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 چکیده:

بند و یکی از گیاهان هفتعلف متعلق به خانواده  .Fagopyrum esculentum L علمینام  با Buckwheat سیییاه یاگندم  هدف: 

د. وجود داردر آن کشت گیاه گندم سیاه  ، امکانبا توجه به منابع و شیرای  اکولوژیکی دشت اردبی  .اسیت مناطق معتدلهمهم در  زراعی

های قطع آبیاری در اواخر دوره رشدی گیاه در یکنواختی رسیدگی بذور این آزمایش به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشیت و تاثیر زمان 

 گندم سیاه انجام شد.

وک صورت اسپلیت پلات فاکتوری  برپایه طرح بله این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و قطع آبیاری ب شناسی پژوهش:روش

( 97/9/99(، دوم )92/9/99مایش شام  تاریخ کاشت در سه سطح: اول )شد. تیمارهای آزهای کام  تصادفی در شهرستان اردبی  اجرا 

ها، قطع آبیاری درصد رسیدگی دانه 52قطع آبیاری در )آبیاری کام ، (( در کرت های اصلی و قطع آبیاری در سه سطح 4/4/99و سوم )
ری شیده شیام  وزن بوته، عملکرد، شییاخ  ها(  در کرت های فرعی و در سیه تکرار بود. صییفات اندازه گیدرصید رسییدگی دانه 75در 

 برداشیت،  بیوما  ک ، شییاخ  کلروفی ، وزن ه ار دانه،  ارتفاع بوته، قوه نامیه بذر و شیاخ  ویگور )شییاخ  طولی( در بذرور تولیدی

 شد. ها مقایسهمیانگین دانکن محاسبه و به وسیله آزمون
 عملکرد تحت تأثیر تاریخ کاشیییت و زمان قطع آبیاری قرار گرفت به طوری کهها نشیییان داد که دادهنتایج تج یه واریانس  :هایافته

و در کرت هایی  به دست آمد تا زمان رسیدگی کام  تحت آبیاری قرار داشتند. بیشترین  کاشیت اول یخعملکرد در تار ی انم یشیترینب

ها حاص  شد. تاریخ کاشت بر قوه د رسییدگی دانهدرصی 75و  52( و  در قطع آبیاری در 7/4/99در تاریخ کاشیت سیوم ) ه ار دانهوزن 

ها درصد رسیدگی دانه 52نامیه بذور تاثیر معنی داری نگذاشیت اما بیشیترین می ان این صفت در شرای  آبیاری کام  و قطع آبیاری در 

ا  اخ  طولی گیاهچه هبه دسیت آمد. تاخیر در کاشیت گندم سیاه باعک کاهش شاخ  ویگور بذور تولیدی شد به طوری که بیشترین ش

 نی  در تاریخ کشت های اول و دوم بدست آمد.

با توجه به نتایج  این آزمایش م رعه ای، کشیت موفق گیاه جدید گندم سیاه در دشت اردبی  امکانپذیر بوده و تاریخ کاشت  گیری:نتیجه

بالاتری نشان داد. همچنین قطع به موقع آبیاری کمک   ( از تاریخ های دیر تر بهتر بوده  و عملکرد و کیفیت بذور تولیدی92/9/99اول )

 می کند تا رسیدگی بذور یکنواخت تر بوده و در تولید دانه به منظور مصرف بذری مناسبتر باشد.

 گندم سیاه، تاریخ کاشت، تنش آبی، وزن ه ار دانه های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 مقدمه-2

ممکن است بگویید از خانواده ی گندم هاست ولی در  رسد،، نامی که در ابتدا کمی گیج کننده به نظر میگندم سیاه

است و  "Fagopyrum esculentum"ی گیاهی به نام یوهاص  اینگونه نیست و هیچ ارتباطی با گندم ندارد بلکه م

یار خواری دارند بسشود. گندم سیاه برای افرادی که رژیم خامها ج  محصولات بدون گلوتن طبقه بندی میدردسته بندی

 ه درهای این گیااز اولین گیاهانی است که در خاور دور اهلی و کشت گردید. از دانه "فاگوپیروم"یاه گ. مناسب است

 .سال قب  باز می گردد 1222تا  5222شده است و قدمت آن به چین باستان به عنوان یک ماده غذایی استفاده می

شده و در قرون پنجم و ششم پس از این گیاه در قرون اول و دوم قب  از میلاد مسیح در چین به طور منظم کشت می

سال قب ، از چین وارد ژاپن شد و کشت  4222 م سیاهگندمیلاد مسیح سطح زیر کشت آن به شدت اف ایش یافت. 

این گیاه در قرن هشتم میلادی به عنوان یک محصول زودر  و سریع الرشد در ژاپن مدنظر قرار گرفت و با  .گردید

 .(6499)امید بیگی،  گرددگیاهان مختلف به تناوب کشت می

شد. احتمالاً از اوای  قرن پان دهم بذر آن روسیه کشت میتا قب  از قرن پان دهم میلادی در سطوح وسیع در  گندم سیاه

در قرن پان دهم توس   گندم سیاهدهد که بذر از طریق روسیه وارد آلمان شده و کشت گردیده است. مطالعات نشان می

لی  دیکی از سربازان جنگ های صلیبی که از اعراب تهیه کرده بود، به فرانسه منتق  و کشت گردیده است. به همین 

به معنی ذرت عرب نامیدند. این گیاه در قرن هفدهم توس  مهاجران   (Saracen corn)در فرانسه آن را ساراسن کورن

قع در م ارع وا گندم سیاهاز اروپا به امریکا منتق  و کشت شد و در آنجا نام آن را گندم فرانسه گذاشتند. در حال حاضر 

های این گیاه به منظور استفاده در غذای حیوانات به دنبال تقاضای زیاد دانه شود.در شمال و شمال شرق امریکا کشت می

  .(Verhallen, 2001) تولید این گیاه در امریکا به شدت اف ایش یافت 6911اهلی و نی  تولید آرد، در سال 

. د تأکید قرار گرفته استدر اکثر منابع علمی به عنوان دارو یاد شده و خواص دارویی آن مور گندم سیاهاز پیکر رویشی 

کنند. از این ها را اف ایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری میها و سرخرگمواد مؤثره این گیاه انعطاف پذیری مویرگ

 اصلاح د.شوها استفاده میهای عروق مانند سست و نفوذپذیر شدن دیواره رگمواد همچنین برای درمان برخی ناهنجاری

ان ای، سکته ناق  و انسداد شریباعک کاهش خونری ی شبکه گندم سیاهوس  مواد مؤثره )روتین( ها تشکنندگی مویرگ

از ترکیب روتین با ویتامین ث داروهایی برای جلوگیری از  .کندشده فشار خون را تنظیم و ورم و اِدم را درمان می قلب

