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چکیده
سـال در عملکرد سـیاهدانه، آزمایشـی اجزاء و عملکرد روي بر بوته تراکم و کاشـت تاریخ اثر بررسـی منظور به
کیلومتري 35 در فاصله آباد اسـالم کشاورزي مرکز آموزش اراضی در قاینات شهرسـتان در زراعی1381-1382
25 10 و (شامل کاشت تاریخ چهار بررسـی این در گرفت. انجام جنوبی اسـتان خراسـان خضري در - قاین جاد ه
در در متر مربع) بوته و350 150،250 ،50 (شـامل تراکم وچهار (1382 سـال ارد یبهشـت 25 10 و نیز و فروردین
صفات گرفت. قـرار مطالعه مورد تکرار کامل تصادفی درچهـار طـرح بلوكهاي قالب در فاکتوریل آزمایـش یـک
کپسول در ،تعداد دانه بوته در کپسـول تعداد هزاردانه، ،وزن بیوماس د انه، ارتفاع، عملکرد شـامل بررسـی مورد
تاثیر کاشـت تاریخ اثر داد؛ که نشـان حاصله نتایج بود. بوته هر در آذین تعـداد گل و جانبی شـاخههاي ،تعـد اد
تعد اد شـاخص برداشـت، دانه، هزار وزن بوته، ارتفاع عملکرد ماده خشـک، عملکرد دانه، صفات بر داري معنی
وکمترین دوم کاشـت تاریخ به مربـوط دانه عملکرد باالترین داشـت. کپسـول دانه در و تعداد بوتـه در کپسـول
معنیداري تأثیر ولی بود معنی دار ارتفـاع بوته و دانه عملکرد براي تراکم اثر بود. چهارم کاشـت تاریخ به مربـوط
متر در بوته 50 تراکم و مربع بیشـترین متر د ر بوته 350 تراکم نداشـت. بهطوريکه مورد مطالعه صفات سـایر بر
آذین، گل تعداد عملکرد دانه، براي تراکم) × کاشـت تاریخ اثر متقابل( کرد. تولید عملکرد دانه را کمتریـن مربـع
قاینات شهرستان در شرایط داد ، نشان آزمایش این معنیدار شـد. نتایج بوته هر در کپسـول تعد اد و بوته ارتفاع
مترمربع، باالترین 350 بوتـه در تراکم و فروردین سـوم دهه فاصل کاشـت حد تاریخ بهترین بلوك) نیم (بخـش

بخود اختصاص داد. آزمایش مورد تراکمهاي سایر بین د ر مقدار عملکرد را

عملکرد دانه، اجزاء عملکرد بوته، تراکم کاشت، تاریخ کلیدي: سیاهد انه، کلمات
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مقدمه
اواخر از صناعی بشر همواره و شیمیایی اثرات سوء داروهاي به توجه با
دارویی فرآوردههاي کرد ن جایگزین سمت به مثبت رویکردي ــتم بیس قرن
مقیاس در که بهطوري ــت. اس ــته داش ــیمیایی ش د اروهاي بهجاي گیاهان،
گیاهان از ــتفاده بعد براي اس به 90 ــه ده از را ٪8 ــدي معادل رش ــی جهان
دلیل به همین و بود ه شاهد جهان د ر مختلف بیماريهاي در درمان دارویی
آن ها برخوردار بوده وتجارت باالیی ــیار بس اقتصادي اهمیت از گیاهان این

است(2). المللی شد ه بین یک تجارت به تبدیل
Ranunculaceae خانواد ه از Nigella sativa L. علمی نام با سیاهدانه
نوع آن از میوه میباشد . سانتی متر 20-50 ارتفاع به ــاله یکس یک گیاه
بخش یک و تیز گوشههاي با مات ــیاه س رنگ به ــول، بذور کوچک کپس
می باشد پیاز دارد )، دانههاي به زیادي ــباهت (ش ــفید س و چرب داخلی
Bassim Atta.است ترکیب 100 نوع حاوي حدود سیاهدانه .(10 ،5 ،3)
ــیاهدانه س که بذور کردند گزارش (19) ــکاران هم و Ghoshehو (14)
روغن، ٪21 ٪35 حاوي و ــده نش ــباع اش چرب ــیدهاي اس از غنی منبع
از اسیدهاي آن روغن ٪50 از بیش ــت. اس کربوهیدرات ٪38 و پروتئین
کاربرد فراوانی سنتی در طب از قدیماالیام سیاهد انه است. ضروري چرب

.(12،11) است داشته
با ــیار بس زراعی گیاه مطلوب یک ــت کاش مورد زمان در تصمیمگیري
در عملکرد بالقوه حداکثر ــیدن به رس جهت مهم عوامل و از بوده اهمیت
باعث گیاه بر مراحل فیزیولوژیکی تأثیر عوامل محیطی ــد. میباش گیاهان
یک ــی در حت و منطقه دیگر ــه ب منطقهاي از ــت کاش تاریخ ــود که می ش

