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 چکیده

 آزمايشي (،.Foeniculum vulgare L) رازيانهگونه  بوم سه زايشي مراحل در آبياری قطع و اسيد هيوميک پاشي محلول ارزيابي برای    

 دانشگاه پژوهشي مزرعه در 95-96 زراعي سال در تکرار سه با تصادفي کامل های بلوک طرح قالب در اسپليت  فاکتوريل صورت به

 آبياری قطع گلدهي،مرحله  از آبياری قطع کامل، آبياری) آبياری مختلف های رژيم گرديد. انجام خوزستان رامين طبيعي منابع و کشاورزی

 در فاکتوريل صورت به (ليتر در گرم ميلي 400 پاشي محلول و پاشي محلول عدم) اسيد هيوميک پاشي محلول و (دانه شدن پر مرحله از

 شرايط در بوته ارتفاع بيشترين که داد نشان نتايج .شدند بررسي فرعي های کرت در (بوشهر و همدان اصفهان،) گونه بوم و اصلي های کرت

 پاشي محلول با نيز فرعي شاخه تعداد بيشترين آمد. دستب متر( سانتي 6/153) اصفهانگونه  بوم و متر( سانتي 86/157) کامل آبياری

 تعداد بيشترين همچنين .داد کاهش را هزاردانه وزن گلدهي از آبياری قطع آمد. بدست (16/10) اصفهانگونه  بوم و (14/10) اسيد هيوميک

 شرايط در مترمکعب( بر گرم 99/531) دانه توليد آبياری بازدهي و هکتار( در کيلوگرم 95/1876) دانه عملکرد (،52/24) چتر در چترک

گونه  بوم کلي طور به .حاصل شد کامل آبياری با بوشهرگونه  بوم از نيز چتر تعداد بيشترين آمد. دستب پاشي محلول همراه به کامل آبياری

 توصيه قابل آبياری بازدهي و عملکرد اجزای دانه، عملکرد باالترين بودن دارا دليل به اسيد هيوميک پاشي محلول و کامل آبياری با بوشهر

  است. آزمايش مورد  منطقه در

 

 دانه. شدن پر چتر، تعداد هزاردانه، وزن ،بوته ارتفاع ،رطوبتي تنش کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 محصوالت ديتول در مشکالت نيبزرگتر از آب تنش

 شمار به رانيا ازجمله خشک، مهين و خشک مناطق در يزراع
 اهانيگ متفاوت یها واکنش شناخت جهت اين از رود، يم

 است برخوردار يخاص تياهم از آب کمبود به ييدارو
(Heydari, 2001.) نموی، مختلف مراحل در آبي کم تنش بروز 

 فتوسنتزی دوره طول کاهش علت به زايشي مرحله در ويژه به
 امر اين که است دانه به جاری فتوسنتز از حاصل مواد انتقال و

 نيز و برگ سطح کاهش و ها برگ زودرس پيری از ناشي
 بوده دانه به ساقه در شده ذخيره مواد دوباره انتقال سهم کاهش

 شود مي ها دانه وزن کاهش دليل به عملکرد کاهش موجب و
(Ramroudi et al., 2011.) ارزيابي در محققان مورد اين در 

بازدهي  و عملکرد بر نيتروژن مقادير و خشکي تنش اثر
 دانه تعداد بوته، در چتر تعداد که دريافتند رازيانه آب مصرف

 ,.Mousavi et al) يافت کاهش دانه عملکرد و چتر در

 خواص که دارد اين از حکايت موجود تحقيقات نتايج (.2012
 خانواده به متعلق دارويي گياهان از بسياری کيفي و يکمّ

 آبي کم تأثير تحت شدت به رازيانه و نيسونا ازجمله چتريان
 اهانيگ مصرف شيافزا (.Heidari et al., 2012) گيرد مي قرار
 نيا از یاريبس ديتول یبرا يآب منابع تيمحدود و ييدارو

 آب کمبود به سازگار یها پيژنوتيي شناسا ضرورت اهان،يگ
ی رو پژوهشگران طالعاتم .کند مي آشکار زراعي شرايط دررا 
 که داد نشان نرمالی اريآب طيشرا در رانيا انهيرازگونه  بوم 50

 %50 تا روز تعداد برداشت، شاخص وماس،يب خشک وزن
 بيترت به پنجه تعداد و پدانکل طول برگ، تعداد ،يگلده
 طول برگ، تعداد و عملکرد راتييتغ در مؤثری ها عامل

 ترتيب به وسط انگرهيم طول و خشک توده ستيز وزن پدانکل،
 Bahmani et) است انهيراز اسانس رييتغ در مؤثر عوامل از

al., 2011.) اسيد هيوميک همانند آلي کودهای کاربرد امروزه 
 باغي و زراعي محصوالت کيفي و يکمّ افزايش و بهبود برای

(El-Sherbeny et al., 2012) اثرات کاهش همچنين و 

 توسعه حال در (Turan et al., 2011) غيرزيستي های تنش
 سويک از که است اين اسيد هيوميک خاصيت مهمترين .است

 های خاک در ويژه به شده تثبيت عناصر آزادسازی و انحالل به
 از و (Ozdamar Unlu et al., 2011) کند مي کمک قليايي
 محيط در موجود اضافي عناصر مخزن يک همانند ديگر سوی

 دهد مي قرار ريشه اختيار در موقع به و نموده ذخيره خود در را
(Turan et al., 2011) برای را متعادلي محيط ترتيب بدين و 

 خشکي تنش شرايط در .دآور مي وجود به گياه رشد
 و برگ آب نگهداری افزايش باعث هيوميکاسيد  پاشي محلول
 کاهش را اکسيداني آنتي متابوليسم و شده فتوسنتز ميزان

 يک عنوان به اسيد هيوميک (.Fujiu et al., 1995) دهد مي
 توده زيست افزايش طريق از هوموس از حاصل آلي اسيد
 شود مي عملکرد افزايش به منجر هوايي اندام و ريشه

(Sabzevari & Khazaei, 2009.) Heidari و Minaie 
 بر اسيد هيوميک و خشکي تنش تأثير ارزيابي در (2014)

 دارويي گياه در پرمصرف غذايي عناصر غلظت و گل عملکرد
 بر اسيد هيوميک پاشي محلول اثر که دريافتند گاوزبان گل

 شاخه تعداد بوته، ارتفاع توده، زيست عملکرد گل، عملکرد
 دار معني برگ و گل اندام دو در ها سرشاخه عملکرد و جانبي