شود. چراکه در می استفاده دارویی –ول غذایی به عنوان یک محص گندم سیاههای از دانه .شودها تولید میخونری ی

 .بسیاری از کشورهای خاور دور مردم اغلب علاقه دارند روتین را به همراه یک ماده غذایی کسب کنند تا به صورت دارو

دهد. از التهاب، یک غذای بسیار مغذی است که به بدن آرامش می گندم سیاههای از این رو مردم ژاپن معتقدند دانه

 .(Bjorkman et al., 2008) کندرق زیاد، خون دماغ و فشار خون بالا جلوگیری میع
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 گیاهشناسی-2-1

 خصوصیات گیاهشناسی -2-1-2

 (Polygonaceae) بندانهفتساله از تیره نوعی گیاه آبدار یک (Fagopyrum esculentum) نام علمیگندم سیاه 

شود اما با گندم خویشاوندی ندارد بلکه میعنوان یک غله در نظر گرفته دانه گندم سیاه گاهی اوقات به غل  به. است

و منشأ آن شمال چین گ ارش شده است. سه گونه دیگر از جنس فاگوپیروم در  است بندعلف هفتو  ریوا تیره با هم

عنوان نوعی غذا برای و به کلوچهاز گندم سیاه برای ساختن  .شوندبرخی کشورها به منظور استخراج روتین کشت می

طوری که این جانوران پس از خوردن آن حساسیت مضر است، به رنگدانهشود. برای جانوران فاقد دام و ماکیان استفاده می

  (.Verhallen, 2001) اهمیت در آمریکا استای کمکنند. بومی آسیا و نوعی محصول غلهیدا میبه نور پ

 ساقه-2-1-1

سانتیمتر است. ساقه آن  92تا  65متفاوت و بستگی به شرای  اقلیمی مح  رویش داشته و بین  گندم سیاهارتفاع 

قرم  مشاهده شود. ساقه توخالی و شکننده بوده  ها ممکن است به رنگسب رنگ است و گاهی بر اثر تجمع آنتوسیانین

 2008) ها از استحکام بیشتری برخوردار استو در مقاب  باد یا تگرگ به شدت آسیب پذیر است. ساقه در مح  گره

Samdani & Rahimian,). 

 ریشه-2-1-9

این رو در صورت عدم آبیاری باشد. از کوتاه و ظریف است و به همین دلی  قادر به تحم  خشکی نمی گندم سیاهریشه 

  .(Bluett, 2001) شوندبه موقع در روزهای گرم سال گیاهان پژمرده می

 برگ-2-1-4

ها به طور رسد. برگسانتیمتر می 7تا  5درشت و به شک  قلب یا پیکانی شک  بوده و طول آن به  گندم سیاههای برگ

های ناحیه فوقانی دمبرگ بلندی برخوردار بوده در حالی که برگهای پایینی از برگ  .گیرندمتناوب روی ساقه قرار می

 .(Quettier et al., 2000) اندساقه فاقد دمبرگ

 و دانهگ  -2-1-5

شوند. گرده افشانی در این گیاه ها پدیدار میطور متراکم در قسمت فوقانی ساقهه ها کوچک و سفید رنگ بوده و بگ 

فاگوپیروم گیاهی دیپلوئید  .باشندی فاگوپیروم جاذب حشرات بوده و شهدآور میهاگیرد. گ توس  حشرات انجام می

 .(Bjorkman, 2002) باشدای تیره مای  به سیاه میدانه سه وجهی و به رنگ قهوه .n9=9است 

 رای  محی  رشدش-2-9

درجه  91ی بذر این گیاه زند. ولی دمای مطلوب برای جوانه زندرجه سانتیگراد جوانه می 7در دمای  گندم سیاهبذر 

از دوره رویشی کوتاهی برخوردار است. از اینرو می توان در مناطق گرم و  گندم سیاهگیاه  .سانتیگراد گ ارش شده است

یشه از ر گندم سیاهسرمای بهار و پایی  حسا  است. از آنجا که گیاه  بههمچنین خشک و مرطوب کشت کرد. این گیاه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81_%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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باشد. چنانچه این گیاه در یک محی  خشک و کم وردار است، قادر به تحم  خشکی نمیکوتاه، سطحی و ضخیمی برخ

شود. از این رو آب کشت شود صدمات زیادی بر رشد، نمو و عملکرد )اعم از عملکرد رویشی و عملکرد بذر( آن وارد می

 .به غرقابی حسا  است سیاهگندم کشت دیم آن امکان پذیر نبوده و در طول رویش باید به طور منظم آبیاری شود. 

چنانچه شش روز اول پس از سب  شدن بذر، گیاهان غرقاب شوند مرگ گیاهان حتمی است. اگر پس از سب  شدن گیاهان 

درصد کاهش یافته و رشد گیاهان )شام  ارتفاع گیاه، تعداد  13تا  14یک یا سه روز غرقاب شوند عملکرد دانه به ترتیب 

یابد. علت این کاهش اختلال در عم  فتوسنت  گیاه تحت تأثیر به طور معنی داری کاهش می شاخه و وزن پیکر رویشی(

 .(Brunori et al, 2005) غرقابی است

د باشند، بایدر هر نوع خاکی قادر به رویش است. ولی از کشت آن در خاک هایی که فاقد زهکش مناسب می گندم سیاه

ناصر غذایی خاص نیاز ندارد. کشت این گیاه در خاک های حاصلخی  سبب اجتناب کرد. این گیاه در طول رویش به ع

 های آهکیهای با بافت سبک تا متوس  و حاوی مقادیر مناسبی ترکیبیابد. خاکور  شده و عملکرد دانه کاهش می

ومت زیادی های اسیدی به خوبی رشد کرده و مقااین گیاه در خاک .باشندمی گندم سیاههای مناسبی برای کشت خاک

 .(Tuo et al.,2002) مناسب است 7تا  5بین  گندم سیاهپی اچ خاک برای کشت  .دارد

  تکثیر-2-4

ه طور برا باید  گندم سیاهگیرد. کاری انجام میتوس  بذر و به صورت دستپاش یا ردیف گندم سیاهکاشت و تکثیر 

سب  یا برای تغذیه زنبورهای عس  کشت شود، معمولًا در زمین اصلی کشت کرد. چنانچه این گیاه به عنوان کود  مستقیم

یفی های آن باشد، کشت ردشود. اگر هدف از کشت این گیاه استفاده از پیکر رویشی یا دانهبه صورت دستپاش کشت می

شود. عمق کشت بذر متفاوت و بستگی به بافت خاک داشته و بین یک تا سه سانتیمتر است. پس توصیه می گندم سیاه

 .(Montgomer, 2009) زنی یکسان بذور ضرورت داردکاشت، انجام آبیاری مناسب جهت جوانهاز 

 تناوب کشت-2-5

توان به عنوان محصول دوم پس از گیاهانی که در تابستان ، این گیاه را می گندم سیاهاه گیبا توجه به دوره رویشی 

