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  چكيده
بر خصوصيات مورفولـوژيكي، مراحـل فنولـوژيكي، عملكـرد و اجـزاي عملكـرد در گيـاه         تروژنهنيبه منظور ارزيابي اثرات تراكم و زمان مصرف كود 

فاكتورهـاي   .انجام شـد 1384در سال چناران  شهرستاندانه آزمايشي مزرعه اي به صورت كرتهاي خرد شده با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در  ه سيا
 برگـي  4-6مصـرف كـود در    -2 يا عدم مصـرف،  شاهد -1( كود نيتروژنهو زمان مصرف ) مربع بوته در متر 350و250،150(آزمايش شامل تراكم كشت 

 40به مقـدار  نيتروژنه از منبع كود نيتروژنه كود  ،در اين بررسي .مصرف در گلدهي كامل بود -4شروع غنچه دهي،  مصرف در -3 يك ماه پس از كاشت،
، فاصـله اولـين شـاخه    در هـر بوتـه   صفات مورد مطالعه شامل تعداد شاخه جانبي. ه استفاده گرديدكيلوگرم در هكتار به صورت سرك در زمانهاي ذكر شد

كپسول، تعداد كپسول در هر بوته، تعـداد دانـه در هـر     در هر، وزن كپسول، وزن دانه بوته، متوسط تعداد كپسول در هر شاخه جانبي از سطح زمين، ارتفاع
وزن كپسـول و   روي تعداد كپسول در هر بوتـه، كود نيتروژنه اثر زمان مصرف . بررسي مراحل رشد فنولوژيكي بود و خانه كپسول و عملكرد دانه در هكتار

فاصله اولين شـاخه   ،بوته ارتفاع كپسول، دروزن دانه روي معني دار شد، اما % 1در سطح  و تعداد دانه در هر خانه كپسول% 5تعداد شاخه جانبي در سطح 
وفاصـله اولـين   % 5اثر تراكم روي وزن دانه در كپسول در سـطح   .متوسط تعداد كپسول در هر شاخه وعملكرد دانه تاثيري نداشتجانبي از سطح زمين و 

يـك مـاه پـس از    بوته در متر مربع و مصرف نيتروژن در زمـان   250تراكم  .معني دار شد% 1شاخه جانبي از سطح زمين و عملكرد دانه در هكتاردر سطح
  .وگرم در هكتار بيشترين عملكرد را در اين منطقه توليد كردكيل 588كاشت با 

  
  ، مراحل فنولوژيكيدانه، كپسول، تراكم، خصوصيات مورفولوژيكي سياه: واژه هاي كليدي

  
    1 مقدمه

با توجه به اثـرات سـوء ناشـي از مصـرف داروهـاي شـيميايي در       
زايش سالهاي اخير توجه زيادي به كشت گياهان دارويي شده كه با اف

 مصرف آنها نياز به توسعه كشـت، مـديريت و برنامـه ريـزي صـحيح     
يك گياه علفـي   Nigella Sativaدانه با نام علمي سياه ).28( باشد مي

كروموزوم متعلق به زير رده جدا گلبرگـان و   n=2 12 لپه با يكساله دو
 5نوع اسيد آمينه است كـه   9دانه داراي . )28و  9، 2(تيره آالله است 

 5/19(آنها اسيد آمينه ضروري بـوده و مهـم تـرين آنهـا آرژنـين      تاي 
اسـت  ) درصـد  5/10(و لوسين ) درصد 5/13(، اسيد گلوتاميك )درصد

نين محتويات اين دانه حاوي مقدار زيادي اسـيد  چهم ).28 و 24،27(
                                                            

و اصالح نباتات، دانشكده كشـاورزي،   دانشجوي دكتري و استاد گروه زراعت -2و1
  دانشگاه فردوسي مشهد

(Email: shahramamirmoradi@yahoo.com   :نويسنده مسئول -(*

اشباع پالمتيك و اسيد هاي غير اشباع اولئيك و لينولئيك اسـت  چرب 
وي چهار آلكالوئيد مهم بـه نـام دكلونيـدين و    اين گياه حا). 29 و 28(

 ،6(باشد  مي و دلكونين و مقداري اسانس فرار كانسوليدين و دلكوسين
ســـيمن   همچنــين اســانس آن شـــامل نيژلــون، كــارون،    ). 9 و 7

باشد كه مهم ترين تركيـب دارويـي    مي تيموكوئينون و تركيبات ديگر
  ). 3(باشد  مي اسانس آن تيموكوئينون

يكي از مهمترين عناصر غذايي در توليد گياهـان زراعـي    نيتروژن
است كه مقدار آن در گياهان بعد از كربن و هيـدروژن بـيش از سـاير    