 هزار در ليتر نيم و يک سطح تا تنها آنها افزايش سبب و بود
 رهيت از چندساله و معطر ،يعلف ياهيگ انهيراز .شد آب ليتر
 توجه با و است Foeniculum vulgare يعلم نام با انيچتر

 کشت کشور گرم مناطق در و است گرمسيری گياهي اينکه به
 نيز خوزستان در .ستروبرو خشکي تنش با عمدتاً شود، مي

 گرما شروع با گياه زايشي دوره تداخل با رازيانه  پاييزه کشت
  دوره که است همراه اسفندماه( )اواسط ها بارندگي قطع و

 و مقابله صدد در دباي رو از اين شود، مي آغاز منطقه در خشکي
 ارائه و آبياری کم سطوح تعيين ازجمله انديشي چاره

 محصول توليد در خشکي تنش اثر کاهش برای هايي راهکار
 شرايط به سازگار های گونه بوم به دستيابي یبرا موفقيت .بود

گونه  بوم معرفي و ژنتيکي مواد مقايسه مستلزم دار تنش محيطي



 ... واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و                                                                                                                                                                  168

 های رژيم بررسي هدف با آزمايشاين  ،بنابراين باشد. مي برتر
 های گونه بوم مورد در اسيد هيوميک پاشي محلول و آبياری
 .گرديد طراحي اهواز هوايي و آب شرايط در رازيانه
 
 ها روش و مواد

 پژوهشي مزرعه در 95-96 زراعي سال در پژوهش اين
 صورت به خوزستان، رامين طبيعي منابع و کشاورزی دانشگاه

 سه با تصادفي کامل های بلوک قالب در ليتاسپ فاکتوريل
 آبياری) آبياری های رژيم .گرديد انجام تيمار 18 و تکرار
 پرمرحله  از آبياری قطع و گلدهيمرحله  از آبياری قطع کامل،

 پاشي محلول و پاشي محلول عدم) اسيد هيوميک و (دانه شدن
 اصلي های کرت در فاکتوريل صورت به (ليتر در گرم ميلي 400
 تشکيل اصلي کرت شش تکرار هر در نتيجه در ،گرفتند قرار
 در نيز (بوشهر همدان، اصفهان،) رازيانه های گونه بوم .شد

 مورد ایه گونه بوم .گرفتند قرار بررسي مورد فرعي های کرت
 نظر از بودن متفاوت دليل به آزمايشاين  در ارزيابي

 شدند. انتخاب مختلف جغرافيايي منطقه و اقليمي مشخصات
 و منطقه هواشناسي آمار ،آزمايش مورد خاک خصوصيات
 آورده 3تا 1 ولاجد در ترتيب به ها گونه بوم اقليمي خصوصيات

 .است شده
 

 (1395-96خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه پژوهشی در زمان شروع آزمایش ) -1 جدول

 برداری نمونه عمق

(cm) 

 نیتروژن

(%) 

 فسفر

(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 
 اسیدیته

pH 

 الکتریکی هدایت

(μmhos.cm-1) 

 آلی ماده

(%) 
 خاک بافت

 سيلتي-رسي 76/0 6/3 4/7 214 2/7 07/0 30-0

 

 (1395-96هواشناسی منطقه اجرای آزمایش )سال زراعی آمار  - 2جدول 

 تبخیر مجموع

(mm) 

 نسبی رطوبت میانگین

)%( 

 بارندگی

(mm) 

 دما میانگین

(◦C) 

 حداکثر دمای

(◦C) 

 حداقل دمای

(◦C) 

 های ماه

 سال

 مهر 1/14 29 8/27 1/1 1/45 5/7

 آبان 1/14 8/31 23 0 78/48 4/5

 آذر 7/6 21 9/13 6/0 7/56 1/3

 دی 6/7 2/20 9/13 2/1 6/68 2/2

 بهمن 6/5 5/19 5/12 2/0 7/58 8/2

 اسفند 1/10 4/25 7/17 4/0 2/53 1/4

 فروردین 5/16 31 8/23 1/0 5/50 1/7

 اردیبهشت 22 5/40 3/31 1/0 3/36 6/12
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 های رازیانه گونه مشخصات اقلیمی و جغرافیایی بوم -3 جدول

 جغرافیایی عرض جغرافیایی طول (m) محل ارتفاع گونه بوم

 32  37 51  40 1550 اصفهان

 28  91 50  83 18 بوشهر

 34  51 48  32 1749 همدان

 
 متر، سه طول به کاشت خط شش شامل آزمايش واحد هر
 اعمال گياهي تراکم و متر سانتي 40 کشت خط دو بين فاصله

 فسفر کود .گرديد لحاظ مترمربع در بوته 13 رازيانه برای شده
 هکتار در کيلوگرم 75 ميزان به تريپل فسفات سوپر منبع از)
(P2O5) مورد نيتروژن .شد اعمال زمين سازی آماده هنگام به 

 نيتروژن هکتار در کيلوگرم 140 ميزان به اوره منبع از نياز
 کاشتو  بود ماه آبان 22 کاشت تاريخ گرديد. استفاده

 يک عمق در گونه بوم هر یبذرها و دستي صورت به
 تيمار سطوح از سوم يک شدند. کشت خاک متری سانتي

 دهي ساقهمرحله  در نيز مانده قيبا و کاشت ابتدای در نيتروژن
 و زايشي  رشد آغاز مرحله تا کاشت زمان از گرديد. اعمال
 نياز %100 تأمين و معمول صورت به آبياری گلدهي، شروع

 قطع کامل، آبياری) آبياری های رژيم سپس .شد انجام گياه آبي
 (دانه پرشدن مرحله از آبياری قطع گلدهي،مرحله  از آبياری
 از ممانعتبرای  نيز آبياری تيمار اعمال زمان در .گرديد اعمال
 برای نايلوني محافظ از آزمايش واحدهای به باران آب ورود
 پاشي محلول .گرديد استفاده مدنظر  آبياری قطع های دوره حفظ

 انجام گياه رشد دوره طول در مرحله سه طي نيز اسيد هيوميک
 دوره طول در پاشي محلول از مرحله دو که صورت بدين شد،

 در سوم مرحله و (ساقه طولي رشد ابتدای از شروع) رويشي
 تيمار اعمال با همزمان و گلدهي آغاز و چترها ظهور زمان

 تجاری نام با استفاده مورد اسيد هيوميک .بود آبياری کم
 اسيد فوليک %15 و اسيد هيوميک %80 دارای که هيومکس