هر گیاهی به تناوب کشت کرد، ولی بهتر است با گیاهانی  توان باشوند، کشت نمود. اگر چه فاگوپیروم را میبرداشت می

ها )مانند نپال( تناوب کاشت به صورت شوند به تناوب کشت شود.در برخی کشورکه مانع گسترش علف های هرز می

 دردر ارتفاعات بالا در کشور بوتان با سیب زمینی، گندم و جو و  گندم سیاه .و ذرت است گندم سیاهیک ساله با برنج، 

 .(Koyama et al.,2013) شودارتفاعات پایین تر با برنج و درت به تناوب کشت می

 

 مواد و عناصر غذایی مورد نیاز-2-0

تواند مواد و عناصر غذایی در طول دوره رویشی کوتاه خود به مواد و عناصر غذایی زیادی نی  نداشته و می گندم سیاه

 .(Koyama et al.,2013) ب  تامین کندنده محصول قامورد نیاز خود را از باقی م



 3 مقدمه و هدف

 

شود، ولی مقدار آن نباید از حد خاصی زیادتر شود. زیرا با تحریک یش مقدار پروتئین دانه میاسبب اف  نیتروژناگر چه 

 نیتروژن کیلوگرم در هکتار 42دهد که اف ودن مقدار دهد. تحقیقات نشان میرشد رویشی گیاه، عملکرد دانه را کاهش می

ود. شنی  می گندم سیاههای هرز در م ارع شود. مصرف ازت اضافی سبب تحریک رشد علفاف ایش عملکرد دانه میسبب 

قادر  گندم سیاهریشه . لازم به ذکر است که ازت نقش عمده ای در اف ایش مقدار روتین در پیکره رویشی این گیاه ندارد

یاد در خاک سبب ایجاد علائم کمبود شدید روی به صورت به تج یه سنگ فسفات و جذب فسفر آن است. وجود فسفر ز

ش لت در خاک نی  سبب اف ایادهد که وجود مقادیر مناسب کبشود. تحقیقات نشان میها میکلروز بین رگبرگی در برگ

 .(Koyama et al.,2013) شودمی گندم سیاهتولید روتین در پیکر رویشی 

 آماده سازی خاک-2-7

ندم گبی نشوند. اغرقابی حسا  است، از این رو زمین باید کام  تسطیح شود تا گیاهان دچار غرقبه  گندم سیاهگیاه 

های هرز چند شود باید فاقد علفدر آن کشت می گندم سیاهلذا زمینی که  .های هرز بسیار حسا  استبه علف سیاه

ند ساله دارد. اواخر زمستان، اوای  بهار ساله باشد. انجام کولتیواتور مناسب نقش عمده ای در کنترل علف های هرز چ

 Alamprese et) ستر خاک را برای کاشت باید آماده کردبها را با دیسک خرد نموده و آنگاه زمین را تسطیح و کلوخه

al.,2007). 

 تاریخ و فواص  کاشت-2-8

 اشتک هنگام و داشتهوری گیاه ای در بارهای مهمی است که نقش عمدهاز فاکتور گندم سیاهتاریخ کاشت و تراکم گیاه 

رمای ور را می توان پس از رفع سذبه منظور استفاده از پیکر رویشی آن کشت شود، ب گیاه این اگر. گیرد قرار نظر مد یداب

های آن به منظور استفاده در صنایع غذایی باشد، اواخر بهاره کشت کرد. چنانچه هدف از کشت فاگوپیروم برداشت دانه

های اول پایی  خواهد بود که ن مناسبی برای کشت این گیاه است. در این صورت زمان گلدهی مصادف با روزتابستان زما

از آنجا که در شرای  اقلیمی مختلف زمان کاشت  .شرای  اقلیمی برای گرده فشانی، لقاح و تولید دانه بسیار مناسب است

ثیر زمان کاشت بر عمکرد پیکره رویشی دانه و مقدار روتین این گیاه متفاوت است، لذا توصیه می شود در هر اقلیمی تا

 .(Kalinova and Vrchotova.,2011) مورد بررسی قرار گیرد

تحقیقات انجام شده در نواحی مرک ی ایران تاثیر نه زمان کاشت بر رشد و نمو، عملکرد پیکر رویشی، دانه و مقدار روتین 

قدار روتین م بیشترین و خشک رویشی پیکر عملکرد مقدار بیشترین که داد اننش حاص را مورد بررسی قرار داده و نتایج 

ه هایی کدر حالی که بیشترین عملکرد دانه از کرت دهایی به دست آمد که پان دهم خرداد ماه کشت شده بودناز کرت

 .(Koyama et al.,2013) تاریخ پان دهم شهریور کشت شده بودند، حاص  گردید

دهد در نیمه شمالی میسوری باید از کشت دیرتر از هفته اول مرداد اجتناب کرد. در حالی که در تحقیقات نشان می

ا در کلمبی گندم سیاهمرداد به تاخیر افتد. مناسب ترین زمان برای کاشت  65تواند تا نیمه جنوبی آن کشت این گیاه می

ین پیکر رویشی گیاهان کشت شده در اواخر تابستان مرداد اعلام شده است. در ژاپن نی  مقدار روت 65تیر تا  65بین 

 (.Koyama et al.,2013) )شرای  روز کوتاه( است
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 کوددهی-2-1

 

د به جای رش تواندمصرف بیش اندازه کودهای نیتروژن می کند.تحم  میبه خوبی را  خاک گندم سیاه شرای  اسیدی

 .(Kalinova and Vrchotova.,2011) گیاهان شود روبشیهای سبب رشد بخش زایشی و تولید بذر

 

 مدیریت آفات-2-26

 

 ست کههایی احسا  به بیماری گیاههای گیاهی است. برگ این به طور کلی، گندم سیاه بسیار مقاوم به آفات و بیماری

 .(Kalinova and Vrchotova.,2011) شوندرا ایجاد می Rhizoctonia و  Ramularia قارچ توس 

 برداشت -2-22

قب  از رسیدن آنها را در ن دیکی سطح زمین برید.  اهساقه باید هستند، تیره ایقهوه ها دانه از ٪75که تقریبا  وقتی

 افتند ودر غیر این صورت، شاخساره گیاه سقوط خواهد کرد، دانه ها از گیاه میها را درو کرد. باید ساقه سرمای پایی ه،

و  دهندمیهای بالغ، باید گیاهان را بر روی یک ورق قرار دست آوردن دانهبرای به  .بیشتر آن را از دست خواهید داد

. بهترین روش کنندکاه و کلش جدا میو از  کردههای جدا شده را جمع آوری . دانهتکانندمیچند بار آنها را با یک چوب 

ه عنوان بکاه و کلش . از باقیمانده دادها این است که آنها را در مقاب  یک فن با حداکثر سرعت قرار برای تمی  کردن دانه