 5تـا   2ه نيتروژن بين غلظت بهين). 28و  16، 11(عناصر غذايي است 
درصد وزن خشك گياه است كه بسـته بـه نـوع گيـاه و مرحلـه رشـد       

تمان سـلول گيـاهي بصـورت    نيتـروژن در سـاخ   ).12(متفاوت اسـت  
پروتئين، اسيدهاي نوكلئيك و اسيدهاي آمينه و آنزيم هـا و كلروفيـل   
شركت دارد و بنابراين نقش عمده اي را در فتوسنتز عهـده دار اسـت   

  ). 28 و 21(

  )علوم و صنايع كشاورزي( علوم باغبانينشريه
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 60و  40،  20، صفردر آزمايشي اثر مقادير ) 30(داس و همكاران 
بررسي و مشاهده نمودند  كيلوگرم در هكتار نيتروژن را روي سياه دانه

كه با افزايش مقدار نيتروژن ارتفاع گياه، تعداد شـاخه در گيـاه، تعـداد    
كپسول در گياه، تعداد دانه در كپسول، وزن هزار دانه و عملكـرد دانـه   

كيلـوگرم   60افزايش پيدا كرد و بيشـترين مقـدار عملكـرد از كـاربرد     
از نيتروژن در هنگام  در كليه آزمايشات فوق نيمي. نيتروژن بدست آمد

همچنـين  . كاشت و بقيه يك ماه پس از كاشت به گياه داده شده بـود 
 120و  80،  40در بررسي كه با كاربرد نيتـروژن بـه ميـزان   ) 33(خان 

كيلـوگرم   80كيلوگرم در هكتار انجام داد نتيجه گرفت كه اسـتفاده از  
د، همچنـين  نيتروژن در هكتار در سياه دانه حداكثر گل را توليـد نمـو  

وزن . تعداد كپسول در گياه و عملكرد دانه در هكتار نيـز حـداكثر بـود   
كيلوگرم نيتـروژن بيشـترين مقـدار بـود ولـي       120هزار دانه در تيمار 

در  ارتفاع گياه و تعداد دانه در كپسول تحت تاثير نيتروژن قرار نگرفت،
تفاده قبل گلدهي اسنيمي از نيتروژن به صورت سرك  اين آزمايش نيز

  .شده بود
در زراعت تك كشتي تراكم بهينـه يكـي از عوامـل موفقيـت در     

عوامـل   اگر ميزان تراكم بوته بيش از حد بهينـه باشـد   .باشد مي توليد
هينـه در  نور و مـواد غـذايي در حـد ب    محيطي موجود از جمله رطوبت،

گيرد و برعكس چنانچه تراكم بوتـه كمتـر از    ته قرار نمياختيار هر بو
طلوب باشد از امكانات محيطي موجود به نحو مطلـوب اسـتفاده   حد م

تراكم بوته از جمله  .گردد مي نمي شود كه خود باعث كاهش محصول
ي مهم زراعي است كه بر عملكرد گياهان داروئـي از جملـه   فاكتور ها

تراكم يكي از مهم ترين عواملي است كه ). 28(باشد  مي ه موثردان سياه
اخه دهي و ميزان سايه اندازي بـر شـاخص سـطح    با تاثير بر قدرت ش

در گياهـان يكسـاله دليـل اصـلي كـاهش      ). 10(گـذارد   مي برگ تاثير
عملكرد، رشد رويشي ضعيف و در نتيجه سطح بـرگ كـم در ابتـداي    

باشد و در اين حالت بيشتر تشعشـع خورشـيدي توسـط     مي فصل رشد
در چنـين   مانـد، بنـابراين   مـي  زمين جذب شده و غيـر قابـل اسـتفاده   

شرايطي افزايش تراكم گياهان ممكن است به جـذب بيشـتر تشعشـع    
  ).27(خورشيدي بخصوص در مراحل اوليه رشد كمك نمايد 

گزارش كردند كه با تغيير فواصل رديف كاشت ) 24(احمد وهاكيو 
تـاثير  % 5در سـطح آمـاري   ) سـانتيمتر 30و  25،  20،  15(سياه دانـه  

حد سطح مشاهده نگرديد، هر چند كـه  معني داري روي عملكرد در وا
قـوش و   .عملكرد در واحد سطح در رديف هاي نزديك تر بيشـتر بـود  

تاثير تراكم را بر عملكرد سـياه دانـه بررسـي نمـوده و     ) 32(همكاران 
 20مشــاهده كردنــد كــه عملكــرد دانــه در فاصــله بوتــه روي رديــف 

  .سانتيمتر بود 30و  10سانتيمتر بيشتر از فاصله بوته 
، 5،  5/2 در دو آزمايش فواصل روي رديف) 30(داس و همكاران 