 ليتر در گرم ميلي 400 شده توصيه مقدار به توجه با است،

 تکر هر در یربياآ آب حجم محاسبه رمنظو به .گرديد استفاده
 به مجهز رفشا تحت سيستم از دهستفاا با یربياآ ،مايشيآز
 های کرت به ورودی آب حجم شد. منجاا رکنتو و لنگشي

مرحله  از آبياری قطع کامل، آبياری تيمارهای در آزمايشي
 ميزان به ترتيب به دانه شدن پر مرحله از آبياری قطع و گلدهي

 بود. هکتار در مترمکعب 14/3087 و 63/2866 ،16/3528
 ارزيابيبرای  برداری نمونه و برداشت ، دانه رسيدگي از پس

 در چتر تعداد فرعي،  شاخه تعداد بوته، ارتفاعمانند  صفاتي
 نه،هزاردا وزن چتر، در دانه تعداد ،چتر در چترک تعداد بوته،

برای  شد. انجام دانه توليد آببازدهي  و دانه عملکرد
 تصادفي صورت به بوته 5 مورفولوژی صفات گيری اندازه

 يک از برداری نمونه دانه عملکرد تعيين برای و شد انتخاب
 از پس چترها .انجام گرديد ها حاشيه حذف از پس مترمربع

 و جداسازی از پس و شده خشک سايه در ساقه از جداسازی
 بازدهي شد. گيری اندازه دانه عملکرد و توزين ها دانه بوجاری،

 آمد بدست زير رابطه از نيز دانه توليد برای آب مصرف
(Mousavi et al., 2012.) تجزيه شامل آماری، وتحليل تجزيه 

 سيستم افزار نرم از استفاده با ها ميانگين مقايسه و واريانس
 آزمون با ها داده ميانگين مقايسه و 2/9SAS آماری آناليز
LSD گرديد انجام %5 خطای احتمال سطح در. 

 
     1 رابطه

بازدهي مصرف آب دانه              =
عملکرد دانه

ميزان مصرف آب
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 نتایج
 بوته ارتفاع

 آبياری های رژيم دار معني اثر واريانس تجزيه نتايج
(P<0.01) گونه بوم و (P<0.05) داد. نشان بوته ارتفاع بر را 

 در فاکتورها  کنش برهم ساير و اسيد هيوميک پاشي محلول
 مقايسه (.4جدول ) ندادند نشان را داری معني اثر مورد اين

 ارتفاع کمترين و بيشترين که داد نشان بوته ارتفاع ميانگين
 گلدهيمرحله  از آبياری قطع و کامل آبياری شرايط در بوته

 ارتفاع آمد. دستب متر سانتي 27/139 و 86/157 ترتيب به
 به نسبت گلدهيمرحله  از آبياری قطع شرايط در گياه

 بين در همچنين داشت. کاهش %3/13 کامل آبياری
 ای گونه به ،شد مشاهده بوته ارتفاع اختالف نيز ها گونه بوم
 متر( سانتي 69/153) اصفهانگونه  بوم به ارتفاع بيشترين که
 تعلق متر( سانتي 83/144) همدانگونه  بوم به نيز کمترين و

  .(5جدول ) داشت
 
 شاخه فرعی تعداد

 اسيد هيوميک پاشي محلول آبياری، های رژيم اثر
(P<0.01) گونه بوم و (P<0.05) های  شاخه تعداد مورد در 

 های کنش برهم دادند. نشان را داری معني تفاوت فرعي
 نداشتند داری معني اثر صفت اين در نيز گانه سه و گانهدو

 به کامل آبياری در فرعي شاخه تعداد بيشترين (.4 )جدول
مرحله  از آبياری قطع شد. مشاهده عدد 05/11 ميزان

 ميزان به عدد( 44/8) را کاهشي اثر بيشترين نيز گلدهي
 (.5 )جدول داشت کامل آبياری شرايط به نسبت% 30

 اثر فرعي شاخه تعداد بر نيز اسيد هيوميک پاشي محلول
 از حاصل فرعي شاخه بيشترين و داد نشان داری معني

 افزايش %9 پاشي محلول عدم به نسبت و بود پاشي محلول
 نيز مطالعه مورد های گونه بوم ميان در (.5 )جدول داشت

 فرعي شاخه تعداد بيشترين عدد 16/10 با اصفهانگونه  بوم
 بعدی های رده در همدان و بوشهر آن از پس و داشت را

  (.5 )جدول گرفتند قرار
 
 بوته در چتر تعداد

 و گونه بوم اسيد، هيوميک پاشي محلول آبياری، های رژيم
 اثر آبياری های رژيم در گونه بوم متقابل اثر همچنين

 (.4جدول ) دادند نشان بوته در چتر تعداد بر داری معني
 بيترت به بوته در چتر تعداد کمترين و بيشترينکه  طوری به
مرحله  از آبياری قطع و عدد( 47/54) کامل آبياری از

 با بوته در چتر تعداد آمد. بدست عدد( 16/32) گلدهي
 عدم به نسبت چتر( 25/47) اسيد هيوميک پاشي محلول
 ،داد نشان را داری معني تفاوت چتر( 55/39) پاشي محلول

 عدم به نسبت اسيد هيوميک پاشي محلول که ای گونه به
 در .داد افزايش را بوته در چتر تعداد% 16 پاشي محلول
 بيشترين بوشهرگونه  بوم نيز مطالعه موردگونه  بوم سهميان 
 های رژيم متقابل اثر (.5جدول ) داشت را بوته در چتر تعداد

 در چتر تعداد بيشترين که داد نشان نيز گونه بوم در آبياری
 آبياری شرايط در چتر 66 با بوشهرگونه  بوم به مربوط بوته

 با همدانگونه  بوم به آن کمترين که حالي در ،بود کامل
 گلدهيمرحله  از آبياری قطع شرايط در بوته در چتر 5/28

 سطوح افزايش با داد نشان ها ميانگين مقايسه .تعلق داشت
 يافت کاهش گونه بوم سه هر بوته در چتر تعداد آبياری قطع

 دررا  چتر تعداد باالترين بوشهر نيز ها گونه بومميان  در و
  (.1شکل ) داشت بوته

 



 

 
 

 گونه رازیانه آبیاری تولید دانه سه بوم بازدهیبر عملکرد، اجزای آن و  اسید پاشی هیومیک آبیاری و محلول های رژیم اثر واریانس تجزیه نتایج -4جدول 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 Msمیانگین مربعات