 .(Koyama et al.,2013) دنکنمیمالچ آلی استفاده 

 رطوبتیتنش -2-21

 مناطقی در خصوص به آب از بهینه است. استفاده محصیولات کشاورزی تولید محدودکننده عام  آب دنیا نقاط اکثر در

 حدود فائو گ ارش براسا  باشد.می س ایی به میتدارای اه است حاکم آن بر نیمه خشک و خشیک اقلیمی که شیرای 

 ایجاب  آب منابع مدیریت و ( اقتصادFAO,.2010) دارد قرار نیمه خشیک و خشیک نواحی در ایران درصید کشیور 92

 دارد، وجود آبیاری آب کمبود شییرایطی که چنین در گیرد. صییورت برداریبهره حداکثر آب واحد حجم از که کندمی

 که آبی پتانسی  افت می ان. است خورداربر سی ایی به اهمیت از کم آبی به حسیاسییت و می ان گیاهان واکنش از اطلاع

بسییتگی دارد. طبق نظر  اسییت نظر مورد که فرایندی و رشیید مرحله گیاه، به نوع شییود،می نامطلوب اثرات به منجر

(Nielsen, 1997) و خشک در مناطق گیاهان رشید ندهمحدودکن عوام  از یکی رشید انتهایی مراح  در خشیکی تنش 

 .باشدمی نیمه خشک

 کدام بر تأثیر طریق از فنولوژیک مختلف مراح  در تنش نمود که مشییخ  توانمی آن اج ای و عملکرد گیریاندازه با

(. واکنش Boonjung  and Fukai,. 1996دهد)قرار می تأثیر تحت را گیاه سییطح واحد در تولید عملکرد، اج ای یک از

های محیطی در سیطوح مورفولوژی و بیوشیمیایی متفاوت است. گیاهان برای بقا  نیازمند سازگار شدن یاهان به تنشگ

ها به نوع تنش، شدت، مدت و مرحله وقوع تنش و نی  نوع گیاه  به هر تنشیی هستند و توان گیاهان برای سازش با تنش

و شرای  اقلیمی بستگی دارد. به طوری که بیشترین می ان ماده بستگی دارد. تجمع ماده خشک در منابع ثانویه به رقم 

 (. Cornic, 2000) یابددهی تجمع میخشک در شرای  مساعد قب  از گ 

دهی، به طرف دانه در شییرای  تنش رطوبتی، حرکت مواد پرورده ذخیره شییده در سییاقه و برگ ها تا قب  از مرحله گ 

یابد و تحت این شرای  ها اف ایش میراتهای غیر سیاختمانی سیاقه و غلافتسیریع پیدا کرده و سیرعت کاهش کربوهید



 1 مقدمه و هدف

 

(. به طور کلی سهم 6479یابد)فتحی داری اف ایش میها به طور معنیتخصی  کربن تثبیت شده از برگ پرچم به دانه

ان داده شماده خشیک منتق  شیده طی فرایند انتقال مجدد در شیرای  تنش خشکی نسبت به شرای  طبیعی اف ایش ن

های کربن محلول ساقه که قب  از گرده افشانی و است. همچنین حصول عملکرد مناسب و داشتن مقادیر بالای هیدرات

؛ Tahmasebi et al. ،2003) یابد و نهایتا انتقال آنها در زمان مواجه با تنش نسیییبت داداوای  آن در سیییاقه تجمع می

 (.6493فتحی، 
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 گندم سیاه-1-2

 .,Koyama et alبند )متعلق به خانواده هفت .Fagopyrum esculentum L علمیبا نام  Buckwheat سیاه یاگندم 

برخی مطالعات  .(Kalinova & Vrchotova,. 2011 ( و یکی از گیاهان دارویی مهم در کشیاورزی ارگانیک است )2013

 2009ای کشت و کار شود )تواند در مناطق گستردهاند که گندم سییاه به دلی  سیازگاری اکولوژیکی بالا مینشیان داده

Montgomery,.های زراعی اسییت و از طریق تغییر در طول روز، دما، رطوبت، (. تاریخ کاشییت، از ارکان اصییلی سیییسییتم

ن تاریخ یاه تأثیرگذار است. به طور کلی برای تعییمی ان فتوسینت  و تنفس بر خصوصیات فی یولوژیکی و مورفولوژیکی گ

کاشیت مناسب در هر منطقه، به این نکته باید توجه نمود که در طول دوره رشد، شرای  محی  برای رشد گیاه مناسب 

(. قبیادی و همکییاران Kirland and Johnson, 2000هییای حرارتی و رطوبتی قرار نگیرد )بیاشییید و گیییاه تحیت تنش

(Ghobadi et al, 2006عنوان داشییتند که تأخیر در تاریخ کاشییت، سییبب کاهش معنی ) دار عملکرد بیولوژیک، عملکرد

 ,Kazerani and Ahmadiدانه و اج ای عملکرد )به اسیییتثنای تعداد دانه در خورجین( می شیییود. کازرانی و احمدی )

عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، ارتفاع اولین شاخه های مختلف کاشیت و ارقام مختلف از نظر ( بیان کردند که بین تاریخ2004

 داری وجود دارد. دار از سطح زمین، درصد روغن و عملکرد روغن اختلاف معنیفرعی خورجین

عادل و مواد های ضروری متگندم سییاه همچنین به دلی  پروتئین با کیفیت بالا، فراوانی ترکیبات فنلی، اسید آمینه

های فعال زیسیییتی از جمله فلاونوئیدها، انواع مختلف فنول(. et al,. 2006 Wijngaard) باشیییدمورد توجه می معدنی

اه اند. فلاونوئیدها در گندم سیهای گندم سیاه جدا شدههای متراکم شیده، فنی  پروپانوئید و مشیتقات فن  از گونهتانن

 & Cook et al,. 1996 & Wang et al, 2005) دارای اثرات محافظتی، عصییبی، آنتی اکسیییدانی و مغ ی هسییتند

Wataabe,. 1998 .) جدا هایتانن شود.های غذایی ارزشیمند محسیوب میو به این ترتیب گندم سییاه به عنوان مکم ،

 .,Takuo et al,.1985 & Wang et al) شییده از ری وم های گندم سیییاه، اثرات ضیید تومور و آنتی اکسیییدان قوی دارد

2005 & Barbehenna et al,. 2011 .)        

شود. این گیاه به عنوان یک غذای ای به عنوان یک محصول غذایی در چین کاشته میبه طور گسیترده گندم سییاه

(. همچنین گندم He et al,.1995; Guo et al,. 2010;  Wang et al,. 2010کارآمد توجه فراوانی به خود جلب می کند)

 Min etمورد اسیتفاده قرار می گیرد ) اکی و فواید آن برای بدن انسییانسییاه به دلی  خواص دارویی و نی  مصییرف خور

al,. 2010.) 