مشـاهده كردنـد كـه     15 سانتيمتر و فاصله رديف سـانتيمتر 10و  5/7
ارتفاع گياه تحت تاثير فاصله بوته قرار نگرفت، اما تعداد شاخه و تعداد 

تعداد دانه در كپسول، وزن هزار دانه و عملكـرد دانـه    بوته،كپسول در 

. سانتيمتر بيشترين مقدار بود 5/7ح در فاصله روي رديف در واحد سط
 40و  30،  20در مصر تاثير فواصل بوته روي رديف ) 24( وحق احمد

را بررسي كرد و مشاهده نمود كه ارتفاع بوته، تعداد شـاخه   سانتي متر
در بوته و محتواي كربوهيدرات و فسفر دانـه تحـت تـاثير بوتـه قـرار      

صد روغن هاي فرار و اشباع با افزايش فاصـله  قطر ساقه و در. نگرفت
سانتيمتر بطور معنـي   30فاصله بوته . سانتيمتر افزايش پيدا كرد 40تا 

داري وزن خشك گياه و تعداد ميوه در گياه، عملكـرد دانـه در گيـاه و    
عملكرد روغن هاي فرار و اشباع را در مقايسه با بقيه فواصل افـزايش  

عملكرد كل روغن هـاي فـرار و ثابـت در    داد ولي عملكرد كل دانه و 
واحد سطح به طور معني داري با كاهش فاصله بوته و افزايش تـراكم  

  .سانتيمتر بيشترين مقدار بود 20افزايش يافت و در فاصله بوته 
نتيجه گرفتند كه حداكثر عملكـرد  ) 20(نوروزپور و رضواني مقدم 

بوتـه   350از تراكم بوته در متر مربع و حداقل عملكرد  200در تراكم 
رسد كـه افـزايش تـراكم بـيش از      مي در متر مربع بدست آمد، به نظر

بوته در متر مربع باعث افزايش رقابت بين بوته اي درمزرعه شده  200
شـود و سـهم    مـي  كه خود بيشتر باعث افزايش رشد رويشي بوته هـا 

رسد  مي يابد، لذا به نظر مي اجزاي زايشي از فتوسنتز توليد شده كاهش
در  .بوته در متر مربع در سياه دانه تراكم بحراني اسـت  200كه تراكم 

اين مطالعه بيشترين عملكرد روغن در واحد سـطح از فاصـله آبيـاري    
بوته در متر مربع حاصل شد، عملكرد اسـانس   250يك هفته و تراكم 

بوته در متر مربع بيشترين مقـدار را دارا بـوده و بـا     150هم در تراكم 
  .لكرد اسانس در واحد سطح كاسته شديش تراكم از ميزان عمافزا

روي ) كيلوگرم در هكتـار  50و  40،  30،  20،  10(اثر ميزان بذر 
ــط     ــه توس ــه در تركي ــياه دان ــيات س ــر خصوص ــه و ديگ ــرد دان عملك

ميـزان بـذر بـه صـورت     . مورد بررسي قرار گرفت) 37(كيزيل وتونسر
، تعداد كپسول بوتهخه ها در هر ، تعداد شابوتهمعني داري روي ارتفاع 

ميزان بـذر  . اثر داشت دانهو عملكرد  بوتهدر هر  وزن دانه، بوتهدر هر 
تعداد شاخه ها و تعـداد كپسـول در   ) كيلوگرم در هكتار 50و  40(باال 
ميـزان  . را كاهش داد دانهو عملكرد  بوتهدر هر  دانه، عملكرد بوتههر 

وزن ، بوتـه ه در هر كپسول و در هر بذر روي وزن هزار دانه، تعداد دان
ميزان بذر روي وزن هزاردانه، تعداد دانه . را كاهش داد بوتهدر هر  دانه

 828(بيشترين عملكرد . و روغن تاثير نداشت اسانسدر هر كپسول و 
  .كيلوگرم بذر در هكتار به دست آمد 10از مقدار ) كيلوگرم در هكتار

ه در اثر افزايش تـراكم در  ك ندنتيجه گرفت) 32(و همكاران  قوش
سياه دانه تعداد شاخه هاي گل دهنده و تعداد كپسول در گياه كـاهش  

، وزن هـزار دانـه، تعـداد دانـه در     بوتـه پيدا كرد، اما تراكم روي ارتفاع 
كپسول، عملكرد دانه، عملكرد بيولـوژيكي و شـاخص برداشـت تـاثير     

  .معني داري نداشت
رود كه همچنان به  مي ي به شمارسياه دانه از گياهان داروئي مهم

شود و تا كنون تحقيقات زيادي روي آن انجـام   مي روش سنتي كشت
نشده است، لذا بدليل نقش مهم ايـن گيـاه در درمـان بيمـاري هـا و      