Pajouhesh & Sazandegi No:76 pp:

Effect of sowing date and plant density on yield and yield components of black cumin (Nigella sativa) in 
Islamabad-Ghayein
Rezvani Moghaddam P.,Associated Professor of Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture. Ahmadzadeh 
Motlagh, M.,  Researcher of Ministry of Jahad-Keshavrzi, Ghyein, respectively
To evaluate the effect of sowing date and plant density on grain yield, yield components and morphological 
characteristics of Nigella sativa, an experiment was conducted at Research Station, Agricultural Education Centre of 
Islamabad- Ghayein (eastern part of Iran), in growing season of 2003. Four sowing dates (29 Mar., 13 Apr., 29 Apr. 
and 14 May) and four plant densities (50, 150, 250 and 350 plant/m2) were compared in a factorial experiment based 
on randomized complete block design with four replications. Different characteristics such as grain yield, plant height, 
biomass, 1000-seed weight, number of capsule per plant, number of grains per capsule, number of branches per plant 
and number of inflorescences per plant were recorded. Results showed that sowing date had significant effects on grain 
yield, biological yield, plant height, 1000 seed weight, harvest index, number of capsules per plant and number of seeds 
per capsule. Second and forth sowing dates produced the highest (450.3 kg/ha) and the lowest (90.7 kg/ha) grain yield, 
respectively. By increasing plant density grain yield increased. The highest (468.7 kg/ha) and the lowest (93.1 kg/ha) 
grain yield were obtained at 350 and 50 plant/m2. Plant density did not have significant effects on biological yield, plant 
height, 1000 seed weight, harvest index, number of capsules per plant and number of seeds per capsule. Our results 
showed that the second sowing date with 350 plant/m2 produced the highest grain yield (775.3 kg/ha). 

Key words: Nigella sativa, Sowing date, Plant density, Grain yield, Yield components 

انتخاب ــرق کند(23،18). ف ارقام، میان ژنتیکی اختالف به ــته بس منطقه
طبیعی منابع از ــتفاده حداکثر اس ضرورت علت به مناسب ــت کاش تاریخ
بودن دماي پایین زود خیلی کاشت در است. اهمیت حائز فصل رشد طی
در بهار گیاهان ضعیف یخبندان موجب استقرار از ــی ناش صدمات و خاك
و گیاه رشد د وره شدن کوتاه علت به نیز ــت کاش در زیاد تأخیر می گردد.
بر نامطلوبی اثرات باال حرارت هاي درجه با گلدهی زمان برخورد ــال احتم
(17) همکاران و FilippoD’Antuono .(13) میگذارد گیاهان نمو و رشد
سیاهدانه کاهش د انه ــت عملکرد کاش تاریخ در تاخیر با که کردند گزارش
وزن هزار ــه و بوت در تعداد د انه کاهش را کاهش ــن ای د لیل آنها ــت. یاف
علت به زود کاشت پاییزه، زراعی گیاهان از ــیاري بس کرد ند. در بیان دانه
ــد، رش کننده دماهاي محد ود ــیدن رس فرا از پیش گیاهان بهتر ــتقرار اس
مطلوب کاشت کننده تاریخ مهم تعیین عوامل ــت(24،21). از اس مطلوب
جوانهزنی، جهت ــاك خ ــب به درجه حرارت مناس می توان منطقه ــر ه در
با ــان گلدهی زم عدم برخورد گلدهی، قبل از کافی ــی رویش ــد رش میزان
تاریخ کاشت تأثیر به لحاظ کرد (8،1). اشاره آخر فصل سرماي و باال دماي
ــت و برداش زمان بیماريها، و آفات هرز، علفهاي کنترل گیاه، ــتقرار اس بر
در منطقه هر براي ــت کاش ــتن مناسبترین تاریخ د انس محصول، کیفیت