 

 (Sonia et al,. 2012می ان مواد و عناصر موجود در گندم سیاه). 6-9جدول 

 (ppmمقدار) نوع مواد (گرم در متر622مقدار) نوع مواد

94/9 خاکستر ± 29/2  K 7/9329 ± 94/6  

56/9 رطوبت ± 25/2  P 9427± 23/6  

95/9 چربی ± 39/2  Mg 6/6967 ± 11/6  

69/62 پروتئین ک   ±0 96/2  Ca 4/739 ± 56/2  

3/72 هامجموع کربوهیدرات ± 49/2  Na 691± 41/2  
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 مجموع قندهای احیایی

 

69/7 ± 29/2  

 

Mn 

Cu 

Fe 

79/69 ± 35/2  

779/4 ± 49/2  

929/9 ± 26/2  

 

 تنش خشکی-1-1

تعریف یا تعیین خشکی ساده نیست مدت  باشدمی های گیاهی در سطح زمینآب عام  بسیار مهمی در توزیع گونه

شییود. هنگامی که زمان بدون بدون بارندگی به عنوان مدت کم خشییک یا خشییک در نظر گرفته می( ده روز)زمان کوتاه

ین بآید خشکی یک پدیده هواشناسی است و بایستی روز باشد به عنوان دوره خشک به حساب می 62بارندگی بیش از 

 هخشکی یک واژه اقلیمی است که هر وقت بارندگی کمتر از می ان متوس  باشد، ب دی فرق قائ  شخشیکی و خشیکسال

زای خشکسالی و تنش ناشی از آن مهمترین و رایجترین عوام  تنش .رود. البته اگر چنانچه این روند پایدار باشدکار می

ه سیاخته و هرساله خسارات هنگفتی به این محیطی غیرزنده اسیت که تولیدات کشیاورزی و باغی را با محدودیت مواج

نماید و گردد وارد میت در جهان و به خصیوص ایران که به عنوان کشیوری خشک و نیمه خشک محسوب میلامحصیو

کند که ترکیبی از دهد. آثار این عوام  زمانی بروز میبازده اسیییتفاده از مناطق نیمه خشیییک و دیم خی  را کاهش می

یبی، )حسیی شییود.ی باعک ایجاد تنش در فی یولوژی رشید گیاه و درنتیجه باعک کاهش تولید میعوام  فی یکی و محیط

ت آسمانی و لاکمبود آب یکی از عوام  محدود کننده تولید گیاهان زراعی در سراسر جهان است می ان کم ن و(. 6499

کمبود یا تنش رطوبتی هنگامی  .شودپراکنش نامنظم آن سبب بروز تنش خشکی در طول دوره رشد گیاهان زراعی می

ا برای استخراج هاز ظرفیت توانایی ریشه (تبخیروتعرق پتانسی ) ی برگلایابد که تقاضای تبخیر اتمسفری بااف ایش می

تجاوز نموده و فراتر رود. از نظر یک فی یولوژیسیت گیاهی، خشیکسالی چی ی فراتر از ( تبخیروتعرق واقعی) آب از خاک

های ها، کاهش فعالیتتنش خشیییکی با کاهش سیییطح برگ، انسیییداد روزنه (.6497، فنایی ) تفقدان بارندگی اسییی

ردد پتانسی  آب گسیمی و تثبیت گاز کربنیک، کاهش سنت  پروتئین و کلروفی  سبب تقلی  فرایند فتوسنت  میلاپروتوپ

ور یابد و به طیکاهش مهم ت  فتوسییین ،با اف ایش تنش آب .دهدبرگ می ان فتوسیییت  را مسیییتقیماً تحت تاثیر قرار می

مسییتقیم بر فرایندهای بیوشییمیایی مربوط به فتوسیینت  اثر گذاشییته و به طور غیر مسییتقیم ورود گاز کربنیک به داخ  

تنفس، جذب گازکربنیک،  ،شییرای  تنش شییدیددر دهد. ها را که به علت تنش آب مسییدود باشییند را کاهش میروزنه

مواد خام در آوندهای چوبی به سییرعت به حد بسیییار کم ن ول کرده و گرسیینگی اتفاق  انتقال مواد فتوسیینت ی و انتقال

های بیوتکنولوژی و مهندسیییی کارگیری روشه های خشیییکی، از طریق بهای مقاوم در مقاب  تنشتولید پایه. افتدمی

های القا پذیر در مقاب  تنش نبرای مثال انتقال ژ .دارد تداوم تولیدهای مقاوم، اهمیت بسییی ایی در ژنتیک و انتقال ژن

ای هباشد. این مهم در حوزه ی فعالیتبه گیاهان که بتوانند شرای  کمبود آب را تحم  کنند، قاب  ذکر می ... کم آبی و

ح و تولید الهایی همچون اسموتین اشاره کرد که به منظور اصتوان به انتقال ژنبیوتکنولوژی قاب  دستیابی است، که می

 یی که در شیرای  کمبود آب، بهتر مسیتقر شیده و رشید و نمو کنند، راه حلی پویا و عملی در مبارزه با عارضههایگونه

 (.6479 ،کافی) ها کم استهایی است که مقدار بارندگی در آنخشکی و عاری از پوشش شدن عرصه

 های سازگاری گیاهان به خشکی مکانسیم-1-9

رای ح نباتات بلامحققان فی یولوژی و اصیی کننددر برابر خشییکی مقاومت می های مختلفیگیاهان از طریق مکانسیییم

 (.6475، سعیدیان) کنندمقاومت نباتات با محی  خشک از پنج واژه زیر استفاده می

 مقاومت به خشکی

 گری  از خشکی

 تحم  خشکی
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 جتناب از خشکیا

 هبود از خشکیب
 

 تقال مواد در گیاه ، انرایند فتوسنت ، تنفساثرات تنش خشکی بر ف-1-4

های فتوسییینت  کننده هوازی در طول دوره زندگی در معری می ان متفاوتی از سیییمومی هسیییتند که این ارگانی ه

دهد در شرای  نتایج مطالعات نشیان می. Saxena,Sairam, 2000)) سیمیت در گیاهان عالی از کمبود آب حادتر اسیت

یابد که بیان کننده این امر اسیییت که ز هم فتوسییینت  کاهش میمحیطی، با 2CO یلاتنش و حتی تحت غلظت های با

ا در هها، تحت تاثیر قرار گرفته است. در شرای  تنش کمبود آب روزنهدسیتگاه فتوسینت  صیرف نظر از بسته شده روزنه

 هاییابد و به دنبال این وضیییعیت واکنشدر بافت م وفی  کاهش می 2CO شیییود و متعاقب آن غلظتگیاه بسیییته می

است، مصرف   ATP ،NADPH   های روشنایی، که شامت حاصی  از واکنشلاتاریکی فتوسینت  مخت  شیده و محصیو

