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مقاله پژوهشی

تأثیر کتیرا روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و مرتبط با عملکرد دانه گیاه سیاهدانه
( )Nigella sativa L.تحت شرایط خشکی
یوسف سهرابی -*1هاوری

کیانی2
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چکیده
تعرق برای انجام فتوسنتز ،فرآیندی ضروری است که با توجه به شرایط در مواردی میتواند مضر باشد .بنابراین استفاده از مواد ضد تعرق مییتوانید
یكی از روشهای کارآمید در کیاهش ميزان اتالف آب به واسطه تعیرق و راهكاری مؤثر برای کاهش اثرات تنش خشیكی بیر ايیاه و تعیدیه کیاهش
عملكرد ناشی از کمبود آب در نواحی خشک و نيمه خشک باشد .در همين راستا بهمنظور بررسی اثر رژیمهای آبياری و کاربرد غلظتهای مختلف کتيرا
(تراوه خشک شدهی طبيعی حاصه از برخی اونههای  Astragalusبر اياه دارویی سياهدانه ( ،)Nigella sativa L.آزمایشی بهصورت فاکتورییه در
قالب طرح کامالً تصادفی با سه تكرار در الخانه دانشكده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال  7931بهاجرا درآمد .فاکتورهای آزمایش شامه آبياری در
سه سطح ( 711آبياری کامه)( 11 ،تنش مالیم خشكی) و ( 01تنش شدید خشكی) درصد ظرفيت زراعی و محلولپاشی کتيیرا در شیش غلظیت صیفر،
 1/2 ،2 ،5/2 ،7/52و  71ارم در ليتر بودند .نتیایج نشیان داد افیزایش شدت تنش خشكی (کاهش آبياری) منجر به کاهش محتیوای نبیبی آب بیر ،
محتوای کلروفيه که ،کارآیی فتوسيبتم  ،IIارتفاع بوته ،تعداد کپبول در بوته ،تعداد دانه در بوته ،عملكرد بيولوژیک و عملكرد دانه اردید .تأثير کیاربرد
غلظتهای مختلف کتيرا در سطوح مختلف آبياری متفاوت بود .در آبياری کامه ،غلظت  7/52ارم در ليتر بر تمامی صفات مورد مطالعیه مببیت بیود .در
تنش مالیم خشكی استفاده از غلظتهای بيشتر کتيرا تا غلظت  2ارم در ليتر بهترین کارآیی را داشت و غلظتهای بيشتر از آن بیه تیأثير معكیور بیر
صفات مورد بررسی منجر اردید .در تنش شدید خشكی ،کاربرد غلظتهای بيشتر کتيرا مفيد بود و مصرف کتيرا تا غلظت  1/2ارم در ليتر باعی بهبیود
صفات بررسی شده اردید ،ولی مصرف غلظت  71ارم در ليتر بر صفات مذکور تأثير منفی داشت .با توجه به تأثيری که غلظت مناسب کاربرد این میاده
در بهبود صفات اندازهايری شده داشت و توانبت عملكرد دانه را نببت به عدم مصرف کتيرا در شرایط تنش متوسط و شدید خشكی بیهترتيیب  77/6و
 52/5درصد افزایش دهد ،احتماال کتيرا میتواند بهعنوان یک ماده ضدتعرق جدید با منشاء طبيعی معرفی اردد و کیاربرد آن در منیاط ی کیه بیا تینش
خشكی مواجه هبتند میتواند مفيد و قابه توصيه باشد.
واژههای کلیدی :عملكرد دانه ،کارآیی فتوسيبتم  ،IIکلروفيه ،ماده ضد تعرق ،محتوی نببی آب
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تغييرات اقليمی از جمله مشكالت نااوار زیبت محيطی است که
در دو دهه اخير جامعه بشری با آن رو به رو بوده است .ارما و
خشكی ،تنشهای غير زیبتی هبتند که از مهمترین عوامه محيطی
تأثيراذار قلمداد میاردند که اغلب ،کاهش رشد و عملكرد اياهان

 7و  -5بهترتيب دانشيار و دانشجوی دکتری اروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده
کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
)Email: y.sohrabi@uok.ac.ir
(* -نویبنده مبئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.69276.1033

