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 خالصه

تنش خشکی بر است. به منظور بررسی اثر  گیاه نمو و رشد بازدارنده عوامل مهمترین از خاك رطوبت کمبود

ت گل و گیاه شهرداری اردبیل در مرکز تولیدا ایمزرعه یآزمایش های گیاه سیاه دانهعملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ

شامل  آزمایش اصلی رفاکتو. های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوكبصورت کرت

اکوتیپ مختلف سیاه دانه )خمینی  11دهی( و عامل فرعی را دو سطح آبیاری )آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله گل

نتایج نشان داد که سطوح . ( بودند2کاظمین، اصفهان، اردستان، تبریز، شبستر، شهرضا و مشهد، 1شهر، سمیرم، مشهد

شد.  تعداد شاخه فرعی و تعداد دانه در بوتهداری بر تمامی صفات اندازه گیری شده داشت و باعث کاهش آبیاری اثر معنی

درصد معنی دار گردید.  5و  1تیب در سطح احتمال اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر ارتفاع بوته و عملکرد دانه به تر

گرم در بوته( در اکوتیپ اردستان و در آبیاری کامل بدست آمد. همچنین  11/4عملکرد دانه در بوته )بیشترین مقدار 

گرم در بوته( در اکوتیپ مشهد و در آبیاری ناقص )قطع آبیاری در زمان گلدهی( حاصل  4/1کمترین میزان عمکرد دانه )

 سانتیمتر( نیز در اکوتیپ سمیرم و در آبیاری کامل حاصل شد. 11شد. بیشترین ارتفاع بوته )

 سیاه دانهو  عملکرد دانهتنش خشکی،  کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

آید که تنش خشکی به عنوان یک عامل کاهندة رشد و عملکرد گیاهان در بسیاری از مناطق جهان به شمار می

تر ساخته را به طور جدی محدود کرده و وقوع تغییرات اقلیمی در کل جهان، این وضعیت را جدی تولید محصوالت زراعی

است. سیاهدانه گیاهی دو لپه،  Ranunclaceaeهای مهم خانواده ( یکی از گونه.Nigella sativa Lسیاهدانه ) (.3است )

های آن باشد. از دانهنیز به تنش خشکی مقاوم میدار و بومی منطقه جنوب غرب آسیا است و تا حدی علفی،  یک ساله، گل

ای موسوم به تیموکینون، این گیاه دارای اثرات ضد تشنجی به دلیل داشتن مادهسیاه دانه شود. به عنوان ادویه استفاده می

ای به ه مادههای آن اثر ضد توموری و ضد باکتریایی نیز مشاهده شده است. از اسانس گیاه سیاهداناست. همچنین در دانه

 (.8آور، کرم کش، مسهل و زیاد کننده ترشحات شیر داشته باشد )تواند اثر قاعدهشود که مینام نیژلون استخراج می
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کردد و همچنین آنها کاهش عملکرد دانه میگزارش شده است که تنش خشکی باعث کاهش تعداد کپسول در گیاه سیاه

 (.4اند )از ظهور غنچه دانست دانه را ناشی از کم آبیاری در مرحله پس

درصد ظرفیت زراعی روی گیاهان اسفرزه  111و  55، 51، 25در تحقیق دیگری با اعمال تیمارهای آبیاری 

(Plantago ovate L.( بومادران ،)Achillea millefolium L.مریم ،)( گلیSalvia officinalis L. همیشه بهار ،)

(Calendola officinalis L.بابونه ) (L. Matricaria chamomilla مشخص شد که با تشدید تنش خشکی، وزن اندام )

 (.7هوایی و ارتفاع بوته در تمام گیاهان مورد مطالعه کاهش پیدا کرد )

پژوهش حاضر با آن در مرحله گل دهی و تشکیل میوه، و نیاز آبی کم  سیاه دانهبا توجه به اهمیت گیاه بنابراین 

انجام  منطقه اردبیلدر  دانه سیاهگیاه های اکوتیپروی برخی از صفات مورفولوژیکی  کیتنش خشهدف تعیین اثر 

 پذیرفت.

 

 هامواد و روش. 2

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

لی را سطوح مختلف آبیاری تشکیل شامل شاهد )آبیاری های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتو اصپایه بلوك

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

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

 ام شد.دستی انج

ها(، جهت تعیین عملکرد دانه بعد از حذف درصد فولیکول 01در پایان دوره و پس از رسیدگی نهایی )زرد شدن 

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

-ها روی آنگیریه در بوته پنج بوته از هر کرت فرعی انتخاب و این اندازهشامل: تعداد شاخه های جانبی در بوته ، تعداد دان

 ها صورت گرفت. 