جهت دریافت الکترون  NADPH+ ،مصرف NADPH شیود. در چنین شیرایطی به دلی  عدم اکسیید شدن مولکولنمی

وان پذیرنده جانشیییین الکترون عم  یابد. بنابراین مولکول اکسییییژن در مسییییر زنجیره انتقال الکترون به عنکاهش می

 (OH+) و رادیکال هیدروسیک ( 2O2H) پر اکسید هیدروژن (9O) کند و منجر به شیک  گی ی رادیکال سوپر اکسیدمی

 (.Turkan, 2005) گرددیم

در نتیجه ) ممکن اسیت سیبب بروز صدماتی همچون اکسید شدن لیپیدها،( ROS) های فعال اکسییژنفعالیت گونه

اکسید  ها و، تغییر ساختمان پروتئین(شودتغییر سیاختار غشیا  و در نتیجه از هم پاشییدگی یکپارچگی آن می منجر به

هایی مانند کلروفی  رنگ شدن و یا از بین رفتن رنگدانهها، بیمغیر فعال شدن آن ی( SH-) شیدن گروه های سولفیدری 

 هایل در رشییتهلاو در نتیجه اخت  DNAهای آلی مث لکولای و هم چنین حمله مداوم به موو سییایر ترکیبات رنگی ه

DNA  (6494، حبیبی و همکاران) رددگ. 

ی و کند و با تأثیر بر فرآیندهای فی یولوژیکها بیش تر از تقسیم سلولی جلوگیری میتنش آب از ب رگ شیدن سلول

ای و وسییاز مواد اندوخته ، سییوختهاشیییمیایی مث  فتوسیینت ، تنفس، انتقال مجدد، جذب یونی، کربوهیدرات زیسییت

 (.Jaleel et al, 2008) شودگیاه می یابی رشد، موجب کاهش رشد سازمان

ثابت شیده اسیت که تنش خشکی یک عام  محدود کننده با اهمیتی در مرحله اولیه رشد گیاه و استقرار آن باشد. 

. درمیان گیاهان زراعی، برنج (6494، مکارانحبیبی و ه) گذاردتنش خشیکی هم در ارتفاع وهم در رشد گیاه تأثیر می

 ها در مقاب  تنش خشییکیپذیرترین گیاهان نسییبت به سییایر گونه از آسیییب لاًزراعی غرقابی، احتما هبه عنوان یک گیا

ارتفاع گیاه در تنش کم آبی  (.Siddique, 1999) یابدطول سیاقه سویا در مواجه با شرای  کمبود آب، کاهش می .اسیت

داری تحت زمینی، سویا و جعفری به طور معنی یابد. طول ساقه در سیبدرصید کاهش می 62ای مرکبات تا هگیاهچه

آبی با پایین آوردن فشییار تورگر به مقدار زیادی جلوی انبسییاط سییلولی و رشیید آن را  تنش .گیردتأثیر تنش قرار می

امه حیات یا برای کمک رسییاندن به رشیید ارزن گیرد. تنظیم اسییم ی میتواند قابلیت حفظ فشییار تورگر را برای ادمی

مرواریدی در شیرای  خشکی شدید فراهم سازد. کاهش ارتفاع گیاه با کم شدن اندازه سلول و پیری بیشتر برگ گیاهان 

تحت شیرای  تنش آبی همراه شید. توسیعه سیطح برگ اپتیمم برای فتوسینت  و عملکرد ماده خشک اهمیت به س ایی 

های دیگر، رشیید برگ ،سییویا و در تعدادی از گونه Populus های زیادی از گیاهان مث آبی در گونهدارد. اغلب، تنش کم

، در تعداد ک  برگ، سطح ک  برگ و بیوما   Populus ای درگونه ف بینلادهد. اخترا برعکس سیطح برگ کاهش می

 .تر از ذرت و آفتابگردان بوده استدار بوده اسیت. این اثر رشد برگ در گندم حساسک  برگ تحت تنش خشیکی، معنی

 (.Frooq et al, 2009) درگیاهان زراعی کاهش تولید بیوما  تر و خشییک تحت تأثیر تنش آب مشییاهده شییده اسییت

ماده خشییک و توزیع بیوما ،  تسییهیمطورشییدید به فرآیندهای  توانمندهای تولیدی گیاه در مواجه با تنش خشییکی به

شود. اما، آفتابگردان مشیاهده می (ژنوتیپ(های از تنش آب تقریبا در همه زادموندارد. کاهش بیوما  ناشیی  بسیتگی
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آبی در وزن خشییک شییاب و برگ تأثیر دارد.  ها تحم  تنش بهتر از سییایرین را نشییان دارند. تنش کمبعضییی از زادمون

 های، گیاهچههای هوایی گیاه بیشیییتر از وزن خشیییک ریشیییه کاهش یافت. در سیییویاکه، وزن خشیییک اندامدرحالی

trifoliatae Poncirus ، لوبیا معمولی و Petroselinum crispum  شیید که بیوما  آنها  آبی مشییاهدهدر اثر تنش کم

 .م شده استلاهای هوایی گیاهان در برنج اعیم برحسب جرم خشک انداملایابد. تحم  تنش مکاهش می

 کند. کاهش محتویات کلروفی  گیاهئیدها تحمی  میو کاروتنو a ، b نش خشییکی تغییراتی را در نسییبت کلروفی 

 اسییت. مقدار کلروفی  در گیاه آفتابگردان و در مقاب  تنش خشییکی نی  گ ارش شییده Carantus rozeusزراعی پنبه و 

myrtillus  Vaccinium داری کاهش یافت. سییرعت فتوسیینت ی برگ گیاهان در اثر کمبود شییدت آب در سییطح معنی

  (.Cronic & Lawlor, 2002) شوددار نسبی آب و پتانسی  آب برگ، کم میعالی با کاهش مق

ی هاها و کاروتنوئیدهای بافتدهندگی غلظت کلروفی  تنش آبی در مییان سیییایر تغییرات، دارای توانیایی کیاهش

ح لاهای اصیییتشییود. در رابطه با مدیرفق به این کار میوکوئیدها ملادر تی ROS گیاهی اسییت که در درجه اول با تولید

دهند، به کاربردن خارجی ها نشیییان میهیای انیدکی وجود دارد. این گ ارشآبی، گ ارش ای در تنشمحتوییات رنگی ه

 3APX و  1SOD ، 2CAT ها و متی  جاسیییمونات، تحم  به خشیییکی را با اف ایش فعالیتبراسیییینولیدها، یونیکونازول

، 4ABA کندح میلیاا در ذرت اصیییو محیدود کردن مقیدار کی  کیاروتنوئییدهیا ر (Siddiq, 1999.) که، متی  درحالی