است. اجتنابناپذیر محصول کیفی کمیو ارتقاء جهت
تمامیعوامل آن نتیجه که در از تراکمیاست عبارت بوته مطلوب تراکم
عین در گرفته و ــتفاده کامل قرار اس مورد خاك) و نور (آب، هوا، ــی محیط
دیگر طرف از ــند. باش حداقل بوتهاي درون و ــهاي بوت بین رقابتهاي ــال ح
الزم ــرایط وش تأمین، ــت داش عملیات انجام را براي کافی فضاي این تراکم
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(20) همکاران و Gan .(6) ــد نمای مهیا را نیز کیفیت محصول ارتقاء ــراي ب
دانه عملکرد عملکرد ماده خشک، گیاهی تراکم با افزایش که کردند گزارش
همکاران Pospisiil و یافت. افزایش ــویا س مورد مطالعه ژنوتیپهاي مختلف
با که د ریافتند قند چغندر ــد بذر تولی گیاهی بر اثر تراکم ــه مطالع (22) در
بوته هر بذر در وزن ــی یافت ول افزایش گیاهی عملکرد بذر تراکم ــش افزای
پتانسیل از ــود که می ش ــبب س ــطح س واحد در تراکم کاهش یافت. کاهش
افزایش سبب تراکم افزایش دیگر از طرف و ــود نش ــتفاده اس حداکثر تولید
ــد رش محیط هر ایجاد مینماید. گیاه اختالل کارآیی در ــده و گردی رقابت
یک تولیدي ظرفیت محدود یت ــد . محدودي میباش تولیدي ظرفیت داراي
به علت میتواند کاشت) مورد رقم تولید ي ــیل به پتانس توجه (بدون محیط
کمتر محیط تولید ي ظرفیت چه هر باشد، محیطی عامل چند یا کمبود یک
این عامل هنگامیمؤثر میگیرند. کمتر سطح واحد در تراکم بوته را ــد، باش
انتخاب .(13،6 توزیع بوتهها در واحد سطح یکنواخت باشد( که بود، خواهد
اندازة قبیل محیطی از و گیاهی عوامل پایۀ بر ــتی بایس بوته ــب مناس تراکم
بر نیز محیطی عوامل ــد. باش ــتوار اس غیره و پنجه دهی، ورس قابلیت بوته،
عبارتند عمدتاً عوامل این میگذارند. عملکرد اثر جهت بوته مطلوب ــم تراک
عوامل این خاك؛ محدودیتهاي و حاصلخیزي رطوبت ــید، خورش از تابش
هرز میدهد. علفهاي کاهش ــد حداکثر را تولی براي مطلوب اقلیمی تراکم
مینمایند رقابت محیطی عوامل این از ــتفاد ه اس نظر گیاهان زراعی از با نیز
پوشش د ر ــع تشعش جذب (7). افزایش راند مان میدهند کاهش تراکم را و
افزایش و داشته گیاه آن د ر توزیع و نحوة برگ ــطح س به ــتگی بس گیاهی،
در گیاهان توزیع و تراکم به ــته نیز وابس ــع تشعش جذب و راند مان محصول

میباشد. مزرعه سطح

روشها و مواد
ــالمآباد، ــتاي اس روس ــاورزي کش مرکز آموزش مزرعه در آزمایش این
ــتان اس در خضري قاین ـ جاد ه کیلومتري 35 واقع در قاینات ــتان شهرس
58 آزمایش ــراي اج جغرافیایی محل ــد. موقعیت ش اجرا جنوبی ــان خراس
با ــمالی ش عرض دقیقه 53 و د رجه 33 و ــرقی ش دقیقه طول و 55 درجه

می باشد. دریا سطح از 1514متر ارتفاع
آزمایش) ــراي اج ــال س ــال 1382( س مطلق در حرارت درجه حداکثر
-18/2 ــال س همان مطلق در حداقل و تیرماه ــانتیگراد در درجه س 40/8
سال اول ماهه براي شش د ما مطلق حداقل بود. ماه آذر سانتیگراد در درجه
گزارش ماه در اردیبهشت سانتیگراد درجه طرح) 4/ 0 اجراي ــال س )1382

شده است.
که میباشد میلیمتر 170 طرح اجراي محل سالیانه بارندگی ــط متوس
در و میلیمتر طرح)، 175/6 اجراي از قبل سال ) 80 -81 زراعی ــال س در

بود. میلی متر برابر 148/1 81-82 زراعی سال
بود. کلیلوم به متمایل لوم ــط متوس نظر داراي بافت مورد مزرعه خاك

بود. قاینات شهرستان بازار محلی موجود در توده استفاده، مورد بذر
بلوكهاي قالب طرح فاکتوریل در آزمایشات با استفاده از آزمایش این
چهار سطح شامل آزمایشی انجام شد تیمارهاي چهارتکرار با کامل تصاد فی

بود. تراکم چهار سطح و کاشت تاریخ
شخمی همان سال در اسفند بود. آیش سال 1381 در مورد نظر زمین
آمونیوم فسفات کیلوگرم کود و مقدار 100 شد زده سانتیمتر  25 عمق به