  253 ...    وژن بر خصوصيات مورفولوژيكيمان مصرف نيترزاثرتراكم و 

صنايع غذايي و صنايع داروئي انجام تحقيقات به زراعي در اين گياه از 
ه و اثـر زمـان   هدف از اين تحقيق تعيين تراكم بهينـ . ضروريات است

 .بوددر سياه دانه ) به صورت سرك(مصرف نيتروژن 
  

  ها مواد و روش
آزمايش مزرعه اي به منظور تعيين تراكم بهينه و زمـان مناسـب   
استفاده از كود نيتروژنه در قالب كرتهاي خرد شده با طرح بلوك هاي 

در منطقـه  1383-1384تكرار طـي سـال زراعـي     3كامل تصادفي در
 250،  150(فاكتورهاي آزمايش شامل تراكم كشـت  . شد چناران اجرا

عدم (شاهد  -1(و زمان مصرف كود نيتروژنه ) بوته در متر مربع 350و
برگي يك مـاه   4-6مصرف كود در زمان  -2 ،))مصرف كود نيتروژنه

مصـرف در   -4 شـروع غنچـه دهـي،    مصـرف در  -3 ،پس از كاشـت 
. مي منطقـه مشـهد بـود   بذر مورد استفاده رقـم بـو   .بود) گلدهي كامل

متر و بين كرت ها نيم متر و  5متر وطول هر كرت  3عرض هر كرت 
متر فاصله در نظر گرفتـه شـد و كشـت در دو طـرف      2بين بلوك ها 
بـود و   هروز 7مـدار آبيـاري   . متـري صـورت گرفـت    5/0پشته هـاي  

عمليات وجين دستي دو بار در طـي انجـام آزمـايش بصـورت دسـتي      
قبـل از  . مورد نظردر سال قبل از آزمايش آيـش بـود  زمين . انجام شد

كيلوگرم در هكتار سوپر فسـفات   90كاشت بر اساس نتايج آناليز خاك
كيلـوگرم اوره   20كيلـوگرم در هكتـار سـولفات پتاسـيم و      60 تريپل،

كيلوگرم كود اوره بـه صـورت    20. به خاك اضافه شد) نيتروژن% 46(
 در تمـامي تيمارهـا   ر شـده سرك همراه آب آبيـاري در زمانهـاي ذكـ   

براي دستيابي به تراكم هـاي مـورد نظـر گياهـان در دو     . استفاده شد
برگي تنك  4-6برگي و ديگري در مرحله  2-4مرحله يكي در مرحله 

كاشت در نيمه دوم فروردين ماه و برداشت در نيمه دوم مـرداد  . شدند
سـتفاده  ا 1 معادلـه براي محاسبه درجه روز رشد از . ماه صورت گرفت

درجه سـانتيگراد در نظـر گرفتـه     )19( 8/7شد ودرجه حرارت پايه نيز 
            :شد 

)1(                                   baseT
TT

GDD 


 2
maxmin

  
يادداشت برداري جهت مطالعه مراحل فنولوژيك مختلف، هـر دو  

هده ورود به هر مرحله فنولوژيك بر اسـاس مشـا  . روز يكبار انجام شد
بـه منظـور   . درصد بوته ها به آن مرحله در نظرگرفته شـد  80رسيدن 

از مطالعه صفات مورد بررسي دراين آزمايش قبل از برداشت محصول، 
بوته به طور تصادفي انتخاب و صفات مورد نظـر شـامل    10هر كرت 

فاصله اولـين انشـعاب از سـطح      ،كپسولارتفاع بوته، تعداد دانه در هر 
دانـه در   وزندر هـر شـاخه،    كپسـول شاخه جانبي، تعداد  تعداد  زمين،

دانـه انـدازه گيـري و     هزار و وزن كپسول، تعداد دانه در هر خانه وتهب
بـا حـذف رديفهـاي     مربـع متر 2مسـاحت  درعملكرد دانـه   .ثبت شدند

  .شد تعيينوسط كناري و از رديفهاي 

ده شد استفا SASبراي تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزار 
  .و مقايسه ميانگين ها بوسيله آزمون چند دامنه اي دانكن انجام شد

  
  نتايج و بحث

جـدول  ( معني دار نشد بوته اثر زمان مصرف نيتروژن روي ارتفاع
چنـين  ). 1جـدول  (ع گياه معني دار نشد اثر تراكم نيز بر روي ارتفا). 1

 و قوش )27( وحق احمد  ،)30(نتيجه اي قبال توسط داس و همكاران 
برخي محققين اظهار داشـته انـد كـه بـا     . بدست آمد) 32(و همكاران 