 ارتفاع بوته
 تعداد

 فرعی  شاخه

 تعداد چتر

 در بوته

 تعداد چترک

 در چتر

 تعداد دانه

 در چتر

 وزن

 هزاردانه

 عملکرد

 دانه

 آبیاریبازدهی 

 تولید دانه

 ns 28/361 **87/7 ns0 68/55 ns 374/0 ns 48/2036 ns 242/0 ns 32/57 ns 09/45 2 تکرار

 ns 51/3561 74/785139 ** 83/7 ** 50/138641** 25/24 ** 33/2239** 84/30 ** 1562 ** 2 آبیاری های رژیم

 ns  04/782 ** 11/11 ** 18/801 **72/205 **14/383056 * 756/0 **008/519074 ** 20/54488 1 اسید هیومیک

 ns 09/44 ns 643/0 ns 11/67 ** 02/14 ns 44/9785 ns 035 * 47/51752 * 97/7020 2 اسید هیومیک×آبیاری های رژیم

 32/1032 24/11025 129/0 53/8157 926/0 07/70 919/0 44/227 10 اسید هیومیک×آبیاری های رژیم خطای

 ns 006/0 ** 48/388124 ** 15/38339 12/72539  ** 66/8 * 51/316 * 01/4 * 53/358 * 2 گونه بوم

 ns 4/62 ns 819/0 **68/289 ns 22/2 *93/13942 ns 073/0 ns 53/7441 ns 12/291 4 آبیاری های رژیم ×گونه بوم

 ns 51/147 ns 69/1 ns 96/12 ns 42/1 ** 5/23869 ns 071/0 ns 21/8359 ns 96/952 2 اسید هیومیک×گونه بوم

 ns 38/29 ns 560/0 ns 51/156 ns 904/0 ns 81/1089 ns 007/0 ns 79/2857 ns 06/348 4 آبیاری های رژیم ×اسید هیومیک×گونه بوم

 50/1504 26/15646 151/0 03/4051 11/2 31/65 009/1 75/103 24 گونه بوم خطای

 87/7 01/8 18/10 38/12 58/6 61/18 36/10 83/6 (%) تغییرات ضریب

 داری معني عدم :ns و %1 و %5 سطح در دار معني ترتيب به :** و *
 

  



 

 
 

 گونه رازیانه اسید بر سه بوم هیومیک پاشی محلول و آبیاری های رژیم تأثیر تحت آبیاری بازدهی و عملکرد اجزای عملکرد، میانگین  مقایسه -5جدول 

 تیمار
 بوته ارتفاع

(cm) 

 تعداد

 فرعی  شاخه

 چتر تعداد

 بوته در

 چترک تعداد

 چتر در

 دانه تعداد

 چتر در

 وزن

 (gr) هزاردانه

 دانه عملکرد

(Kg. ha-1) 

 آبیاریبازدهی 

 (g. m-3) دانه تولید

 آبیاری های رژیم

 a86/157 a 05/11 a 47/54 a 37/23 a 29/609 a 54/4 a 95/1782 a 35/505 کامل آبیاری

 b 27/139 c 44/8 c 16/32 c 09/21 b 58/436 c 25/3 b 89/1368 b 53/477 گلدهی از آبیاری قطع

 ab 72/149 b 58/9 b 58/43 b 87/21 b 79/495 b 65/3 c 26/1528 ab 04/495 دانه شدن پر از آبیاری قطع

LSD (5%) 20/11 712/0 21/6 71/0 08/67 267/0 98/77 86/23 

 پاشی محلول
 a 14/145 b 24/9 b 55/39 a 16/20 b 66/429 b 70/3 b 99/1461 b 87/460 پاشی محلول عدم

 a 75/152 a 14/10 a 25/47 b 06/24 a 11/598 a 93/3 a 08/1658 a 4/524 پاشی محلول

LSD (5%) 14/9 581/0 07/5 58/0 77/54 218/0 67/63 48/19 

 گونه بوم

 a 69/153 a 16/10 b 44/41 a 61/22 a 76/581 a 81/3 b 38/1528 b 47/482 اصفهان

 b 83/144 b 22/9 b 55/40 b 32/21 c 97/455 a 8/3 c 60/1431 c 42/452 همدان

 ab 33/148 ab 69/9 a 22/48 a 41/22 b 93/503 a 84/3 a 12/1720 a 03/543 بوشهر

LSD (5%) 08/7 691/0 56/5 02/1 78/43 26/0 05/86 68/26 

 .(≥05/0P)ندارند  دار ياختالف معن LSDهر فاکتور براساس آزمون  یبا حروف مشابه در هر ستون و برا های يانگينم
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 رازیانه  گونه های آبیاری و سه بوم رژیم مقایسه میانگین تعداد چتر در بوته تحت تأثیر -1 شکل

 

 
 گونه رازیانه بومهای آبیاری و سه  رژیم مقایسه میانگین تعداد دانه در چتر تحت تأثیر -2 شکل

 
 چتر در چترک تعداد

 پاشي محلول و آبياری های رژيم که داد نشان نتايج
 متقابل اثر و (P<0.05) گونه بوم ،(P<0.01) اسيد هيوميک

 بر (P<0.01) اسيد هيوميک پاشي محلول در آبياری های رژيم
 (.4جدول ) بودند دار معني اختالف دارای چتر در چترک تعداد

 کامل آبياری شرايط در چتر در چترک تعداد بيشترينکه  طوری به
 نيز اسيد هيوميک پاشي محلول آمد. دستب عدد 37/23 ميزان به

 داشت. عدد(06/24) چتر در چترک تعداد در افزايشي اثر
 61/22) اصفهانگونه  بوم به متعلق چتر در چترک تعداد بيشترين

 تفاوت عدد( 41/22) بوشهر با آماری نظر از که بود عدد(
 را ميزان کمترين که همدان با که صورتي در ،نداشت داری معني

 در آبياری های رژيم (.5جدول ) داشتند داری معني تفاوت داشت
 کمترين و بيشترين که داد نشان نيز اسيد هيوميک پاشي محلول

 با کامل آبياری تيمارهای در ترتيب به چتر در چترک تعداد
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 بوم گونه

 آبیاری کامل
 قطع آبیاری از مرحله گلدهی
 قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه
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 بوم گونه

 آبیاری کامل
 قطع آبیاری از مرحله گلدهی
 قطع آبیاری از مرحله پر شدن دانه
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 و گلدهيمرحله  از آبياری قطع و عدد( 52/24) پاشي محلول
 نتايج (.6 )جدول آمد بدست عدد( 20/18) پاشي محلول عدم

