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 خالصه

. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر سیاه دانه گیاهی علفی و یکساله است که مصارف دارویی متعددی را داراست

های خرد شده در قالب ای بصورت کرتزرعههای گیاه سیاه دانه آزمایشی ماکوتیپ شاخص برداشتو  های کمیویژگی

های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی آزمایش شامل دو سطح آبیاری )آبیاری کامل و قطع طرح پایه بلوک

، کاظمین، 1اکوتیپ مختلف سیاه دانه )خمینی شهر، سمیرم، مشهد 11دهی( و عامل فرعی را آبیاری در مرحله گل

داری بر تمامی صفات اندازه گیری اثر معنی فراهمی آبسطوح ( بودند. 2ستان، تبریز، شبستر، شهرضا و مشهداصفهان، ارد

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر تعداد دانه در کپسول در سطح  .شده داشت

معنی دار نگردید. مقایسه میانگین  و شاخص برداشت ول در بوتهدرصد معنی دار بود در حالی که بر تعداد کپس 1احتمال 

گرم( در اکوتیپ سمیرم و در آبیاری کامل حاصل شد که نسبت به  8داد ها نشان داد که بیشترین وزن خشک بوته )

 درصدی نشان داد.  77ش تنش آبیاری افزای دراکوتیپ مشهد 

 سیاه دانهو  شاخص برداشت، وزن خشک کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

رویکرد گسترده جهانیان به استفاده از داروهای گیاهی موجب افزایش توجه بیشتر کشورهای جهان به شناسایی و 

استفاده درمانی از گیاهان دارویی و بازگشت به طبیعت شده است که با توجه به استعدادهای بالقوه کشور و داشتن تنوع 

در رشد اقتصادی و کارآفرینی داشته باشد. ایران خاستگاه گیاهان متنوعی است نقش بسزایی  تواندیاقلیمی در این بخش م

-( یکی از گونه.Nigella sativa Lسیاهدانه ) (.3) باشدیکه بسیاری از این گیاهان به لحاظ خواص درمانی منحصر به فرد م

 آلرژی، آسم، احتقان بینی، سردرد، رماند برای دانه سیاه دانه از االیام ازقدیم و است. Ranunclaceaeهای مهم خانواده 

 مورد شیر تولید افزایش و القاء قاعدگی برای دیورتیک عنوان به و ودهای ر و کرمهای دندان درد ایمنی، سیستم تقویت

 دارای تیمول و تیموهیدروکینون دی تیموکنیون، تیموکینون، شامل گیاه این آبی عصاره موثره موادگرفت.  قرار می استفاده
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های محیطی موجب تنش  (.8است ) تشنج ضد و همچنین سرطان ضد بدن، ایمنی سیستم کنندگی اصیت تقویتخ

شود و تا پیری برگ و ایجاد شوند این تغییرات شامل تغییر در بیان ژن و متابولیسم سلولی میتغییراتی در گیاه می

شود. تنش کمبود آب اثرات عملکرد گیاه می رود و در نهایت منجر به تغییراتی در رشد وپژمردگی دائم پیش می

 (.2گذارد که نوع و میزان خسارت آن به شدت و مقاومت گیاه بستگی دارد )فیزیولوژیکی مختلفی بر گیاه می

در یک بررسی با مطالعه خصوصیات مورفولوژی چندین گونه سیاه دانه تنوع زیادی را در بین گونه های مورد بررسی از 

دانه و اسفرزه اعالم کردند که ای در شرایط آبیاری محدود بر روی سیاه(. در مطالعه6گزارش شده است ) نظر صفات زراعی

با توجه به اهمیت  .(4)تواند شاخص مفیدی برای انتخاب در شرایط آبیاری محدود باشدصفت تعداد دانه در فولیکول می

 تنش خشکیپژوهش حاضر با هدف تعیین اثر و تشکیل میوه،  آن در مرحله گل دهیو نیاز آبی کم  دارویی سیاه دانهگیاه 

 انجام پذیرفت دانه های سیاهاکوتیپ و شاخص برداشت روی برخی از صفات مورفولوژیکی

 