يابد كه دليل اين امر كـاهش   مي افزايش تراكم ارتفاع گياهان افزايش
آنها معتقدند كـه در  . باشد مي نفوذ نور بر طبقات وسط و پايين كانوپي

شرايط كمبود نور اكسين كمتر تجزيه شـده و در نتيجـه ارتفـاع گيـاه     
سياه دانه از جمله گياهاني است كه تراكم هـاي  ). 24( يابد مي زايشاف

كنـد و در   مي پايين خود را با افزايش تعداد شاخه هاي گلدهنده جبران
نتيجه اين احتمال وجود دارد كه در شرايط تراكم پايين نيـز بـه دليـل    
افزايش تعداد شاخه هاي گلدهنده شرايط كمبود نور همانند تراكم باال 

نموده و در نتيجه تفاوتي در ارتفاع گياه با تغيير تراكم ديده نمي  عمل
يكي از عوامل مهم موثر در افزايش ارتفاع گياهان رقابت بر سـر  . شود
اين احتمال وجود دارد كه در مراحل اوليه رشد بوته هاي . باشد مي نور

روي رديف بر سر مواد غذايي رقابت داشته و پـس از شـاخه دهـي از    
عـدم   .بين رديف ها جهت تـامين نـور اسـتفاده كـرده باشـند     فواصل 

دهد كه حتي در تراكم هاي بـاال نيـز    مي اختالف در ارتفاع گياه نشان
رقابتي براي دريافت نور ايجاد نشده و احتماالً گياهان نياز نوري خـود  

  .را از طريق فواصل بين رديف هاي كاشت تامين نموده اند
افته اند كه اگر تراكم بـيش از حـد   همچنين برخي از محققين دري

 افزايش يابد گياهان عالوه بر نور براي عوامـل مـوثر در رشـد رقابـت    
كنند و با افزايش تراكم ارتفاع آنها افزايش نيافته و يا حتي كـاهش   مي
و تـراكم بـر    نيتروژنـه اثر متقابل زمان مصرف كود  ).31(كند  مي پيدا

بطوريكـه   ).1جـدول  ( ار بـود معنـي د  %5آماري ارتفاع بوته در سطح 
 4-6مرحلـه  در  كـود نيتروژنـه  مصـرف   هاي بيشترين ارتفاع در زمان

بوته در متر  150و  250بترتيب در تراكم هاي و كامل گلدهي برگه و 
  .) 3جدول( سانتيمتر حاصل شد 22مربع با ارتفاع 

جـانبي از   روي فاصله اوليـه شـاخه   كود نيتروژنهاثر زمان مصرف 
تراكم روي فاصله اولين شاخه جانبي از معني دار نشد ولي سطح زمين 

جـدول  ( داشـت  %1سطح زمين داراي اثر معني داري در سطح آماري 
زيـرا بـا     بطوريكه با افزايش تراكم اين فاصله هم افـزايش يافـت،  ) 1

شـود   مي افزايش تراكم نفوذ نور به طبقات وسط و پايين كانوپي كمتر
بوته ها بـر سـر     يابد در مراحل اوليه رشد، مي و ارتفاع تا حدي افزايش

نور با هم رقابت داشته و پس از شاخه دهي اين رقابت كمتر شده و از 
اثرات متقابـل   .كنند مي فواصل بين رديف ها جهت تامين نور استفاده

و تـراكم روي فاصـله اولـين شـاخه هـاي      مصرف كود نيتروژنه زمان 
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بيشـترين فاصـله در   . دار بود معني %5جانبي از سطح زمين در سطح 
  .) 3جدول( حاصل شد مربعبوته در متر 350تيمار شاهد و تراكم 

روي تعداد شاخه جـانبي در سـطح    مصرف كود نيتروژنه اثر زمان
تراكم هاي مختلف اخـتالف   ).1جدول ( معني دار شد% 5معني داري 

  در گيـاه نشـان ندادنـد    جـانبي معني داري بر روي تعداد شاخه هـاي  
شـاخه بيشـترين    34/3 بوته در متـر مربـع بـا    350تراكم ).  1جدول (

تاثير تـراكم بـر تعـداد كپسـول     . تعداد شاخه جانبي در گياه را دارا بود
باشد  مي مشابه تاثير تراكم بر تعداد شاخه هاي جانبي گلدهنده در گياه

 با افزايش تراكم تعداد شاخه هاي گلدهنده در واحد سطح افزايش پيدا
بايد توجه داشت كه در تعدادي از شاخه ها ميوه تشكيل  ).28(كند  مي

و تعداد كپسول در گيـاه از تعـداد شـاخه هـاي گـل دهنـده        نمي شود
به طوري كه همبستگي بين تعداد شـاخه گلدهنـده در   . كند مي تبعيت