 تعداد پاشي محلول بدون شرايط در آبياری کم با که داد نشان
 تنش، شرايط در ولي داشته داری معني کاهش چتر در چترک
 تعداد افزايش در را داری معني تفاوت اسيد هيوميک پاشي محلول
 داد. نشان چتر در چترک
 
 چتر در دانه تعداد

 اثر ،(P<0.01) گونه بوم و پاشي محلول آبياری، های رژيم

 گونه بوم متقابل اثر ،(P<0.01) اسيد هيوميک در گونه بوم متقابل
 مورد در داری معني اختالف (P<0.05) آبياری های رژيم در

 آبياری قطع کلي طور به (.4جدول ) داشتند چتر در دانه تعداد
 که ای گونه به ،شد ها گونه بوم در چتر در دانه تعداد کاهش سبب

 29/609 ميزان به کامل آبياری از چتر در دانه تعداد بيشترين
 عدم به نسبت نيز اسيد هيوميک پاشي محلول آمد. دستب عدد

 ميان در داد. افزايش %18 را چتر در دانه تعداد پاشي، محلول
 در دانه تعداد باالترين دارای اصفهانگونه  بوم نيز ها گونه بوم

 (.5جدول ) بود عدد 76/581 ميزان به چتر
 

 آبیاری  رژیم هر در پاشی محلول تأثیر تولید دانه تحت آبیاری بازدهی و دانه عملکرد چترک، میانگین تعداد  مقایسه -6جدول 
 (g.m-3) دانه آببازدهی  (kg.ha-1) دانه عملکرد چتر در چترک تعداد پاشی محلول آبیاری های رژیم

 کامل آبیاری
 b 23/22 b 95/1688 b 71/478 پاشي محلول عدم

 a 52/24 a 95/1876 a 99/531 اسيد هيوميک پاشي محلول

 گلدهی از آبیاری قطع
 d 20/18 d 32/1215 c 95/423 پاشي محلول عدم

 a 68/23 c 46/1522 a 10/531 اسيد هيوميک پاشي محلول

 دانه شدن پر از آبیاری قطع
 c 05/20 c 70/1481 b 96/479 پاشي محلول عدم

 a 98/23 c 82/1574 ab 12/510 اسيد هيوميک پاشي محلول

 .ندارند دار ياختالف معنا هم با حروف مشابه در هر ستون ب های يانگينم
 

 
 رازیانه ی ها گونه بوم و اسید هیومیک پاشی محلول تحت چتر، در دانه و چترک در دانه تعداد میانگین مقایسه -3 شکل
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 که داد نشان گونه بوم در آبياری های رژيم متقابل اثر
 در اصفهانگونه  بوم به مربوط چتر در دانه تعداد بيشترين
 نيز آن از پس و بود دانه( عدد 28/736) کامل آبياری شرايط

 در داد، اختصاص خود به را دانه تعداد بيشترين بوشهرگونه  بوم
 از آبياری قطع به مربوط چتر در دانه تعداد کمترينميان  اين

 با همدانگونه  بوم نيز ها گونه بومميان  در که بود گلدهيمرحله 
 )شکل است داشته را مقدار کمترين چتر در دانه عدد 89/407
 اسيد هيوميک پاشي محلول در گونه بوم متقابل اثر ميانگين (.2

 پاشي محلول همراه به همدانگونه  بوم که داد نشان نيز
 بيشترين اصفهانگونه  بوم نيز آن از پس و عدد( 57/703)

 عدم با اصفهانگونه  بوم .داشتند چتر دررا  دانه تعداد
 چتر دررا  دانه تعداد کمترين عدد 87/406 با نيز پاشي محلول
 (.3 )شکل داشت

 
 هزاردانه وزن

 و آبياری های رژيم تنها که داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 را  هزاردانه وزن داری معني طور به اسيد هيوميک پاشي محلول

 با هزاردانه وزن بيشترين (.4جدول ) دادند قرار تأثير تحت
  افزايش که شد حاصل گرم 54/4 ميزان به کامل آبياری

 تيمار از حاصل هزاردانه وزن کمترين به نسبت را درصدی 39
 پاشي محلول (.5جدول ) داشت گلدهيمرحله  از آبياری قطع

 به نسبت گرم 93/3 هزاردانه وزن ميانگين با نيز اسيد هيوميک
 (.5جدول ) داد افزايش را هزاردانه وزن %6 پاشي محلول عدم

 
 دانه عملکرد
 گونه بوم و اسيد هيوميک پاشي محلول آبياری، های رژيم اثر

(P<0.01) پاشي محلول در آبياری های رژيم متقابل اثر و 
 .(4جدول ) داشت دار معني تفاوت (P<0.05) اسيد هيوميک
 آبياری شرايط در ترتيب به دانه عملکرد کمترين و بيشترين

مرحله  از آبياری قطع و هکتار( در کيلوگرم 95/1782) کامل
 همچنين آمد. دستب هکتار( در کيلوگرم 89/1368) گلدهي

 در کيلوگرم 08/1658 ميزان به پاشي محلول با دانه عملکرد
 افزايش% 11 پاشي محلول عدم به نسبت که آمد دستب هکتار
 بوشهرگونه  بوم که داد نشان گونه بوم اثر ميانگين مقايسه داشت.

 را دانه عملکرد باالترين هکتار در کيلوگرم 12/1720 با
 به عملکرد افزايش ،همدانگونه  بوم با مقايسه در و داشت
 های رژيم متقابل اثر (.5جدول ) داد نشان را %20 ميزان

 .داد نشان را داری معني تفاوت نيز پاشي محلول در آبياری
 پاشي محلول با کامل آبياری تيمار در دانه عملکرد بيشترين
 در ،آمد دستب (هکتار در کيلوگرم 95/1876) اسيد هيوميک

 گلدهي از آبياری قطع به مربوط دانه عملکرد کمترين که حالي
 در درصدی 54 کاهش) اسيد هيوميک پاشي محلول عدم با

  (.6 جدول) بود (عملکرد
 

 دانه تولید آبیاری بازدهی
 پاشي محلول دار معنيتفاوت  واريانس تجزيه نتايج
 پاشي محلول متقابل اثر و (P<0.01) گونه بوم اسيد، هيوميک
 داد نشان را (P<0.05) آبياری های رژيم در اسيد هيوميک

 توليدبرای  آبياریبازدهي  بيشترينکه  طوری به (.4جدول )
 حاصل مترمکعب( بر گرم 35/505) کامل آبياری رژيم از دانه
 عدم به نسبت اسيد هيوميک پاشي محلول همچنين شد.