سپس گرد ید، مخلوط خاك با دیسک بوسیله که شد د اده زمین به هکتار در
زمین؛ به تسطیح مجدد و دیسک یک بعد از 1382 فروردین سال در پنجم
بر اساس و ایجاد ــتههایی به عرض 60 سانتیمتر  پش شیپر د ستگاه ــیله وس
پشته 6 شامل هر کرت شد. اقدام مزرعه به کرتبند ي ــبت نس طرح ــه نقش
مربع(به طول 8 متر 28 /8 کرت هر نهایی مساحت و سانتیمتر 60 به عرض
حد و مرز بهعنوان پشته یک کرت هر فاصل حد بود . متر) عرض 3/6 و متر
و کرتها آبیاري جهت یکی که شد گرفته نظر در جوي دو تکرار هر فاصل

بود. ازمزرعه آن خروج و کرت هر مازاد آب جمعآوري جهت دیگري
/10 ،1382/1/25 ،1382/1/10 شامل مقرر تاریخهاي در ــت بذر کاش
ردیف دو در ــته پش هر روي در بذور گردید. انجام و 25/ 1382/2 1382/2
سهولت جهت و گرفتند قرار ــد ه ش ــکافهاي ایجاد ش کارگر د ر ــیله وس به
آبیاري ــت کاش از اتمام بعد بالفاصله و ریخته ــه ماس بذرها روي جوانهزنی
ــهولت س جهت د وم آبیاري آبیاري، اولین از بعد روز ــه ــد س ش انجام مزرعه
مصرفی 8/ 12 و میزان بذر روز 8 آبیاري مد ار ــد. ش انجام جوانهزنی امر در

بود. در هکتار کیلوگرم
مرحله در یکی انجام شد. مرحله د و د ر کردن عمل تنک داشت دوره در
د وم مرحله در که ــش برگی ش تا چهار مرحله د ر دیگري و برگی ــه س تا دو
بود، مربع بوته در متر و350 250، 50،150 شامل مورد نظر که تراکمهاي
هکتار اوره در کود کیلوگرم غنچهدهی میزان 100 شروع از شد. قبل تعیین

داده شد. سرك صورت هرز به علفهاي وجین بعد از
و تنک کردن از قبل دو نوبت نوبت، ــه س در هرز علفهاي وجین عمل

شد . انجام از کود سرك قبل مرحله یک
ــته پش 4 از آخر و و اول ــتههاي پش ــت برداش زمان در هر کرت د ر
ــاحت مس از و ــد ش حذف انتها ــر از نیممت و ــدا ابت از ــر نیممت ــطی وس
زمان گرفت. ــورت ص ــت برداش بود ، مربع متر برابر 16/8 که ــده باقیمان
ــدن زرد ش ــروع به ش بوتهها که ــد، ش گرفته در نظر هنگامی ــت برداش
قبل برد اشت عمل ــیده بودند . ــولها رس کپس د رصد 80 و حداقل نمود ه
برداشت محصول جهت شد . انجام بذور ریزش و ــولها کپس ــدن ش باز از
ــههاي و در کیس چیده کارگر ــط توس زمین ــطح س کرت از هر بوتههاي
خرمن بوتهها جدا، کپسولها از روز ــه س از بعد و جمعآوري جد اگانهاي

شد ند . جد ا سازي بذور باد الک و کمک به و
تصاد فی صورت ــه ب بوته 10 هر کرت عملکرد از ــزاء اج مطالعه ــت جه
شامل نظر مورد صفات و برداشت خاك سطح از محصول، ــت برداش از قبل
تعداد دانه در بوته، ــول کپس تعداد بوته(بیوماس)، ــک خش وزن بوته، ارتفاع
بوته در ــن آذی گل و تعداد بوته در ــی جانب ــاخههاي ش تعداد ــول، کپس در

شدند. ثبت اندازه گیري، شمارش و
و تجزیه Excel کامیپوتري نرمافزار ــط توس ــده ش جمعآوري اطالعات
هم با د رصد سطح 5 در LSD از استفاده با میانگینها ــد و ش تحلیل آماري

شدند. مقایسه

بحث نتایج و
اثر و کاشت تاریخ تراکم، اثر میشود مشاهد ه 1 جد ول در که همانطور
ارتفاع میانگین شد. معنید ار بوته ارتفاع بر تراکم و کاشت تاریخ بین متقابل
ارتفاع تراکم افزایش که با میدهد ــان نش تراکم مختلف تیمارهاي در بوته
ــیاهد انه س که ارتفاع بهطوري .(2 یافت(جد ول ــیاهدانه افزایش س بوته گیاه

... اثر تاریخ کاشت بررسی
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تغییرات منابع
درجه
آزادي