)/(بود باال  بوتهو تعداد كپسول در  بوته 860r.  چنين نتيجه اي
) 37(كيزيـل   و، تونسر)32(، و قوش)30(توسط داس و همكاران  قبالً

و تراكم بـر  كود نيتروژنه  مصرفثرات متقابل زمان ا .گزارش شده بود
  ).  1جدول (اي جانبي در گياه معني دار نبود تعداد شاخه ه
د كپسـول در هـر شـاخه    روي تعدا مصرف كود نيتروژنهاثر زمان 

داراي اثر معني داري روي تعداد  هم تراكم).  1جدول (معني دار نشد 
و مصرف كود نيتروژنـه  اثرات متقابل زمان . كپسول در هر شاخه نبود

  ).1جدول (معني دار نبود  نيز تراكم روي تعداد كپسول در هر شاخه
روي تعداد دانه در هر خانه كپسول  مصرف كود نيتروژنهاثر زمان 

بيشترين تعداد دانـه در   ). 1جدول ( معني دار شد % 1در سطح آماري 
در گلـدهي كامـل بـا    كود نيتروژنـه   هر خانه كپسول در زمان مصرف

رسـد   مي اين گونه به نظر.  عدد در هر خانه كپسول بدست آمد 7/10
سبب حـداكثر جـذب   كامل  در زمان گلدهي مصرف كود نيتروژنه كه 

  .نيتروژن توسط گياه و استفاده بهينه از آن شده است
باعـث افـزايش    كود نيتروژنهر دوره رشد، استفاده از در زمان اواخ

ســرعت فتوســنتز در ايــن برگهــا شــده و در نتيجــه افــزايش ســرعت 
در هر خانـه كپسـول    دانه هاي بيشتري پر شده و تعداد دانه ،فتوسنتز

تراكم هاي مختلف از نظر تعـداد دانـه در هـر خانـه     . بيشتر شده است
ـ  و ) 32( قـوش  ).1جـدول  ( د كپسول اختالف معني داري نشان ندادن

كه اين جزء عملكرد از فاكتورهايي است كه همانند  ندمعتقدهمكاران 
تعداد دانه در كپسول بيشتر از آنكه تحت تاثير عوامـل محيطـي قـرار    

زمـان مصـرف   اثرات متقابل  .گيرد تحت كنترل وارثت و ژنتيك است
پسول اخـتالف  و تراكم نيز روي تعداد دانه در هر خانه ككود نيتروژنه 

اثر معنـي  كود نيتروژنه زمان مصرف ).  1جدول ( معني داري نداشتند 
بـه  )  1جـدول  (روي وزن كپسـول داشـت   % 5داري در سطح آماري 

 مصـرف كـود نيتروژنـه در   طوريكه بيشـترين وزن كپسـول در زمـان    
  .گرم بدست آمد 1/0با  كامل گلدهي

اثـرات   ).1 جـدول (اثر تراكم روي وزن كپسـول معنـي دار نبـود    
ول معني سو تراكم نيز روي وزن كپ هنيتروژن مصرف كودمتقابل زمان 

ـ كـود  زمان مصرف ).  1جدول (دار نبودند   درروي وزن دانـه   هنيتروژن
كپسـول در   دراثر تراكم روي فاكتور وزن دانه . كپسول معني دار نشد

 بوته در متر مربع با نسـبت  150تراكم . معني دار بود% 5سطح آماري 
اثرات متقابـل   .كپسول را دارا بود دربيشترين ميزان وزن دانه  029/0

در سطح  كپسول درو تراكم روي وزن دانه  كود نيتروژنه مصرفزمان 
  .معني دار شد% 5معني داري 

معني دار نبود روي وزن هزار دانه  زمان مصرف كود نيتروژنه اثر 
ه مقصـد عمـده   در گياهان يكساله كمي پس از تشكيل دان). 1جدول(

دهند، بنابراين در طول پر شـدن   مي مواد فتوسنتزي را دانه ها تشكيل
دانه ها قسمتهاي عمده اي از مواد فتوسـنتزي جـاري و ذخيـره شـده     

 شود  به همين دليل مشـاهده  مي براي افزايش وزن دانه به كار گرفته
نـده  شود كه وزن هزار دانه تقريبا در تمام تيمار ها يكسان بـاقي ما  مي

ضمنا وزن هزار دانه در مرحله ابتداي پر شدن دانه تحـت تـاثير   . است
  ). 17(گيرد  مي محيط و ژنوتيپ قرار

تراكم هاي مختلف از نظر وزن هـزار دانـه اخـتالف معنـي داري     
تونسـر و  ، )19(اين نتايج قبالً توسط مـودي  ).  1جدول (نشان ندادند 