زراعی را موجب میشوند ( .)96بيش از یک چهارم سطح زمين جزو
مناطق خشک و نيمهخشک است و تخمين زده شده است که یک
سوم از اراضی قابه کشت تحت شرایط کمبود آب میباشد ( 70و
 .)72بنابراین ،کمبود آب اغلب اولين عامه محدودکننده برای توليد
اياهان در شرایط خشک و نيمهخشک است ( .)3تنش کمبود آب
باع کاهش محتوای آب بر اياه میشود ( )90و در نتيجه،
سلولها چروك خورده و دیواره سلولی پایداری خود را از دست
میدهد ،همچنين محتوای کلروفيه اياه کاهش مییابد ( .)00در
واقع ،خشكی تنشی است که فتوسنتز اياه را محدود میکند ،باع
ایجاد تغيير در محتوای کلروفيه و صدمه به ساختارهای فتوسنتزی
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میاردد ( .)52و در نهایت رشد رویشی اياه نيز کاهش مییابد (.)0
همچنين به تبع کاهش رشد اياه ،عملكرد و اجزای عملكرد اياه نيز
در شرایط تنش خشكی کاهش مییابند ( .)97افزایش فرآیندهای
فتوسنتز و افزایش کارآیی آب مصرفی میتواند ،راهكار مناسبی در
برابر تغييرات اقليمی باشد ( .)75در ح ي ت تعرق برای انجام فتوسنتز،
فرآیندی ضروری و ببته به شرایط شاید در مواردی مضر باشد.
استفاده از مواد ضدتعرق میتواند یكی از روشهای کارآمید در
کیاهش ميزان هدر رفت آب از طریق جریان تعیرق باشید .به
کارايری مواد ضد تعرق راهكاری مؤثر برای کاهش اثرات تنش
خشكی بر اياه و تعدیه کاهش عملكرد ناشی از کمبود آب در نواحی
خشک و نيمه خشک است .در واقع ،مواد ضد تعرق با کاهش تعرق و
افزایش کارآیی مصرف آب موجب جلوايری از کاهش عملكرد اياه
میشوند ( 7و  ،)5که این امر در نتيجه بهبود نببی وضعيت آب اياه
اتفاق میافتد که احتماال حاصه ذخيره رطوبت در خاك میباشد (.)5
کاربرد مواد ضد تعرق یک ابزار نوید بخش برای تنظيم تعرق به
منظور حفظ آب اياه در حد مطلوب است و استراتژیهایی مانند
استفاده از مواد ضد تعرق ،پتانبيه تنظيم تعرق را دارند ( .)92برخی از
مواد ضدتعرق با افزایش م اومت بر در برابر از دست دادن آب
اثرات مخرب تنش خشكی را در اياه بهبود میبخشند (.)51
کتيرا هيدروکلوئيدی با کيفيت است که از نظر ساختمان شيميایی،
یک کربوهيدرات آبدوست غير یكنواخت و ببیيار منشیعب مییباشید.
کتيرا متشكه از دو جزء اصیلی تحیت عنیوان تراااکانتيیک اسیيد ییا
باسورین و تراااکانتين است .باسورین  61-11درصد از که صمغ را به
خود اختصاص داده و جزء نامحلول در آب میباشد که قابليت تیورم و
تشكيه ژل را دارد .جزء دیگر یا تراااکانتين نيیز ،در آب حیه شیده و
منجربه ایجاد محلول کلوئيدی میشود .باسیورین ییک جیزء اسیيدی
است که بر اثر هيدروليز اسيدی ،قندهایی نظير دی-زایلوز ،ال-فوکوز
دی ااالکتورونيک اسيد ،و م دار کمی ال-رامنوز توليد میکنید .جیزء
اسيدی این مولكول نيز در ارتباط با کیاتيونهیای کلبیيم ،منيیزیم و
پتاسيم میباشد .خواص صمغ کتيرا به م دار زیادی به باسورین ارتباط
دارد .تراااکانتين ،به عنوان جزء پلیساکاریدی خنبی محبوب میشود
که سیاختار آن متشیكه از واحیدهای متیوالی دی-ایاالکتوز اسیت و
زنجيرههای منشعب ال-آرابينیوز بیه آن متصیه مییباشید ،همچنیين
اروههای متوکبيه نيز به م دار قابه تیوجهی در سیاختار آن حضیور
دارند.
در دهههای اخير ،کشت اياهان دارویی در مناطق نيمهخشک بیه
سبب وجود ميزان مطلوب تابش خورشيدی و م اومت نببی در شرایط
کمآبی مورد توجه واقع اردیده است و به نظر میرسید کشیت و کیار
محصوالت بیومی و سیازاار مییتوانید ،راهاشیا باشید ( .)2سیياهدانه
( )Nigella sativaبییه عنییوان یكییی از اياهییان دارویییی در نییواحی
مدیترانهای همچون ایران مورد کشیت قیرار مییايیرد و بیروز تینش