میانگین مربعات

د انهبیوماسعملکردارتفاع هزار وزن
تعداد

بوته در کپسول
تعداد

دانه در کپسول
تعداد

شاخههايجانبی
تعدادگلآذین

331/590n.s42593/8n.s0/278n.s0/031n.s1/811n.s33/283n.s3/284n.s4/138n.sبلوك

کاشت *65/557**28/481**402/485**35/445**1/068**7/949**372966**3276/459تاریخ

0/070n.s0/033n.s0/816n.s36/848n.s0/193n.s1/032n.s**404160**341/816تراکم

**0/368n.s0/058n.s1/071*22/167n.s1/109n.s4/193**43338/2*920/818تاریخکاشت×تراکم

آزمایش 457/298n.s7420/1n.s0/368n.s0/061n.s0/404n.s35/338n.s0/637n.s1/101n.sخطاي

تغییرات 15/1330/6640/7911/6517/7424/0922/2021/42ضریب

د ر ــانتی متر س به 2/ 19 مترمربع در بوته 50 در تراکم ــانتیمتر 15/6 س از
یافت. افزایش مترمربع در بوته 350 تراکم

(برابر 22/57 82/1/25 کاشت تاریخ در سیاهدانه بوته ارتفاع بیشترین
12/75 ــر (براب 82/2/25 ــت تاریخ کاش در ــن ارتفاع کمتری و ــانتیمتر) س
که داد ــان ــت نش کاش تاریخ و تراکم متقابل اثر آمد. ــت بدس ــانتیمتر) س
تاریخ و مربع متر د ر بوته و350 250 ــاي بوته در تراکمه ارتفاع ــترین بیش

مشاهده شد. کاشت 82/1/25
با گیاه برخورد ــت در کاش با تأخیر علت کاهش ارتفاع ــد میرس نظر به
ارتفاع و عملکرد رشد میباشد. دوره شدن کوتاه و محیطی نامساعد شرایط
به .( r=0/77 )برخوردار بود باالیی مثبت ــتگی همبس یک از ــیاهدانه س بوته
مییابد افزایش ــنتز کننده گیاه فتوس سطح ارتفاع افزایش ــد با میرس نظر
که ــت بیان داش (16)ElHag خواهد یافت. افزایش آن عملکرد ــع ــه طب ب و
می شود. و ــته کاس محصول رشد سرعت از ــیاهدانه، س ــت کاش تأخیر در با
که کردند گزارش سیاهدانه روي خود ــی بررس وAhmad(15) در ElDeen

نگرفت. قرار گیاهی تراکم تغییرات تأثیر تحت سیاهدانه گیاه ارتفاع
ــت و کاش تاریخ متقابل اثر و ــت کاش تاریخ تراکم، اثر ــر آماري نظ از
(جدول ــت داش ــیاهدانه س گیاه عملکرد دانه بر ــر معنیداري تأثی ــم تراک
طور به ــیاهدانه س دانه ــرد بوته، عملک تراکم ــش افزای با که ــوري 1). بط
93/1 از ــیاهد انه س عملکرد که گونهاي به یافت افزایش مالحظهاي ــل قاب
در کیلوگرم 468/7 به مربع متر در بوته 50 تراکم در هکتار در ــرم کیلوگ
همکاران و Gan .(2جدول) ــت یاف افزایش مربع متر د ر بوته 350 ــم تراک
افزایش با کردند که گزارش ــویا س مختلف ژنوتیپهاي ــی بررس (20) در
افزایش مطالعه ــورد م کلیه ژونوتیپهاي در ــه گیاهی عملکرد دان ــم تراک
گیاهی تراکم افزایش ــا ب که دریافتند (22) همکاران و Pospisiil ــت. یاف

می یابد. افزایش چغندر قند در بذر عملکرد
/25 کاشت تاریخ و با 450/3 کیلوگرم بیشترین 82/1 /25 کاشت تاریخ
Ahmad .بود دارا را هکتار در عملکرد دانه کمترین 90/7کیلوگرم ــا ب 82/2

سیاهدانه آبان) اول نوامبر(11 تاریخ کاشت کردند که گزارش (9) Huqueو
دسامبر(10 30 و تاریخ کاشت بیشترین دیگر تاریخ کاشتها با ــه مقایس در
کرد. تولید بنگالدش کشور شرایط در را سیاهدانه د انه عملکرد کمترین دي)
را سیاهد انه ــترین عملکرد د انه بیش (17) همکاران و Filippo D’Antuono
و فروردین کاشت 15 تاریخهاي با ــه مقایس در اسفند 15 ــت کاش تاریخ د ر
کاشت در تاخیر با کردند بهطوري که ایتالیا گزارش شمال در اردیبهشت 15
تاریخ و تراکم ــل متقاب اثر یافت. کاهش درصد 300 از بیش ــه دان ــرد عملک
بوته در 350 تراکم د ر که داد نشان سطح واحد د ر دانه عملکرد ــت بر کاش
عملکرد دانه(775/3کیلوگرم بیشترین ــت 82/1/25 کاش تاریخ و مربع متر
بوته 50 تراکم در عملکرد کمترین است بذکر الزم ــد. حاصل ش هکتار) د ر
شد حاصل هکتار) (46/8کیلوگرم در 82/2/25 تاریخ کاشت و مربع متر در
پانزدهم و (اول بهموقع کشتهاي که داشت بیان (16)El-Hag .(2 (جدول
ــال آزمایش س هر دو داراي عملکرد باالتري در ــودان س ــرایط ش در نوامبر)
تراکم افزایش ــا ب که کرد اضافه El-Hag ــود. ب تاریخهاي دیرتر ــبت به نس