  .)34 و 25( نيز بدست آمد) 37( كيزيل
و تراكم نيز بر وزن هـزار   مصرف كود نيتروژنهت متقابل زمان اثرا

روي كـود نيتروژنـه    مصـرف اثر زمان ).  1جدول (دانه معني دار نبود 
ولـي تـراكم اثـر     .معني دار شد% 5تعداد كپسول در هر بوته در سطح 

اين نتـايج بـا   ). 1جدول ( نداشت بوتهمعني داري بر تعداد كپسول در 
بيشترين تعداد كپسول در . مطابقت داشت) 30( رانوهمكا داس  نتايج،

 بوتهكپسول در  6/3برگي با  4-6در زمان كود نيتروژنه زمان مصرف 
همبستگي مثبـت و معنـي داري    بوتهتعداد كپسول در هر  .شد حاصل

)86/0 = r ( با تعداد شاخه جانبي دارد و اين بدين دليل است كه سياه
هي گل انتهايي و محدود الرشد بـوده و گـل و ميـوه فقـط در     دانه گيا

از  بوتهبنابراين تعداد كپسول در هر . شود مي انتهاي هر شاخه تشكيل
اثرات متقابـل تـراكم و زمـان     .كند مي تعداد شاخه هاي جانبي تبعيت

   .داد كپسول در بوته معني دار نبودنيتروژن بر تع مصرف
در  كپسـول روي تعداد دانه در هـر   مصرف كود نيتروژنهاثر زمان 
بيشترين تعداد دانـه در هـر   . )1جدول ( معني دار شد %5سطح آماري 

عدد دانه در هـر   06/54با  مصرف كود نيتروژنهدر تيمار عدم  كپسول
-6در زمان مصرف كود نيتروژنهو كمترين تعداد دانه در تيمار  كپسول

بـا  ). 2جـدول  (مـد  بدست آ كپسولعدد دانه در هر  22/46برگي با  4
معتقدند كه تعداد دانه در هر  )32(قوش اينكه برخي محققان از جمله 

  . صفتي وراثتي است اما اين آزمايش اين نتيجه را تاييد نكرد كپسول
كپسـول اخـتالف معنـي    تراكم هاي مختلف از نظر تعداد دانه در 

 قوش بدست چنين نتيجه اي قبالً توسط ). 1جدول ( داري نشان نداد
  ). 32(آمد 
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افـزايش   ر اثرب كپسول در علت كاهش تعداد دانه در اينجا احتماالً

رقابت بين گياهان مجاور و كاهش سهم مواد فتوسنتزي در هر  ،تراكم
مصـرف  اثر متقابل زمان  ).25(در مقايسه با تراكم كمتر است  كپسول

  ). 1جدول (و تراكم نيز معني دار نشد  كود نيتروژنه
روي عملكرد دانـه معنـي دار نشـد    كود نيتروژنه اثر زمان مصرف 

در  كـود نيتروژنـه   بيشترين عملكرد دانه در زمان مصـرف  ).1جدول (
كـود  با مصرف  .كيلوگرم در هكتار بدست آمد 5/476با كامل  گلدهي

كه مرحله اي زايشي است ميـزان ازت  كامل  در زمان گلدهينيتروژنه 
مين شـده و فتوسـنتز آن بيشـتر شـده و تعـداد دانـه       مورد نياز گياه تا

زيرا تعداد ميوه تابع سرعت تـامين مـواد    شود، مي بيشتري هم تشكيل
فضا و نور دريافت شده است، در نتيجـه عملكـرد دانـه در     فتوسنتزي،

جبران نيتـروژن گيـاه در مرحلـه زايشـي      .اين تيمار  بيشتر شده است
عناصـر   و چون نيتـروژن يكـي از   .شود مي سبب افزايش عملكرد دانه

باشـد در ايـن زمـان دانـه هـاي       مـي  ضروري جهت تشكيل تخمـك 
  .شود مي بيشتري تشكيل

شـود اثـر تـراكم بـر روي      مـي  مشاهده 1همانگونه كه در جدول 
چنين نتيجه اي قبالً . معني دار است %1عملكرد دانه در سطح آماري 

ت آمد، اما اين نتيجـه  نيز بدس) 27(، احمد )37( تونسرو كيزيل  توسط،
مطابقــت ) 32(و همكــاران  قــوش  و) 30( وهمكــاران بــا نتــايج داس

افزايش عملكـرد مشـاهده شـده احتمـاالً بـه دليـل افـزايش         .نداشت
شاخص سطح برگ و استفاده بهتر از نور خورشيد و سـاير منـابع طـي    

