضوع می  . بر روند رشدي گیاه نداشته باشد     
رایط کاهش  شتوجیهی براي عدم پژمردگی دائم گیاه در        

بنابراین تنظیم اسـمزي یکـی از       .  برگ باشد   آب پتانسیل
اي مقابله با تنش خـشکی     سیستمهاي کارآمد این گیاه بر    

  .باشد می
  تجزیه چند متغیره

از تغییرات در آزمایش بـدون تـنش        % 70دود  ح  
مولفه %24مولفه اول و    % 45(توسط دو مولفه اصلی اول    

بــا اســتفاده از ایــن دو ). 4جــدول (د یــه گردیــتوج )دوم
قـادر بـه    ) 1شکل  (پالت     باي نمودارمولفه اصلی و رسم     

. ا در این آزمایش خواهیم بـود      شناسایی بهترین ژنوتیپه  
پالت بـر اسـاس دو مولفـه اصـلی کـه سـهم              باي نمودار

 نمـودار این . شود زیادي در بیان تغییرات دارند رسم می  
ط یپ برتر در هـر محـ      ی ژنوت ییشناساکاربرد زیادي در    

  ).  2001ان و همکاران ی ،2002 محمدلما و س (دارد
  
 تجزیهه شده در بردارهاي ویژه شاخص هاي استفاد -4 جدول

  بدون تنش خشکی درتیمارهاي اصلی براي  مولفهبه 

  .هاي زیره سبز توده
شاخص هاي استفاده شده در 

  مولفه  به مولفه هاي اصلی تجزیه

  3  2  1  
  -204/0  /953  -194/0  پتانسیل آب برگ

  -606/0  -144/0  -450/0  پتانسیل اسمزي برگ
  -651/0  -239/0  -068/0  شاخص برداشت

  -410/0  120/0  869/0   حساسیت به تنششاخص
  455/0  699/0  918/0  درصد تجمعی بیان تغییرات

  
در مولفه اصلی اول شاخص برداشـت بیـشترین         

 پتانـسیل  ي بعـد  در مراحـل  و )651/0( سهم را داراسـت   
. اسمزي و شاخص حساسیت به تنش سهم باالیی دارند        

 از  )953/0( در مولفه اصلی دوم سهم پتانسیل آب بـرگ        
 يهـا پـالت ژنوتیپ  توسط این گراف باي. همه بیشتر است  

ــرین ژنوتیپ6 و 5، 3 ــا بهت ــن ه ــاریت در ای ــاییم   شناس
این ژنوتیپ توسط شاخص حساسیت به تـنش        . شود  می

  . هم جزء ژنوتیپهاي مقاوم شناسایی شده است
 ماریتبراي  ) 5جدول  (هاي اصلی     در تجزیه مولفه  

 از تغییرات   %70شود که حدود      تنش خشکی مشاهده می   
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ــلی اول   ــه اص ــط دو مولف ــه اول و% 46 (توس % 23مولف
بر همین اسـاس دیـده    . باشد   می ه قابل توجی  ) مولفه دوم 

شـود کـه در مولفـه اصـلی اول بـه ترتیـب پتانـسیل                  می
، شاخص برداشت و پتانـسیل آب       0/)681( اسمزي برگ 

در مولفـه اصـلی     . باشـند   برگ بیشترین سهم را دارا می     
ــشترین ســه ــنش دوم بی ــه ت  م را شــاخص حــساسیت ب

باشــد کــه ایــن حــاکی از اهمیــت ایــن    دارا مــی)818/0(

در مرحله بعد پتانسیل آب برگ سـهم     . باشد  شاخص می 
بــا رســم نمــودار . بــاالیی را در مولفــه اصــلی دوم دارد

توسـط ایـن دو مولفـه اصـلی دیـده           ) 2شـکل   (پالت    باي
 در   از بهتـرین ژنوتیپهـا     6 و   3،  1شود که ژنوتیپهاي      می

ایـن موضـوع توسـط شـاخص        . انـد   این آزمـایش بـوده    
  .حساسیت به تنش هم به تایید رسیده است
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  هاي اصلی مولفهبه تجزیه  بردارهاي ویژه شاخص هاي استفاده شده در -5جدول 
  یره سبزهاي ز  تنش خشکی در تودهتیمار براي 

شاخص هاي استفاده شده در تجزیه به 
  مولفه هاي اصلی

  مولفه

  3  2  1  
  472/0  564/0  523/0  پتانسیل آب برگ
  -618/0  -094/0  /015  پتانسیل اسمزي برگ
  -520/0  066/0  742/0  شاخص برداشت

  354/0  -818/0  419/0  شاخص حساسیت به تنش
  457/0  690/0  879/0  درصد تجمعی بیان تغییرات

  
در آزمایشاتی که تاکنون در مورد آبیـاري زیـره    
سبز انجام گرفته است، این گیاه در سالهاي پربـاران بـه          
آبیاري پاسخ مثبت نداده اسـت و تیمارهـاي آبیـاري بـا             

 و راشد یصادق( تیمار دیم آن عملکرد برابر داشته است
و یا به مقادیر کم آب پاسـخ مثبـت داده           ). 1370محصل  

 ینگیر و سـ یجـانگ  ، 1374 ي و موسـو پـور نیامـ ( اسـت 
شاید که علت اصلی این نیاز کم به آب، کم بودن           ). 1996

سطح تعرق کننده زیره سبز و یـا قـدرت جـذب مناسـب              
تولید زیـره سـبز     . رطوبت توسط ریشه زیره سبز باشد     

دهنده مقاومت نـسبی ایـن گیـاه بـه       در شرایط دیم نشان   
ها و    ودن بوته شکل برگها، کوتاه ب   . باشد  تنش خشکی می  