خشكی در این نواحی رشد و عملكیرد ایین ايیاه را نيیز ماننید سیایر
اياهان کاهش میدهد ( .)79بهبود عملكرد محصوالت زراعی تحیت
تنش خشكی ،هدف پژوهشگران کشیاورزی در سراسیر جهیان اسیت
( )50و پيدا کردن راهكارهایی که بتواند اثرات کمبیود آب بیر رشید و
عملكرد اياهان دارویی را کاهش دهد و موجب بهبود رشد و عملكیرد
این اياهان اردد میتواند ببيار حائز اهميت باشد .یكی از راهكارهای
کاهش اثرات کمبود آب ،بهرهايری از میواد ضیدتعیرق اسیت ،نتیایج
تح ي ی نشان داده است مصرف مواد ضدتعرق قبه از مرحله الیدهی
سبب کاهش ع يمی دانههای اندم میشود ( .)7همچنين در تح ي ات
دیگری تأثير مببت مواد ضدتعرق بر محصوالت مختلفی از قبيه اندم
( ،)57نعنا ( )92و فلفه دلمهای ( )2ازارش شده اسیت .بیا توجیه بیه
خاصيت پوشش دهندای ژل کتيرا ،که این ماده بهعنوان پوشش ضید
تعرق میتوان در راستای کاهش ميزان هدررفت آب از طرییق تعیرق،
بدون کاهش رشد و عملكرد اياه استفاده کرد .بنابریان ،هدف از انجام
این مطالعه ،بررسیی تیأثير محلیولپاشیی دزهیای مختلیف کتيیرا بیر
محتوای نببی آب بر  ،محتوای کلروفيه ،خصوصيات مورفولوژیک،
عملكرد و اجزای عملكرد دانه اياه سياهدانه تحت رژیمهای مختلیف
آبياری بود تا در صورت وجود تأثير مببت بر رشید و عملكیرد ايیاه در
شرایط کمبود آب ،ماده کتيرا به عنوان یک ماده ضد تعیرق جدیید بیا
منشاء آلی مطرح اردد و به کشاورزی جهان معرفی شود.

مواد و روشها
به منظور بررسی تأثير مواد ضید تعیرق بیر خصوصیيات کمیی و
کيفی در پاسخ به رژیمهای مختلف آبياری در اياه سياهدانه تح ي یی
به صورت الدانی در قالب فاکتوریه بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه
تكرار در الخانه پژوهشی دانشگاه کردستان از  71خیرداد میاه تیا 51
شهریور ماه سال  7931اجرا شد .شدت نور به طور متوسیط در حیدود
 011تا  611ميكرومول بر متر مربع در ثانيیه بیود .حیداقه و حیداکبر
دمای الخانه به ترتيب  72و  99درجه سانتیاراد بود .متوسط رطوبت
نببی هوای داخه الخانه در حدود  51درصد حفظ شید .الیدانهیای
پالستيكی (به قطر  91و ارتفاع  91سیانتیمتیر و وزن  011ایرم) بیا
 77976ارم خاك که مشخصات آن در جدول  7ارائه شده اسیت ،پیر
شدند .با توجه به آزمون خاك 52 ،کيلوارم نيتروژن در هكتار از منبیع
اوره 21 ،کيلوارم در هكتار پتاسیيم ( )K2Oو  11کيلیوارم در هكتیار
فبفر ( )P2O5قبه از کاشت بیه خیاك اضیافه اردیید .بیا اسیتفاده از
صییفحات فشییاری ،م ییدار ظرفي یت زراع یی و ن طییه پژمردا یی دائییم
اندازهايری اردید که بهترتيب  79/2و  75/9کيلوارم بود .با توجه بیه
مباحت الدان (مباحت  116/2سانتیمتر مربیع) و کشیت بیا تیراکم
 511بوته در متر مربع ،در هر الدان  70بذر سیياهدانه (تهيیه شیده از
شرکت پاکان بذر اصیفهان) کشیت اردیید .تيمارهیای آبيیاری بیرای

سهرابي و كیاني ،تأثیر كتیرا روي برخي خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و مرتبط با عملکرد دانه گیاه سیاهدانه...