اما اصلي ترين دليـل افـزايش    .باشد مي فصل رشد و افزايش فتوسنتز
  .د با افزايش تراكم، افزايش تعداد بوته در واحد سطح بوده استعملكر
  

  مراحل فنولوژيكي
وقوع مراحل رشد و نمو سياه دانه را بـه تفكيـك درجـه     5جدول 

در . دهـد  مي نشان چنارانروز رشد و روزهاي پس از كاشت در منطقه 
گياهان زراعي شروع نمو زايشي تحت تاثير  ساير سياه دانه نيز همانند

بنـابراين تعـداد   . طول روز، رقم و ساير عوامل مختلـف قـرار دارد    ما،د
روزهاي الزم براي شروع مرحله زايشي و مراحـل ديگـر رشـد تحـت     

امروزه محققين عالقمندند كه عـالوه بـر   . تاثير اين عوامل خواهد بود
استفاده از تعداد روزهاي الزم براي شروع مراحل رشد و نمـو، ميـزان   

ـ   واحدهاي حرارت ه را نيـز  ي تجمعي از زمان كاشت تا وقـوع هـر مرحل
شد و نمو سياه دانه كمتر تحت تاثير تيمارهاي در اين بررسي ر. بدانند

تراكم و زمان مصرف نيتروژن قرار گرفت و تقريباً در تمام تيمارها بـر  
از كاشـت تـا    چنارانسياه دانه در شرايط آب و هوايي . هم منطبق بود

 درجه روز رشد نياز دارد و با دريافـت  4/121د سبز شدن كامل به حدو
در ايـن    كنـد،  مـي  درجه روز رشد ديگر شروع به غنچه دهـي  4/468

درجـه روز رشـد غنچـه دهـي كامـل و وارد       2/182مرحله با دريافت 
دربررسـي مراحـل فنولـوژي    ) 17(مـودي  . گـردد  مي مرحله گل دهي

ايي مشـهد بـه   سياهدانه گزارش كرد كه اين گياه درشرايط آب و هـو 
درجـه روز رشـد نيـاز دارد كـه وارد مرحلـه گلـدهي شـود          600حدود 

درجـه روز نيازمنـد    300وازمرحله گلدهي تا تشكيل كپسول به حدود 
از شـروع   دراين بررسي سياهدانه در شرايط آب و هوايي چناران. است

درجـه روز رشـد نيازمنـد     8/241بـه   كامـل  گل دهي تا زمان گلدهي
 كامـل،  درجه روز رشد بعد از گلدهي 4/390با دريافتياه اين گ . است

 تشكيل كپسول ها كامل شده و گياه شروع به پر شـدن دانـه هـايش   
 درجه روز رشـد ديگـر دريافـت    170تا رسيدگي فيزيولوژيكي . كند مي
درجه  2/185كند و از زمان رسيدگي فيزيولوژيكي تا زمان برداشت  مي

ين ترتيب سياه دانـه از زمـان كاشـت تـا     به ا. روز رشد ديگر نياز دارد
نيـاز دارد كـه    چنـاران درجه روز رشد در منطقـه   4/1759برداشت به 

  . روز است 124معادل 
  

  مورد نياز گياه از كاشت تا هر مرحله از نمو (GDD)مراحل رشد و نمو سياه دانه با توجه به تعداد روز و درجه روز رشد -5جدول 
 GDD  تعداد روز مراحل نمو

  4/121  12 سبز شدن كامل
  209  20 برگي4-2
  250  25 برگي6-4
  2/302  31 برگي8-6

  8/392  41 برگي10-8
  8/589  56 شروع غنچه دهي

  772  67 غنچه دهي كامل و شروع گلدهي
  8/1013  81 گلدهي كامل و شروع تشكيل كپسول

  2/1404  103 كامل شدن تشكيل كپسول ها و شروع پر شدن دانه ها
  2/1574  113 رسيدگي فيزيولوژيك

  4/1759  122 برداشت
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  نتيجه گيري 
براساس نتايج اين آزمايش در شرايط شهرستان چناران، بيشترين 

بوتـه در   150بوته در هكتـارو كمتـرين در    350عملكرد دانه در تراكم
بهترين زمان مصرف كود نيتروژنه در مرحله گلـدهي  . هكتار توليد شد
در زمان مصـرف كـود در مرحلـه گلـدهي كامـل و      . كامل حاصل شد

بوتـه در   250برگـه و تـراكم    4-6بوته در هكتار و مرحله  350تراكم 
با ايـن وجـود بـراي توصـيه     . هكتار بيشترين عملكرد دانه حاصل شد

بهترين تراكم و زمان مصرف كود نيتروژنه الزم اسـت ايـن آزمـايش    
                  .شود براي دو تا سه سال تكرار در منطقه تكرار
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