رنــگ و پوشــش ســطح انــدامهاي گیــاه همگــی نــشان از 
). 1381 یکـاف (سازگاري زیره به شرایط خـشکی اسـت         

هـاي      علت پاسخ ندادن به تیمار آبیاري حـساسیت تـوده         
 Fusariumبومی زیره سبز به عوامـل بیمـاریزا نظیـر    

oxysporum و Alternaria burnsii کــه بــه   اســت
در . شـوند   برگی می   میري و لکه    هترتیب باعث بیماري بوت   

 شــرایط فراوانــی آب شــرایط بــراي رشــد ایــن عوامــل 
هـا و   زا مساعد شده و باعث صدمه زدن به بوتـه           بیماري

  ).1381 یکاف(شود  کاهش شدید عملکرد می
  اي تجزیه خوشه

اي بـا اسـتفاده از چهـار     با انجـام تجزیـه خوشـه      
کـه داراي  گیري شده به روش سینگل لینکاژ      متغیر اندازه 

ضریب همبستگی کوفنتیکی باالیی هـم بـود، دنـدروگرام          
هـاي بـومی بـه سـه دسـته            که تـوده  .  بدست آمد  3شکل  

هاي بومی بـا شـماره    یک گروه شامل توده . تقسیم شدند 
هـاي بـومی      گروه دیگر شامل توده   . باشد   می 8 و   6،  3،  1

 گروه سوم تنهـا تـوده  . گردد  می7 و 4، 2هاي  با شماره

ــومی شــم  ــر اســاس ایــن . شــود  را شــامل مــی5اره ب ب
توان بیان کرد که زیره مورد کشت و کـار            بندي می   گروه

در منطقه تبریز به احتمـال زیـاد داراي جـد مـشترك بـا               
احتمـال دارد   . باشـد   زیره منطقـه سـبزوار خراسـان مـی        

. سبز منطقه خراسان به این ناحیه منتقل شده باشـد        زیره
ن فارس شباهت زیادي    زیره سبز منطقه سروستان استا    

را به زیـره منطقـه سـبزوار خراسـان داشـته و احتمـال               
  . ها داراي جد مشترك باشند رود که این توده می

 بـه ترتیـب     7 و   4هـاي     هاي بومی با شـماره      توده
. باشـند  مربوط به منطقه گناباد و فـردوس خراسـان مـی      

این دو منطقه از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند و           
بندي   باشند، در این گروه     شرایط اقلیمی مشابه می   داراي  

این دو توده بومی باهم شباهت زیـادي را نـشان داده و             
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شباهت آنها با تـوده بـومی منطقـه زیرکـوه قـائن زیـاد               
  .باشد می

 مربـوط بـه منطقـه کرمـان     5بومی شـماره    توده
اي  است که تقریبا با هیچ گروهی شـباهت قابـل مالحظـه      

توانـد    احتماال زیره سبز این منطقه می     . دهد  را نشان نمی  

سـبز   به عنوان منبع جدیدي بـراي ایجـاد تنـوع در زیـره           
 .   مورد استفاده قرار گیرد

ره سـبز   یجه را گرفت که ز    ین نت یتوان ا یدر کل م  
 ن ین لحاظ در بـ ی است و از ای مقاوم به خشک یاهیذاتاً گ 

  .  مختلف تنوع وجود دارديهاتوده
  
  

  

  بررسی شده جهت مقاومت به خشکی بر اساس متغییرهاي  زیره سبز توده بومی هشت دندروگرام مربوط به-3شکل 
 مقاومت به خشکی

 
 

هت
شبا

ب 
ضری

  

هاي بومیتوده  
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   در توده هاي زیره سبزگیري شده هاي اندازهها براي متغیر  مقایسه میانگین-3دول ج
 میانگین سطوح
 تنش

8 
 

7 6 5 4 3 2 1 
  هاژنوتیپ

  سطوح تنش
  
  متغیرها

87/1-  A 85/1- a A 85/1- a A 83/1- a A 88/1- a A 55/1- a A 86/1- a A 03/2- a A 10/2- a A S0 

65/2-  B 50/2- a A 36/2- a A 60/2- a A 63/2- a A 83/2- a B 56/2- a A 93/2- a A 73/2- a A S1 
  

 پتانسیل آب برگ

98/3-  A 70/3- a A 83/3- a A 60/4- a A 80/3- a A 00/4 a A 20/4- a A 16/4- a A 53/3- a A S0 

91/4-  B 68/4- ab A 54/5- b A 61/5- b B 79/4- ab A 08/5- ab A ab A00/5  311/4- a A 27/4- a A S1 
  

 پتانسیل اسمزي

41/34  A 06/28 a A 76/34 a A 33/33 a A 96/41 a A 03/34 a A 5/37 a A 36/37 a A 36/35 a A S0 

23/40  A 21/45 a B 87/31 b A 12/39 ab A 87/31 b A 06/44 a A 5/37 ab A 14/38 ab A 87/39 ab A S1 
  

 شاخص برداشت

- 84/0 cd 43/1 ab 70/0 cd 64/1 a 00/1 abc 601/0 d 05/1 bc 44/0 d حساسیت به تنششاخص  

S0 :    ،بدون اعمال تنشS1 :      حـروف مـشترك بـزرگ در سـتون     .  استپنج درصددار توسط آزمون دانکن در سطح  حروف مشترك کوچک در ردیف بیانگر عدم اختالف معنی –همراه با اعمال تنش خشکی
  .است پنج درصددر سطح  tدار توسط آزمون  براي هر متغییر بیانگر عدم اختالف معنی

 
  