 کندیه اپیدرمی، تج یه میلاجاسیمونات سنت  بتاکاروتن را تا سه برابر اف ایش و به همان اندازه محتویات کلروفی  را در 

کسیدانی در ها و لیپیدهای محلول دارای خاصیت آنتی ا. به همین منوال، یک نقش مهم توکوفرول(6475 سیعیدیان،)

ست. ا های فتوسنت ی توتون پیشنهاد شدهها تحت شرای  تنش در اندامکح محتویات رنگی هلاها، برای اصیسیتلاکلروپ

ها یا تغییر بیوسنت  آنها در جهت اف ایش تحم  به خشکی عات دلی  قانع کنندهای مبنی بر القا  سینت  رنگی هلااین اط

 .(Cronic & Lawlor, 2002) است گیاهان بوده

گذارد. ولی، های گیاهی اثر میقاب  برداشییت تعدادی از گونه دتنش خشییکی بر می ان رشیید، ماده خشییک و عملکر

 ای منشعب با تحم  خشکیها در این بازداری به طورقاب  توجهی متفاوت است. یک سیستم ریشهتحم  هریک از گونه

یی الناشی از توانایی جذب آب بیشتر و انتقال آن به بخشهای با یی دارد کهلادر گیرشده و در درجه اول تولید بیوما  با

های فتوسیینت ی برای تحم  به باشیید. به اضییافه برای عوام  دیگر، تغییرات رنگی هخاک به منظور انجام فتوسیینت  می

و  نوری، در تحم  خشیکی شیام : برداشت کارتنوئیدها و کلروفی  دو گروهیی برخوردار هسیتند. لاخشیکی از اهمیت با

های متنوعی دارند. بنابراین، محتویات اف ایش یافته کاروتنوئیدها حفاظت از آسییب اکسییدی ناشی از اثر خشکی، نقش

 (.Jaleel et al, 2008) برای تحم  تنش خشکی اهمیت به س ایی دارد

 

  کیفیت بذوراثرات تنش خشکی بر -1-5
 

سیییار مهم در بالابودن تعداد بوته در واحد سییطح، تضییمین بذر مرغوب اسییا  زراعت نوین بوده و یکی از عوام  ب

درصییید آب قاب   92نشیییان داد که تخلیه شیییدید رطوبت خاک ) Jegini (9221 ) .باشیییدکننده عملکرد مطلوب می

درصدی عملکرد بذر و تخلیه شدید رطوبت خاک در انتهای فص   32وجب کاهش م دسیتر ( در اوای  مرحل  گلدهی،

درصید رطوبت خاک در اوای  فصی  تأثیری در صفات  72اهش قوهنامیه بذر می شیود ولی تخلیه باعک ری  شیدن و ک

خشیکی موجب کوتاه شیدن دوره رشد رویشی  بیان داشیت که تنش Gizbullin (6993) .گذاردکمی و کیفی بذر نمی

اعمال تنش در مراح   .دزنی بذرهای حاصی  تفاوتی با بذرهای تولید شده تحت شرای  بدون تنش ندارشیده، اما جوانه

                                                   
1 Superoxide dismutase 
2 Catalase Enzyme Activity 
3 Activity of ascorbate peroxidase 
4 Abscisic acid 



 69 عنوان فص  دوم را اینجا وارد کنید. 

 

ابد که یگردد زیرا در این شرای  نشت مواد از پوسته بذر اف ایش میرشیدی گیاه باعک تولید بذوری با کیفیت پایین می

در طی  .این امر به علت پوسیته آسییب دیده بذور، سیهولت پاره شیدن پوسیته و اف ایش نفوذ پذیری غشیا سلولی است

آورد ولی بیییذور قیییوی احتمیییالاً توانیییایی از دسیییت رفتیییه خیییود را مجدداً بدست می آبگیری بذور، غشییا قابلییییت و

کنند، لذا تراوش از آنها نسبت به بذور ضعیفتیییر کمتیییر غشیییاهای خیییود را بیییا سرعت بیشتری سازماندهی مجدد می

 (Bewley and Black, 1994) خواهید بیود و در نتیجیه هیدایت الکتریکیی کمتری خواهند داشت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تحقیق روش -3

 طرح آزمایش و بذر مورد استفاده-9-2

بر کمیت و کیفیت بذور تولیدی به منظور بررسییی تاثیر تاریخ کاشییت و قطع آبیاری  6499در سییال این آزمایش 

  در شییرای شیید.شییهرسییتان اردبی  اجرا  ای درم رعهدر در سییه تکرار فاکتوری   اسییپلیت پلات صییورته بگندم سیییاه 

 آزمایشگاهی آزمایش بصورت فاکتوری  در قالب طرح کام  تصادفی با سه تکرار انجام شد.

 

 تیمارهای آزمایش-9-1

( و تاریخ 97/9/99(، تاریخ کاشت دوم )92/9/99در سیه تاریخ )تاریخ کاشیت اول )تیمار اول شیام  تاریخ کاشیت 

در  شام  ) آبیاری کام ،قطع آبیاریقطع آبیاری  سیه زمانتیمار دوم و به عنوان کرت اصیلی ( (4/4/99کاشیت سیوم )

 .شدانجام ( به عنوان کرت فرعی در سه تکرار هادرصد رسیدگی دانه 75قطع آبیاری در ها، درصد رسیدگی دانه 52

 

 مح  اجرای آزمایش-9-9

دقیقه  65درجه و  39)با مختصات جغرافیایی  ایسیتگاه تحقیقاتی کشیاورزی دهسیتان خشیکه روددر این آزمایش 

متر از سییطح دریا( با شییرای  آب و هوایی  6492دقیقه عری جغرافیایی و به ارتفاع  94درجه و  49طول جغرافیایی و 

هر  طولبذور در نه کرت که هر کرت در پنج ردیف که اجرا شیید.  =pH 9/7 اسییا  آمبرژه( و بانیمه خشییک سییرد )بر

 بود کشت شد. خاک این منطقه رسی به مقدار خیلی کم شنی آهکی بود. فاصله بین ردیف نیم متر ردیف سه متر و

 

 گیری شدهصفات اندازه-9-4

گیری هو انداز در این آزمایش صیفات فنولوریکی و فی یولوژیکی شام  وزن بوته، وزن بذر برداشتی، شاخ  برداشت

 . شدمحاسبه  و ارتفاع بوتهمیانگین شاخ  کلروفی ، وزن ه ار دانه  ،بیوما 

 

 تج یه و تحلی  آزمایش-9-5

 SASاف ار ها، با نرمپس از اطمینان از نرمال بودن دادههای حاص  دادهها های آماری و مقایسه میانگینکلیه تج یه

شک  و  استفاده گردید. رسم %5ها از روش دانکن در سیطح احتمال تج یه گردید. برای مقایسیه میانگین SPSSو  9.1