یافت. عملکرد دانه افزایش
تاریخ و ــی گیاه تراکم ــل متقاب اثر و ــی، گیاه تراکم ــی بررس ــن ای در
تأثیر ــت کاش تاریخ ولی .(1 نبود(جدول معنیدار هزاردانه وزن بر ــت کاش
به مربوط ــه هزاردان وزن ــترین بیش داد. ــان نش هزاردانه وزن بر معنید اري
1/85) دوم کاشت تاریخ به مربوط کمترین و گرم) اول(2/36 کاشت تاریخ

گرم) بود(جدول 2).
کاشت تاریخ در کپسول در دانه تعداد بیشتر علت به که میرسد نظر به
مواد فتوسنتزي (2 (جد ول دیگر تاریخهاي کاشت با مقایسه در سوم و دوم
امر باعث ــت، که این اس یافته اختصاص دانهها از یک هر ازاي ــه ب ــري کمت
کمتر دانه تعداد که ــول هایی کپس در ــت. اس گردیده هزاردانه کاهش وزن
خصوصیات بر عالوه دانه هزار وزن تغییرات شد. ــت تر درش اندازه دانه ها بود
تنش عدم وجود وجود یا حرارت، د رجه مثل محیطی شرایط بذر به ژنتیکی
گیاه می شود باعث که دارد ــتگی بس غیره و مرحله گلدهی در خصوصاً آبی

تراکم گیاهی و چهار تاریخ کاشت چهار عملکرد سیاهدانه در و میانگین مربعات صفات جدول 1:

نمیباشد . معنیدار n.s: اختالف میباشد . معنیدار اختالف و 5درصد 1 سطح در ترتیب به * و **
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امر این نتیجه ــره نماید که دانه ذخی تعداد متفاوتی در را ــده مواد تولید ش
شدن اول طوالنی کاشت تاریخ با در رابطه ــد . میباش هزارد انه وزن تغییرات
خود در ــن که ای ضعیف گردید ، ــد گیاهچههاي باعث تولی ــی جوانهزن دوره
تعداد دانه و هزار وزن ــد. بین ش ــول د انه در کپس تعداد کاهش باعث نهایت
بدان این ــد. ش مشاهده r=-0/73 برابر منفی ــتگی همبس ــول کپس در د انه
مییابد. کاهش هزاردانه تعد اد دانه در کپسول وزن افزایش با که است معنی
داشت بیان سیاهدانه با رابطه در کاشت تاریخ سه بررسی در نیا(4) ترکمن

Filippo D’Antuono.نگرفت قرار کاشت تاریخ تأثیر تحت دانه هزار وزن که
دانه هزار وزن ــت کاش در تاریخ تاخیر با کردند که گزارش (17) همکاران و

یافت. کاهش سیاهد انه
رابطه ــت در کاش تاریخ اثر آماري تنها ــاظ لح از 1 به جدول توجه ــا ب
تاریخ و تراکم متقابل اثر و اثر تراکم ــد و معنیدار ش ــیاهدانه س بیوماس با
زمان (از در کاشت تأخیر با می رسد نظر به .(1 معنی دار نشد (جدول کاشت
کاهش دلیل امر به این که می کند پیدا کاهش ــک گیاه خش وزن ــب) مناس

تیمار
ارتفاع

(سانتیمتر
(

عملکرد
در   (کیلوگرم

هکتار)

خشک وزن
بوته هر
(گرم)

وزن
هزاردانه
(گرم)

تعداد
در کپسول

بوته

تعداد دانه
کپسول در

تعداد
شاخههاي

جانبی در بوته

گلآذین تعداد
بوته در

S116/73242/11/432/363/7824/563/815/23
S222/57450/32/311/854/7130/523/686/05
S319/37340/61/611/964/4125/335/066/37
S412/7590/70/602/321/4218/281/821/95

L.S.D ٪51/9361/390/430/180/454/240/570/75
D115/6493/11/622/123/7226/483/444/84
D217/70224/81/682/083/2525/363/664/57
D318/83341/11/362/183/6223/233/585/13
D419/25468/71/282/113/7223/633/695/06