 فاکتور نتايج داد. افزايش را آبياریبازدهي  %12 پاشي محلول
بازدهي  بيشترين دارای بوشهرگونه  بوم که داد نشان گونه بوم

 مترمکعب( بر گرم 03/543) دانه توليدبرای  آبياری مصرف
 که گرفتند قرار همدان و اصفهان های گونه بوم آن از پس و بود
 (.5جدول ) داشت افزايش %20 همدان،گونه  ومب با مقايسه در

 آب مصرفبازدهي  کمترين که داد نشان ها ميانگين مقايسه
 مربوط مترمکعب بر گرم 95/423 ميانگين با دانه توليدبرای 

 پاشي محلول عدم با گلدهيمرحله  از آبياری قطع تيمار به
 با مطلوب آبياری شرايط در که حالي در بود. اسيد هيوميک

 بر گرم 99/531) %25 آب مصرفبازدهي  پاشي محلول
  (.6 )جدول يافت افزايش مترمکعب(
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 بحث
 شرايط در گياه ارتفاع کاهش پژوهشاين  نتايج به توجه با
 ها، ميانگره فاصله کاهش دليل به توان مي را رطوبتي تنش

 در اختالل روزنه، محافظ های سلول تورگر فشار کاهش
 های اندام به مواد انتقال در اختالل فتوسنتزی، های فعاليت
 داد. نسبت ها سلول تقسيم و تورگر فشار کاهش و مختلف

Mousavi بر آبياری اثر که بيان کردند نيز (2014) همکاران و 
 از ارتفاع بيشترين که یطور به ،بود دار معني رازيانه بوته ارتفاع
 با و آمد دستب آبي( کم تنش )بدون مطلوب آبياری تيمار
 ارتفاع دانه، شدن پر و گلدهي مراحل در خشکي تنش اعمال

 ژنتيک تأثير تحت که است صفتي ارتفاع يافت. کاهش بوته
 اصفهانگونه  بوم نيست. محيط شرايط از تأثير بي ليو بوده گياه
 ارتفاع افزايش در را خودقابليت  ديگرگونه  بوم دو از بيش
 (2012) همکاران و Rezaei Chianeh داد. نشان بوته

 رازيانه های گونه بوم بين داری معني اختالف که دريافتند
البته  داشت. وجود بوته ارتفاع نظر از آنتپ( گازی و )همدان
 اثرگذار فرعي شاخه تعداد برنيز  گياه دسترس در آب کاهش

 در تداوم و گياهرشد  بودن نامحدود دليل به احتماالً است. بوده
مرحله  از دريافتي آب کاهش فرعي، های شاخه تعداد توليد

 تعداد توليد و رويشي رشد سلول، تقسيم فتوسنتز، بر زايشي
 همکاران و Esfandiari است. بوده مؤثر نيز فرعي های شاخه

 را گياه اصلي ساقه انشعاب تعداد کاهش سبز زيره در (2010)
 پاشي محلول کردند. گزارش آبي کم تنش شرايط در

 داد. نشان داری معني اثر فرعي اخهش تعداد بر نيز اسيد هيوميک
 و شتهدا نياز يياغذ عناصر به گياه رويشي رشد مرحله در

 يياغذ عناصر بيشتر بجذ هميافر طريق از هيوميک سيدا
 کلي طور به است. شده فرعي  شاخه تعداد در افزايش سبب
 ناقل عنوان به غشاء نفوذپذيری بر مثبت تأثير با هيوميک اسيد

 توليد و فتوسنتز کربس  چرخه تنفس، کردن فعال پروتئين،
 گياهان رشد افزايش باعث فسفات تری آدنوزين و آمينواسيد

 اسيد که دريافتند پژوهشگران (.Sidari et al., 2008)شد 

 و داشته داری معني اثر زنيان جانبي  شاخه تعداد بر هيوميک
 در کيلوگرم سه تيمار در (94/6) جانبي شاخه تعداد بيشترين

 ,Barghmadi & Najafi) شد مشاهده اسيد هيوميک هکتار

 سبب یفتوسنتز ادمو توليد يشافزا با هيوميک سيدا .(2015
 بيشتر خشک دهما توليد و هگيا در فرعي شاخه ادتعد يشافزا

 اصفهانگونه  بوم اينکه به توجه با (.Azarpou, 2012) شود مي
 که دريافت توان مي کرد توليد بيشتری فرعي شاخه تعداد

 ساير به نسبت گونه بوم  اين سازگاریدليل  به احتماالً
 ارتفاع و رويشي رشد آزمايش، محيطي شرايط به ها گونه بوم
 يافته افزايش نيز فرعي شاخه توليد بنابراين ،بوده بيشتر گياه

 تعداد بيشترين که دريافتند (2011) همکاران و Safaei است.
 در آن کمترين و 34/9 با اصفهانگونه  بوم در فرعي شاخه

 بود. عدد 66/5 با لرستان و يزد ،بوشهر های گونه بوم
 است عملکرد اجزای مهمترين از يکي بوته در چتر تعداد

 چتر زيرا ،کند مي تعيين را گياه عملکردقابليت  که
 هيوميک سيدا باشد. مي ها دانه و چترک تعداد گيرندهدربر

 اثر سلولي متابوليسم بر مونيرهو اثر طريق از احتماالً
 نتيجه در و يياغذ عناصر بجذ يشافزا سبب و گذاشته
 و Gholami .دميشو بوته در چتر تعداد يشافزا موجب

 بر اسيد هيوميک پاشي محلول دار معني اثر (2015) همکاران
 که یطور به ،کردند گزارش را رازيانه بوته در چتر تعداد

 %4/6 پاشي محلول عدم به نسبت اسيد هيوميک پاشي محلول
 ديگر قيقيتح در همچنين داد. افزايش بوته دررا  چتر تعداد

 سبب اسيد هيوميک مصرف بابونه دارويي گياه روی بر
 به توجه با (.Kiani et al., 2012)شد  گل تعداد در افزايش

 بر گونه بوم در آبياری های رژيم متقابل اثر بودن دار معني
 شرايط در که دريافت چنين توان مي بوته در چتر تعداد

 بوشهر گونه بوم گلدهي زمان از آبياری قطع و کامل آبياری
 گونه بوم دانه شدن رپمرحله  از آبياری قطع زمان نسبت به
 نيز (2009) همکاران و Laribi .است داشته برتری اصفهان