 انجام پذیرفت.  Excelاف ار گیری از نرمنمودارها با بهره

 

 

 

 

 



 

 

 پژوهش یهاافتهیو  جینتا -4

 

  عمکلرد-4-2

تحت تأثیر اثر ساده تاریخ  عملکرد( نشان داد که صفت 6-3ها )جدول نتایج حاص  از جدول تج یه واریانس داده

مشاهده  6دار نشد. همانطور که در شک  تنش آبی معنی ×شت کاشت و تنش آبی قرار گرفت اما اثر متقاب  تاریخ کا

داری بیشتر از سایر تیمارها بدست آمد که بطور معنی (92/9/99اول ) در تاریخ کاشت عملکردکنید بیشترین می ان می

 (.6-3داری مشاهده نشد )شک  اختلاف معنی (7/4/99سوم ) و (97/9/99دوم ) هایبود. همچنین بین تاریخ کاشت
 

 
 گندم سیاه عملکردهای مختلف بر می ان . اثر تاریخ کاشت6-3شک  

در شرای  بدون قطع آبیاری بدست آمد عملکرد شد بطوری که بیشترین می ان  عملکردتنش کم آبی موجب کاهش 

 (.9-3)شک  

 
 . اثر تنش کم آبی بر می ان وزن برداشتی گندم سیاه9-3شک  

 

 

b

b

a

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

درصد 50

رسیدگی دانه ها

درصد 75

رسیدگی دانه ها

بدون قطع آبیاری

رد 
لک
عم

(
بع
مر
تر 

ر م
 د
رم
گ

)

تنش کم آبی



 

 گندم سیاه در شرای  تنش خشکییکی و فی یولوژیکی ژفنولو صفات ثر تاریخ کاشت بر: تج یه واریانس ا6-3جدول

 

بوتهخشک وزن  بیوما  ک  شاخ  برداشت شاخ  کلروفی  وزن ه ار دانه ارتفاع بوته در ه  عملکرد 

 آزادی
 منابع تغییر

ns4/3 ns 5/6 ns 25/65 ns9/759 ns4/5553 ns 5/3399 ns 99/9961 9 بلوک 
**6/462 9/7ns  ns 4/1 ns 7/6213 941331/4** 45922/9** 99995/24 ** 9 تاریخ کاشت 

3/3 9/62 9/66 1/619  4/3659  9/6949  47/6956  خطای کرت اصلی 3 
** 7/696 ns 37/64 * 1/35 4999/5 ** 932239/6 ** 97947/24 ** 91254/1 ** 9 تنش آبی 
** 4/97 * 7/61 * 39/46 9614/4 ** 99959/6 ** 46675/9 ** ns 5/62552 3  تنش آبی× تاریخ کاشت  

9/99 1/12 1/99 5/7494  4/613469  9/9924  61/7293  خطای فرعی 69 

21/5 3/1 7/3 64/93  79/69  27/69  66/99 %ضریب تغییرات    

ns26/2 و 25/2دار در سطح احتمال دار و اختلاف معنیترتیب عدم وجود اختلاف معنی، * و ** به 

 

 

 



 

 بوتهخشک زن و-4-1

 

تنش کم  ×و نی  اثر متقاب  تاریخ کاشت تنش کم آبی تحت تاثیر سطوح تاریخ کاشت،  بوتهخشک تعداد وزن صفت 

 52در شرای  قطع آبیاری در ( 7/4/99سوم ) . بیشترین می ان وزن بوته در تاریخ کاشت(6-3جدول قرار گرفت ) آبی

درصد رسیدگی  75داری در همین تاریخ با قطع آبیاری در شرای  ها بدست آمد که اختلاف معنیدانه درصد رسیدگی

 (.4-3ها نداشت )شک  درصد رسیدگی دانه 52با قطع آبیاری در شرای   (97/9/99کاشت دوم )ها و تاریخ دانه

 
 آبیبوته گندم سیاه در شرای  تنش کمخشک های مختلف بر می ان وزن . اثر تاریخ کاشت4-3شک  

 

 ک  بیوما  -4-9

)جدول  ودبداری معنی بیوما  ک تنش کم آبی روی ×  تاریخ کاشتاثر متقاب  اثر تاریخ کاشت، تنش کم آبی و نی  

در  (7/4/99) سوم بیشترین می ان بیوما  ک  در تاریخ کاشت کنیدمشاهده می 3-3همانطور که در شک   (.3-6

تاریخ با قطع آبیاری در  داری در همینه اختلاف معنیک ها بدست آمددرصد رسیدگی دانه 52شرای  قطع آبیاری در 

در شرای  قطع ( 92/9/99اول )همچنین کمترین می ان بیوما  ک  در تاریخ کاشت  ها نداشت.رسیدگی دانه درصد 75

 داری کمتر از سایر تیمارها بود. ها بدست آمد که بطور معنیدرصد رسیدگی دانه 52آبیاری در 
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Abstract 

Buckwheat (Fagopyrum esculentum L.) belongs to Polygonaceae family is one of the most important crops in 
temperate climate. Due to the resources and ecological conditions of Ardabil plain, it is possible to cultivate 

buckwheat in it. This experiment was performed to determine the best planting date and the effect of irrigation 

cut-off times at the end of the growing season on the uniformity of buckwheat seeds. 

Research Methodology: This experiment was performed to investigate the effect of planting date and cessation 

of irrigation as a factorial split plot based on a randomized complete block design in Ardabil plain. Experimental 

treatments include planting date in three levels: first (10 may 2019), second (17 may 2019) and third (24 may 

2019) in the main plots and stop irrigation at three levels (full irrigation, Irrigation interruption in 50% of grain 

maturity, irrigation interruption in 75% of grain maturity) in subplots and in three replications. Measured traits 
including plant weight, yield, harvest index, total biomass, chlorophyll index, 1000-seed weight, plant height, 

seed vigor and vigor index (longitudinal index) in seed production were calculated and compared by Duncan's 

test. . 

Results: The results of analysis of variance showed that yield was affected by planting date and time of irrigation 

cut so that the highest yield was obtained on the first planting date and in plots that were irrigated until full 

maturity. The highest 1000-seed weight was obtained on the third planting date (24 may 2019) and in irrigation 

interruption in 50 and 75% of seed maturity. Planting date did not have a significant effect on seed vigor, but the 

highest amount of this trait was obtained in full irrigation and cessation of irrigation in 50% of seed maturity. 

Delay in planting buckwheat reduced the vigor index of seeds produced so that the highest length index of 

seedlings was obtained in the history of the first and second crops. 

Conclusion: According to the results of this field experiment, successful cultivation of new buckwheat in Ardabil 

plain is possible and the first planting date (10 may 2019) is better than later dates and showed higher yield and 

quality of seeds produced. Also, full irrigation helps to make the seeds ripen more uniformly and is more suitable 

for seed production. 
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