L.S.D ٪51/9361/390/430/180/454/240/570/75
S1 D115/9083/41/442/373/2225/453/183/95
S1 D217/25222/91/622/253/4024/004/555/22
S1 D316/82296/21/282/383/7026/553/524/82
S1 D416/95365/91/402/444/8022/224/006/92
S2 D117/05129/52/481/844/7232/383/455/42
S2 D219/88341/42/621/944/5029/303/786/02
S2 D326/85555/12/241/835/1530/003/826/85
S2 D426/50775/31/901/774/4530/403/655/90
S3 D118/20112/91/741/904/9227/284/926/68
S3 D220/32258/01/881/803/7529/684/355/32
S3 D318/95411/11/422/044/4821/435/207/17
S3 D420/00580/21/402/094/5022/935/786/30
S4 D111/4046/80/802/382/0220/802/223/30
S4 D213/3577/00/622/321/3518/451/981/70
S4 D312/70101/90/532/491/1814/931/781/68
S4 D413/55137/20/442/121/1518/951/321/12

L.S.D ٪53/85122/80/870/350/918/471/141/50

82/2/25 کاشت تاریخ :S4 82 /2/10 کاشت تاریخ :S3 82 /1/25 کاشت تاریخ :S2 82 /1/10 کاشت تاریخ :S1
مربع متر د ر بوته 350 D4:تراکم مربع متر در بوته 250 D3:تراکم مربع متر در بوته 150 D2:تراکم مربع متر در بوته 50 D1:تراکم

سیاهدانه دارویی گیاه مطالعه مورد صفات میانگین هاي مقایسه :2 جدول

... اثر تاریخ کاشت بررسی
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گیاه و نمو ــد رش کاهش دوره و نامساعد ــرایط ش ــد گیاه در برخورد با رش
ماده عملکرد کردند (17) گزارش و همکاران Filippo D’Antuono.میباشد

یافت. کاهش کاشت زمان در تاخیر با سیاهدانه گیاه خشک
تعداد و تراکم بر ــت کاش تاریخ متقابل اثر و ــت کاش تاریخ عوامل تأثیر
تاریخ هاي کاشت در که .(1 شد (جدول معنیدار سیاهدانه بوته کپسول در
مقدار بیشترین به ــیاهدانه س بوته ــول در تعداد کپس 82 /2 /10 25/ 82/1 و
معنید اري نظر آماري تفاوت از که (جد ول 2) و 4/4 رسید 4/7 یعنی خود
تعداد وجود نداشت. فوقالذکر کاشت تاریخ د و در بوته در کپسول تعداد بین
و 1/4 3/8 به بهترتیب و 82/2/25 82/1/10 کاشتهاي تاریخ در ــول کپس
(جدول بودند د ارا ــر تیمارها د یگ با را معنیداري اختالف که یافت ــش کاه
کاشت تاریخهاي در بوته در تعداد کپسول کاهش علت میرسد نظر به .(2
تنش و گرم هواي ــرایط ش با به برخورد گیاه مربوط ــیاهدانه س بوته در آخر
و فرعی شاخه هاي و تعداد گیاه کانوپی باعث کاهش خود که ــد باش رطوبت
در کپسول تعداد بین شد. نیز بوته در کپسول تعداد و کپسول در دانه تعداد
همبستگی بوته در جانبی ــاخههاي ش تعداد و بوته در گلآذین تعد اد و بوته
(16) El-Hag ــد. ــاهده ش r و r=0/74 ) مش =0/94 ترتیب باالیی(به مثبت
کرد گزارش سیاهدانه کاشت روش و بذر میزان کاشت، تاریخ اثر بررسی در
داد. بیشترین را افزایش ــت درصد کپسولهاي پوك زمان کاش د ر که تأخیر
کاشت تاریخ مترمربع و در بوته 250 تراکم به مربوط بوته کپسول در تعداد

.(2 بود (جدول 82/1/25
اثر و تراکم ــد . ش معنیدار ــول کپس دانه در تعد اد بر ــت کاش تاریخ اثر
ــول کپس دانه در تعداد بر معنیداري ــر تأثی ــت کاش تاریخ متقابل تراکم و
کاشت تاریخ به مربوط کپسول در دانه تعداد ــترین 1). بیش ند اشت(جدول
ــت کاش تاریخ به مربوط آن ــن کمتری و ــزان 30/5 ــه می ب دوم(1/25/ 82)

.(2 (جدول بود در کپسول بذر عدد 18/3 به میزان چهارم(25/ 82/2)
رشد و مطلوب شرایط سازي دوم با فراهم کاشت میرسد تاریخ به نظر
افزایش تعداد باعث بوته کپسول در افزایش تعداد ضمن گیاه سیاهدانه نمو
هزاردانه وزن 2 جد ول به توجه با طرفی از است. شد ه نیز ــول کپس در دانه
موضوع این ــر بیانگ خود بوده که مقد ار ــن کمتری در ــت کاش تاریخ این در
اختصاص مواد ــد میزان باش بیشتر کپسول در دانه تعداد چه هر که ــت اس
وزن کاهش خود باعث (که کرد خواهد پیدا کاهش هر دانه به ــنتزي فتوس
همبستگی دانه هزار وزن کپسول و د ر د انه بین تعداد است). شده دانه هزار