 ها. مواد و روش2

های خرد شده در قالب طرح در مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری اردبیل بصورت کرت 1315این طرح در سال 

کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتو اصلی را سطوح مختلف آبیاری تشکیل شامل شاهد )آبیاری های پایه بلوک

، 1اکوتیپ مختلف سیاه دانه )خمینی شهر، سمیرم، مشهد 11دهی و عامل فرعی را کامل(، قطع آبیاری در مرحله گل

عملیات کاشت، داشت و برداشت بصورت ند ( تشکیل داد2کاظمین، اصفهان، اردستان، تبریز، شبستر، شهرضا و مشهد

بعد از  شاخصها(، جهت تعیین درصد فولیکول 81در پایان دوره و پس از رسیدگی نهایی )زرد شدن  دستی انجام شد.

های واقع در یک متر مربع وسط هر کرت برداشت خواهد شد. همچنین جهت اندازه گیری اجزای حذف حاشیه، بوته

ها گیریپنج بوته از هر کرت فرعی انتخاب و این اندازه کپسولدر بوته ، تعداد دانه در  کپسولعملکرد دانه شامل: تعداد 

ها به روش آزمون انجام گرفت و میانگین 1/1نسخه   SAS محاسبات آماری با استفاده از نرم افزارها صورت گرفت. روی آن

 درصد مقایسه شدند.  5ای دانکن در سطح احتمال چند دامنه

 

 نتایج و بحث. 3

ها نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ بر تعداد دانه در کپسول در سطح نتایج تجزیه واریانس داده

( در اکوتیپ خمینی شهر و در شرایط 6/115(. بیشترین تعداد دانه در کپسول )1جدول )درصد معنی دار بود  1احتمال 

اثر  (.1( در اکوتیپ مشهد حاصل شد )شکل 3/61د دانه در کپسول )آبیاری کامل بدست آمد و همچنین کمترین تعدا

نی دار نگردید ساده تیمارهای آزمایشی بر تعداد کپسول در بوته معنی دار بود در حالی که اثر متقابل آنها بر این صفت مع

( 1ار گردید )جدول در صد معنی د 5(. اثرم متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر وزن خشک بوته در سطح احتمال 2)جدول 

اثر متقابل  (.2گرم( در اکوتیپ سمیرم همراه با آبیاری کامل حاصل شد )شکل  8و بیشترین مقدار وزن خشک بوته )

فاکتورهای آزمایش بر صفت شاخص برداشت معنی دار نگردید در حالی که اثر ساده تنش خشکی و اکوتیپ بر این صفت 
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درصد( در تیمار  1/51(. بیشترین میزان شاخص برداشت )1عنی دار بود )جدول درصد م 1و  5به ترتیب در سطح احتمال 

های خمینی شهر وسمیرم بیشترین شاخص برداشت را به ترتیب با میزان آبیاری کامل بدست آمد. همچنین اکوتیپ

 (.2دارا بودند که در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند )جدول  درصد 38/51و  75/61

تنش خشکی از شکی بر روی گیاهان پیچیده بوده و بستگی زیادی به مراحل رشد و نموی آنها دارد. تاثیر تنش خ

باشد. نیمه خشک جهان می های غیرزیستی در کاهش تولید محصول گیاهان زراعی در نواحی خشک ومهمترین تنش

نژادگران  کی باشند بسیار مورد توجه بهدستیابی به ارقامی که قادر به رشد و نمو و تولید محصول باال در شرایط تنش خش

و اندازه روزنه ها و توانائی سیستم ریشه در کارائی موثر در طول  چندین سیستم همانند پوشش سطح برگ، تعداد .است

دهد که آب موجود در عموما تنش خشکی زمانی رخ می (.1باشد ) کمبود رطوبت، بر واکنش گیاه به خشکی موثر می ةدور

شود. مقاومت به تنش ی تبخیر و تعرق مییابد و شرایط جوی باعث از دست دادن مداوم آب به وسیلهخاک کاهش می

ای به گونه دیگر و حتی در داخل یک گونه متفاوت است شود اما میزان آن از گونهخشکی تقریبا در تمام گیاهان دیده می