 چتر تعداد که دريافتند سياه زيره گياه روی بر پژوهشي در
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 داری معني طور به آبياری دور فاصله افزايش با بوته در
  يابد. مي کاهش

 و اصفهان گونه بوم به متعلق چتر در چترک تعداد بيشترين
 اختالف نيز (2013) همکاران و Rezaei Chianeh بود. بوشهر
 مطالعه مورد های گونه بوم در را چتر در چترک تعداد دار معني
 تمام در کلي طور به که داد نشانآنان  نتايج کردند. تأييد خود
 عدم به نسبت اسيد هيوميک پاشي محلول آبياری، های رژيم

 آبياری کم با و داد افزايش را چتر در چترک تعداد پاشي محلول
 کاهش چتر در چترک تعداد پاشي محلول بدون شرايط در

 پاشي محلول تنش، شرايط در ولي داشته داری معني
 در چترک تعداد افزايش در را داری معني تفاوت اسيد هيوميک

 علت داد. نشان رطوبتي تنش کاهشي اثر جبران جهت در چتر
 رويشي رشد در اسيد هيوميک مثبت اثر زياد احتمال به آن

مرحله  در  کامل نمو و رشد و بيشتر( فتوسنتز و عناصر )جذب
 و خشکي تنش که دريافتند پژوهشگران است. گياه زايشي

 عملکرد رشدی، پارامترهای بر داری معني اثر هيوميک اسيد
 صفات برخي بر نيز آنها متقابل اثر و داشت زايشي و رويشي

 تنش اثر تعديل موجب هيوميک اسيد همچنين بود، دار معني
 ,.Sanjari et al) شد ترش چای دارويي گياه در خشکي

2016.) 
 در چتر در دانه تعداد کاهش سبب آبياری قطع کلي طور به

گونه  بوم به مربوط چتر در دانه تعداد بيشترين شد. ها گونه بوم
 و بود دانه( عدد 28/736) کامل آبياری شرايط در اصفهان

 خود به را دانه تعداد بيشترين بوشهرگونه  بوم نيز آن از پس
 طريق از آبياری آب کاهشدليل  به احتماالً داد، اختصاص

 تلقيح افشاني، گرده روند در اختالل و زايشي  دوره طول کاهش
 چتر در دانه توليد کاهش به منجر نهايت در که انجام نشده گلها

 تعيين را مخزن ظرفيت حقيقت در چتر در دانه تعداد گرديد.
 مخزن دارای گياه باشد بيشتر دانه تعداد هرچهالبته  کند، مي

 و است شده توليد فتوسنتتزی مواد دريافت برای بزرگتری
 در شد. خواهد عملکرد افزايش به منجر صفت اين افزايش

 زمان درويژه  به آبي تنش وقوع زراعي، گياهان از بسياری
 کاهش آن دنبال به و بارور گلهای تعداد کاهش موجب گلدهي

 زيادی ميزان به عملکرد کاهش سبب نتيجه در و دانه تعداد
 پژوهشي در (2015) همکاران و Norouzi Shahri گردد. مي

 تنش از داری معني طور به چتر در  دانه تعداد که دريافتند
 نيز بررسي مورد های گونه بوم شد. متأثر گونه بوم و خشکي
 همدانگونه  بوم که یطور به داشتند، هم با داری معني تفاوت
 در دانه تعداد کمترين دارای کاشانگونه  بوم و بيشترين دارای

 صفت اين بر گونه بوم و خشکي تنش متقابل اثر و بودند چتر
 57/703) پاشي محلول همراه به همدانگونه  بوم نبود. دار معني
را  دانه تعداد بيشترين اصفهانگونه  بوم نيز آن از پس و عدد(

 در پاشي ولمحل که دريافت توان ميبنابراين  .داشتند چتر در
 افزايش بر آن مثبت اثردليل  به پاشي محلول عدم با مقايسه

 افزايش اثر در بوته در چتر تعداد و فرعي شاخه تعداد
 داده افزايش نيز چتر دررا  دانه تعداد فتوسنتزی، های فعاليت
  است.

 وزن آمد. بدست کامل آبياری از هزاردانه وزن بيشترين
 و است گياه هر زايشي دوره طول و وضعيت از نشان هزاردانه

 شدن کوتاه دليل به زايشيمرحله  در آبياری شدن محدود با
 و شده مواجه منبع محدوديت با گياه دانه، شدن پر دوره طول
 تنش هرگونه بنابراين يابد. مي انتقال ها دانه به کمتری مواد

 تأثير مخزن و منبع روابط بر تواند مي مراحل اين طي در آبي کم
 اين طول در پرورده مواد تأمين کاهش نتيجه، در بگذارد. منفي
 وزن کاهش و دانه ذخيره گنجايش شدن محدود سبب دوره
 بر آبياری اثر که داد نشان نتايج پژوهشي در شد. خواهد دانه
 وزن بيشترين که یطور به ،بود دار معني رازيانه هزاردانه وزن

 آن کمترين و 60 تيمار به مربوط گرم( 8/4) هزاردانه
 تشتک از تبخير متر ميلي 150 تيمار به مربوط گرم(56/3)

 اسيد هيوميک (.Rezaei Chianeh et al., 2013) بود تبخير
 را توده زيست افزايش و فتوسنتزی های اليتفع افزايش توانايي
 مواد بيشتر انتقال طريق از نيز را هزاردانه وزن و داشته
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 همکاران و Gholami دهد. مي افزايش دانه به فتوسنتزی
 پاشي محلول در رازيانه هزاردانه وزن که دريافتند (2015)

  شاهد تيمار با مقايسه در گرم( 34/4) اسيد هيوميک
 يافت. افزايش %11 حدود در گرم( 91/3)

  دانه عملکرد باالترين دارای بوشهرگونه  بوم
گونه  بوم با مقايسه در که بود هکتار( در کيلوگرم 12/1720)

 دليل به بوشهرگونه  بوم  .داشت عملکرد افزايش %20 ،همدان
 اجزای مهمترين از که بوته در چتر تعداد بيشترين بودن دارا

 ،(r=7/0 دار معني و مثبت همبستگي )ضريب است عملکرد
 از باالتری توليد قابليت نيز ژنتيکيتوان  لحاظ از همچنين

 عملکرد از بوشهرگونه  بوم بنابراين داشته، ها گونه بوم ساير
 (2012) همکاران و Rezaei Chianeh .بود برخوردار باالتری

 دو با را ازمير رازيانهگونه  بوم عملکرد تفاوت خود پژوهش در
 سطوح متقابل اثر .کردند تأييد آنتپ گازی و همدانگونه  بوم