ای ها به روش آزمون چند دامنهانجام گرفت و میانگین 1/1نسخه   SAS محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار

 درصد مقایسه شدند.  5دانکن در سطح احتمال 

  

 نتایج و بحث. 3

که اثر متقابل فاکتورهای آزمایش بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک در صد ها نشان داد واریانس دادهنتایج تجزیه 

سانتیمتر( نیز در اکوتیپ سمیرم و در آبیاری کامل و کمترین مقدار  11بیشترین ارتفاع بوته )(. 1معنی دار گردید )جدول 

اثر ساده تنش خشکی بر صفات  (.1بیاری ناقص حاصل شد )شکل سانتیمتر(  در اکوتیپ مشهد و در آ 33/44ارتفاع بوته )
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بیشترین  .(1)جدول  درصد معنی دار گردید 5و  1کمی تعداد شاخه فرعی و تعداد دانه در بوته به ترتیب در سطح احتمال 

گرم در  11/4ته )بیشترین مقدار عملکرد دانه در بو (.2( در تیمار آبیاری کامل بدست آمد )جدول 0/55) تعداد شاخه فرعی

گرم در بوته( در اکوتیپ  4/1بوته( در اکوتیپ اردستان و در آبیاری کامل بدست آمد. همچنین کمترین میزان عمکرد دانه )

 مشهد و در آبیاری ناقص )قطع آبیاری در زمان گلدهی( حاصل شد.

 است، تنش شرایط در گیاه نماند زنده برای سازگارکننده حالت یک ،کاهش میزان رشد در شرایط تنش خشکی    

 در کننده نگهداری هایمولکول سمت به شاخساره، رشد برای استفاده جای به را انرژی و غذایی مواد گیاه، که دلیل این به

شود، در نتیجه سلولها چروك خورده و (. تنش خشکی باعث کاهش محتوای آب برگ گیاه می6) کندمی هدایت تنش برابر

( 2بابایی ). یابددهد و در نهایت رشد رویشی گیاه نیز در اثر کمبود آب کاهش میاری خود را از دست میدیواره سلولی پاید

تر از آن باعث کاهش تعداد روز را تحمل کند ولی دوره طوالنی 21تواند فاصله آبیاری گزارش نمود که سیاه دانه می

ای نشان داده است که شود. مطالعات محصوالت دانهفولیکول در گیاه، تعداد دانه در فولیکول و عملکرد نهایی دانه می

  (.5ای حساس به کمبود آب است )مرحله تغییر دوره رویشی به زایشی مرحله

 تنش خشکی متاثر از اه دانه های گیاه سیدر اکوتیپ اجزای عملکرد تجزیه واریانس -1جدول

   میانگین مربعات

 ارتفاع بوته  تعداد شاخه فرعی تعداد دانه در بوته عملکرد دانه 

 

 منابع تغییرات درجه آزادی

 121/1  5247 71/54  17/1  2 

 

 تکرار

 17/1  تنش خشکی 1 **514/7 **/27411 *31111 **
 41/1  4/5540  07/11  0/1  خطای اصلی 2 
 0/30** 1101330** 7/1213 ** 

 

 اکوتیپ 1 **/1554

 51/1 * 2753/5ns 315/1ns 41/31 تنش خشکی*  1 **

 اکوتیپ
 31/1  1/7514  7/015  51/3  خطای فرعی 37 

 

 57/5  04/5  7/24  71/2  ضریب تغییرات - 

 .باشددرصد و بدون اختالف معنی دار می 1درصد ،  5به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال  ns* و ** و 

 مقایسه میانگین اثر تنش خشکی روی صفات کمی سیاه دانه -2جدول 

 تنش خشکی تعداد شاخه فرعی تعداد دانه در بوته

 آبیاری کامل 0/55 0/1422

 قطع آبیاری 53/44 2/1355

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

 .باشددانکن می
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 سیاه دانه ارتفاع بوته گیاهروی و اکوتیپ تنش خشکی  متقابل مقایسه میانگین اثر -1شکل 
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 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و اکوتیپ روی عملکرد دانه در بوته گیاه سیاه دانه -2 شکل 

 

 گیرینتیجه. 4

تاثیر دارد، ولی میزان تاثیر آن  دانه گیاه دارویی سیاه های کمی بر ویژگی خشکی چه تنش نشان داد که اگر نتایج

در مجموع کاهش فراهمی آب با اثر بر صفاتی مانند ارتفاع بوته و تعداد دانه در بوته  ها متفاوت است.در هر یک از ویژگی

 شده است. موجب کاهش عملکرد دانه در بوته و در نهایت کاهش عملکرد دانه گیاه سیاه دانه

 منابع. 5

 پایان.(. Nigella sativa L) دانه¬سیاه گیاه دانه روغن و اسانس کیفیت و کمیت و فنولوژی مراحل بر خشکی تنش اثر مطالعه. 1354. ا بابایی، .1

 .تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه علوم، دانشکده گیاهی، علوم ارشد کارشناسی نامه
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Abstract 

Lack of soil moisture is one of the main inhibitors of plant growth. In order to investigate the 

effect of drought stress on yield and yield components of black currant ecotypes, a field experiment 

was conducted in Ardebil Municipality Flower Center and Ardabil Municipality in a split plot 

design based on a randomized complete block design with three replications. The main factor of the 

experiment consisted of two levels of irrigation (total irrigation and irrigation 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. The 

results showed that irrigation levels had a significant effect on all measured traits and reduced 

number of branches and number of seeds per plant. The interactions of experimental factors with 

plant height and grain yield were significant at 1% and 5% probability levels respectively. The 

highest grain yield per plant (4.91 g / plant) was obtained in Ardestan ecotype and in full irrigation. 

Also, the minimum grain yield (1.4 g / plant) was obtained in Mashhad ecotype and in incomplete 

irrigation (discontinuation of irrigation at flowering time). The highest plant height (91 cm) was 

obtained in Semirom ecotype and in full irrigation. 

 . Keywords: Drought stress, Grain yield and nigella Sativa L  
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