شد. مشاهده (r= منفی(0/73-
در بوته ــی جانب ــاخههاي ش تعداد در معنیداري ــر تأثی ــت کاش تاریخ
تعداد بر تراکم و متقابل تاریخ کاشت اثر اثر تراکم و ولی د اشت، ــیاهدانه س
شاخههاي تعداد ــترین بیش نشد. معنی دار سیاهدانه در جانبی ــاخههاي ش
به مربوط آن کمترین و 5/1 میزان به ــوم س ــت کاش تاریخ به مربوط جانبی
جانبی ــاخه هاي ش میانگین تعداد بود و میزان 1/8 به چهارم ــت کاش تاریخ
ــد که و 3/7 میباش 3/8 برابر بهترتیب دوم و اول ــت کاش ــراي تاریخهاي ب
ــالف معنیدار اخت میانگینها ــایر س با نبود. ولی معنیدار دو این ــالف اخت

.(2 بود(جدول
گلآذین تعداد و بوته در کپسول تعداد و جانبی ــاخه هاي تعداد ش بین
ــاهده مش (r و 82/ 0= r ترتیب 74/ 0= (به باالیی مثبت ــتگی همبس در بوته
سیاهد انه روي بر ــت کش در بررسی فواصل (15)Ahmadو El-Deen ــد . ش
فواصل تأثیر تحت ــیاهدانه س گیاه در ــاخه تعداد ش و ارتفاع نمود که اعالم

نگرفت. قرار کشت(تراکم)
گل آذین روي تعد اد کاشت بر تاریخ و اثر متقابل تراکم و ــت کاش تاریخ
در نشد(جدول 1). معنیدار تراکم اثر ولی بود، معنیدار ــیاهدانه س بوته در
بیشترین به بوته در تعداد گلآذین و 82/2/10 82/1 /25 کاشت تاریخهاي
آماري اختالف از نظر که ،(2 ــید(جدول رس 6/37 و 6 /05 یعنی خود مقدار
کاشت تاریخهاي گلآذین در تعداد میانگین ــتند. نداش هم با را معنیداري
با اختالف معنیدار که ــود، ب 1/95 و 5 /23 ــب بهترتی 82/2/25 و 82/1/10

د اشتند. یکدیگر
دو تاریخ ــراي ب بوته در هر گلآذین ــد اد تع ــد باال بودن میرس نظر به
و رشد جهت محیطی ــرایط ش بودن مناسب و 82/2/10 ــت 25/ 1/ 82 کاش
این در عملکرد شد بیشترین خود باعث که باشد کاشتها تاریخ این در نمو
شرایط برخورد با در چهارم ــت تاریخ کاش شود. برداشت ــت کاش تاریخهاي
اول کاشت تاریخ و رشد کوتاهتر دوره و کوچک تولید بوتههاي با ــاعد نامس
دو به نسبت ضعیفتري بوتههاي جوانهزنی، زمان شدن طوالنی نیز به علت
بوتهها د ر می رسد ضعف به نظر که تولید نمودند سوم و د وم ــت کاش تاریخ

تعداد  بین ــد. ش گلآذین تعد اد کاهش باعث محیطی ــب نامناس ــرایط ش و
باالیی همبستگی مثبت بوته د ر جانبی شاخههاي تعداد و در بوته گلآذین
تاریخ د ر تأخیر که با نمود گزارش (16)El-Hag ــد . ش ــاهده مش (r =0/82)

یافت. افزایش گل ها ریزش میزان کاشت
د ر بوته تراکم به ــبت نس دانه عملکرد تغییرات روند اینکه ــه ب توجه با
در بوته 350 تراکم که میرسد بود، به نظر روند افزایشی یک حاضر آزمایش
تراکم افزایش جهت را آزمایش میتوان البته باشد. تراکم بهترین مربع متر
قاینات بخش نیمبلوك شهرستان شرایط در متر مربع بوته در 350 از بیش
تأخیر لذا ــت اس روزبلند یک گیاه ــیاهدانه س اینکه به عنایت با داد . ــام انج
شد، گیاه زایشی این رشد دوره طول ــد ن ش کوتاهتر باعث ــت تاریخ کاش د ر
نظر حاضر به آزمایش د ر مید هد. قرار تأثیر تحت را دانه ــود عملکرد که خ
شهرستان شرایط در ــت کاش تاریخ بهترین فروردینماه دوم نیمه ــد میرس

باشد. قاینات
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