اینکه سیاه دانه گیاهی محدود رشد است، لذا افزایش تنش خشکی سبب افزایش سرعت گذر  گزارش کردند با توجه به(. 7)

های فرعی، تعداد فولیکول تولیدی در بوته و وزن هزار شود که این امر کمتر شدن تعداد شاخهاز مرحه رویش به زایشی می

در شمال  Nigella damasceneو Nigella sativaه بی دو گون( به ارزیا5در تحقیقی دیگر ) .(2)دانه را به همراه خواهد داشت

ایتالیا از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد پرداختند و تنوع  باالیی را برای صفاتی نظیر بیوماس، تعداد دانه در فولیکول، 

ول، بیشترین عملکرد روغن، عملکرد دانه و وزن هزار دانه نشان داد و گزارش نمودند که در این تحقیق تعداد دانه در فولیک

 اثر را بر روی عملکرد دانه در هر دو گونه داشته است.

 های گیاه سیاه دانه متاثر از تنش خشکی اجزای عملکرد در اکوتیپ تجزیه واریانس -1جدول

   میانگین مربعات

شاخص  

 برداشت

کپسول در تعداد  وزن خشک بوته

  بوته 

تعداد دانه در 

 کپسول

 

 تمنابع تغییرا درجه آزادی

 71/5  18/1  63/1  15/11  2 

 

 تکرار

 33/62  تنش خشکی 1 **621/8 */71 **1/88 *
 26/2  28/1  61/1  61/1  خطای اصلی 2 
 325/75** 13/16** 73/77 ** 

 

 اکوتیپ 1 **163/7

 18/17ns 1/11* 1/1ns 5/27 تنش خشکی*  1 **

 اکوتیپ
 11/11  3/1  15/1  61/5  خطای فرعی 36 

 

 53/6  31/3  16/6  73/2  ضریب تغییرات - 

 باشد.درصد و بدون اختالف معنی دار می 1درصد ،  5به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  ns* و ** و 
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 مقایسه میانگین اثر تنش خشکی روی برخی از صفات سیاه دانه -2جدول

 تنش خشکی  تعداد کپسول در بوته  شاخص برداشت

a1/51 a38/16 آبیاری کامل 

b86/31 b61/15 تنش خشکی 

درصد بر اساس آزمون  5دار در سطح احتمال حروف یکسان در هر ستون نشانه عدم تفاوت معنی -

 باشد.دانکن می

 

 

 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ تعداد دانه در کپسول گیاه سیاه دانه -1شکل  

 

 وتیپ بر وزن خشک گیاه سیاه دانهمقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و اک -2شکل  
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 گیرینتیجه. 4
تاثیر  سیاه دانهگیاه  برداشتشاخص و  های مرفولوژیکیپژوهش حاضر نشان داد که اگرچه تنش خشکی  بر ویژگی      

تواند در می  های مناسباکوتیپها متفاوت است و به نظر می رسد استفاده از دارد ولی میزان تاثیر آن در هر یک از ویژگی

 بهبود رشد گیاه در شرایط خشکی موثر واقع شود.
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Abstract 

Nigella sativa is an annual herbaceous plant that has many medicinal purposes.  in order to 

investigate the effect of drought stress on quantitative characteristics and harvest index of black 

currant ecotypes, a field experiment was conducted in split plots based on randomized complete 

block design with three replications. The main factor of the experiment consisted of two levels of 

irrigation (complete irrigation and irrigation cut in the flowering stage) and a sub-cultivar in 10 

different black currant ecotypes (Khomeini Shahr, Semirom, Mashhad 1, Kazemin, Isfahan, 

Ardestan, Tabriz, Shabestar, Shahreza and Mashhad) were. Available Water levels had a significant 

effect on all traits. The results of analysis of variance showed that the interaction of experimental 

factors on seed number per capsule was significant at 1% probability level, while the number of 

capsules per plant and harvest index were not significant. Comparison of mean values showed that 

the highest dry weight of the plant (8 g) was obtained in Semirom ecotype and in full irrigation, 

which showed a 77% increase in irrigation stress compared to Mashhad ecotype. 

Keywords: Harvest index, dry weight and  Nigella sativa L. 