 .داد نشان را داری معني تفاوت نيز پاشي محلول در آبياری
 پاشي محلول با کامل آبياری تيمار را دانه عملکرد بيشترين
 خود به هکتار در کيلوگرم 95/1876 ميزان به اسيد هيوميک

 که شد مشاهده ها ميانگين ارزيابي در .داد اختصاص
 تنش اثر کاهش در مثبتي نقش اسيد هيوميک پاشي محلول

 عملکرد اجزای روی بر آبي کم منفي آثار .است داشته آبي کم
 رشد کاهش به مربوط نيز کاهش اين دليل و بوده مشهود کامالً

 ها، روزنه شدن بسته فتوسنتزکننده، سطح تقليل اثر در رويشي
 آبگيری کاهش ها، روزنه گازی تبادل قابليت کاهش

 سنتز کاهش پروتوپالسم، های بخش ساير و کلروپالست
 فتوسنتز شدن محدود و تقليل سبب که کلروفيل و پروتئين

 کاهش را گياه نهايي عملکرد و رشد نهايت در و گردد مي
 در اسيد هيوميک کاربرد (.Bettaieb et al., 2009) دهد مي

 ماده عملکرد و مورفولوژی صفات برای آبياری رژيم شرايط
 طور به (.Mozafari et al., 2016) بود دار معني خرفه خشک

 طور به دانه عملکرد زايشي،مرحله  در آبياری قطع با کلي
 کاهش طريق از احتماالً آبياری قطع .يافت کاهش داری معني

 زايشي، دوره طول کاهش برگ، سطح کاهش اثر در فتوسنتز
 عرضه و توليد غذايي، عناصر انتقال و جذب روند در اختالل

 اجزای در تغيير ايجاد سبب و داده کاهش را پرورده مواد
 و چتر در چترک تعداد بوته، در چتر تعداد ازجمله عملکرد

 کاهش را دانه عملکرد نهايت در و شد چترک در دانه تعداد
 .داد

 بين در آبياری مصرفبازدهي  دار معني کاهش احتماالً
 ژنتيکي خصوصيات به توان مي را دانه توليد برای ها گونه بوم
 و Abdollahi داد. نسبت آن توليد و رويشي رشد در گونه بوم

 که دريافتند بالنگو دارويي گياه ارزيابي در (2014) همکاران
 کارايي نظر از L. royleanaگونه  های گونه بوم بين تفاوتي هيچ

 L. ibericaگونه  در که حالي در نشد، ديده آب مصرف
 آب مصرف کارايي اروميه گونه بوم با مقايسه در مشهدگونه  بوم

 پاشي محلول با مطلوب آبياری شرايط در داشت. بيشتری
 افزايش مکعب(بر متر گرم 99/531) %25 آب مصرفبازدهي 

 کارايي بودن کم علت موجود، های يافته به توجه با .يافت
 عوامل يا ای روزنه واملع به توان مي را گياه در آب مصرف

 و کلروپالست داخل به اکسيدکربن دی انتشار بر مؤثر متابوليک
 عوامل شرايط اين در که تنش طول در کربوکسيالسيون کاهش

 های واکنش در اختالل از ناشي ای غيرروزنه محدودکننده
 نسبت کنند مي ءايفا فتوسنتز کاهش در مهمي نقش بيوشيميايي

 که داد نشان نيز نتايج (.McCree & Richardson, 1987) داد
 بالنگو گياه در تنش شدت افزايش با آب مصرف کارايي
 دري بررس کي در (.Abdollahi et al., 2014) يابد مي کاهش
 با آب مصرفيي کارا کاهش ،يفرنگ توت مختلف ارقام
 شد گزارش سالوت رقم دري آب تنش شدت شيافزا

(Rostamza et al., 2011.) 
 گيری نتيجه توان مي پژوهش از حاصل های يافته براساس

مرحله  از آبياری قطع گياه،رشد  بودن نامحدوددليل  به کهکرد 
 که شد رازيانه زايشي و رويشي رشد کاهش به منجر زايشي

 بود. شديدتر گلدهيمرحله  از آبياری قطع در آن کاهشي اثر
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 در را خشکي منفي اثر نيز اسيد هيوميک پاشي محلول همچنين
 بوشهرگونه  بوم داد. کاهش ها گونه بوم و آبياری مختلف سطوح

 کامل آبياری شرايط در را عملکرد اجزای و عملکرد بيشترين
 به دستيابيبرای  بنابراين داشت. اسيد هيوميک پاشي محلول و

 مسائل به توجه و مطلوب آب مصرفبازدهي  و عملکرد
 آبياری شرايط در بوشهرگونه  بوم تيمار توان مي محيطي، زيست
 و آب شرايط در را ليتر در گرم ميلي 400 پاشي محلول و کامل

 کاهش با آبي کم شرايط در همچنين .کرد پيشنهاد اهواز هوايي
مرحله  از را آبياری توان مي نيز دانه عملکرد در درصدی 19
 نمود. قطع دانه شدن پر
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Abstract 
     The study was carried out to assess the effects of humic acid and irrigation cut on yield, yield 

component and water use efficiency of three fennel ecotypes (Foeniculum vulgare L.) at the 

reproductive stages. The study was carried out in Agriculture and Natural Resources Science 

University of Khuzestan in a factorial split plot based on randomized complete block design with 

three replications during 2016-2017. Irrigation regimes (complete irrigation, irrigation cut from 

flowering stage, irrigation cut from grain filling stage) and foliar application of humic acid (no 

application and foliar application of 400 mg.l-1) were placed in main plots by a factorial 

arrangement, and three ecotypes (Isfahan, Hamadan, Bushehr) were placed in sub plots. The results 

showed that the highest plant height (157.86 cm) was obtained from complete irrigation and 

Esfahan ecotype (153.6 cm). The highest number of sub branches (10.14) was obtained by foliar 

application of humic acid and Esfahan ecotype (10.16). The irrigation cut from flowering stage 

caused reduced thousand grain weight.  The highest umbel per umbrella (24.52), grain yield 

(1876.95 kg.ha-1) and irrigation efficiency (531.99 grams per cubic meter) were obtained under 

complete irrigation with foliar application of humic acid. The highest number of umbrella was 

obtained from Bushehr ectype under complete irrigation conditions. Generally, Bushehr ecotype 

with complete irrigation and foliar application of humic acid is recommended in terms of higher 

grain yield, yield components and irrigation efficiency. 

 

Keywords: Water stress, plant height, thousand grain weight, umbrella number, grain filling. 

 