اعمال شرایط تنش از یک هفتیه قبیه از الیدهی (در مرحلیه شیروع
غنچهدهی) به مدت  01روز ( 3مرحله) شروع شد و تا  71روز قبیه از
برداشت (رسيدای فيزیولوژیک) ادامه داشت .الیدانهیا در هیر نوبیت
آبياری جابجا میشدند .اعمال تيمار آبياری (درصد از ظرفيیت زراعیی)
در الدانها به روش وزنی انجام شد .دور آبياری هر  2روز یکبار بود.
مالك عمه ،وزن الدان در آبياری کامه بود و بعد از  2روز ميزان آبی
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که نياز بود تا به ظرفيت زراعی برسد ،تعيين و مصرف میشید .بیرای
جلوايری از بروز خطای وزن بوتهها در تعيين وزن الدانها ،برای هر
تيمار چند الدان اضافی کشت شد تا با استفاده از بوتههای مشیابه در
الدانهیای میذکور ،وزن بوتیههیا از وزن الیدان کبیر شیود .بیرای
تيمارهای  01و  11درصد آبياری ،به ميزان  01و  11درصد آب میورد
نياز تيمار آبياری کامه ،آب مصرف شد (.)91

جدول  -1ویژگیهای خاک مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Characteristics of the used soil in the experiment

نیتروژن

فسفر قابل

پتاسیم قابل
هدایت الکتریکی

کل

دسترس

دسترس

Total
nitrogen
)(%

Available
phosphorous
)(ppm

Available
potassium
)(ppm

EC
)(dS.m-1

pH

0.09

1.3

194.5

0.41

7.6

محلولپاشی ماده کتيرا در مرحله آغاز غنچهدهی انجیام شید .بیه
این منظور م ادیر توزین شده (صیفر 1/2 ،2 ،5/2 ،7/52 ،و  71ایرم)
کتي یرای برداشییت شییده از مراتییع اسییتان کردسییتان ( Astragalus
 )gummiferدر یک ليتر آب ولرم ریخته شد و پس از  50سیاعت بیه
وسيله مخلوط کن به مدت  2دقي یه میيكس شید تیا بیهطیور کامیه
یكنواخت اردد .محلولپاشی ماده این میاده بیا اسیتفاده از سیمپیاش
پشتی مدل  Sharkبا فشیار ثابیت  5/0بیار و حجیم  521ليتیر آب در
هكتار انجام ارفت .به منظور ممانعت از پاشيده شیدن ایین میاده بیه
اياهان الدانهای مجاور ،در زمان محلولپاشی از یک پیرده نیایلونی
بين الدانها استفاده شد .تمامی صفات فيزیولوژیک (محتیوای نبیبی
آب بر  ،محتوای کلروفيه و کارآیی فتوشیيميایی فتوسيبیتم  )IIدر
 72روز پیس از اعمیال تيمیارهییا در مرحلیه شیروع تشیكيه کپبییول
اندازهايری شد .اندازهايری محتوای نببی آب بر به روش جيون و
همكییاران ( )72انجییام ارفییت .سیینجش ميییزان کلروفيییه توسییط
اسییپكتروفتومتر و بییه روش آرنییون ( )9انجییام شیید .انییدازهايییری
فتوشيميایی فتوسيبتم  IIتوسط دسیتگاه فتوسینتزمتر (mini PPM-
 )200/300, EARS, Netherlandsانجام ارفت ،به ایین منظیور از
بخش کناری جوانترین بر کامالً توسعه یافته (با فاصله از رابیر
ميانی) اندازهايری شد .پارامترهای اندازهايری شده شامه :فلورسانس
اوليه بر خو ارفته به روشنایی ( ،)F0بيشیينه فلورسیانس بیر خیو
ارفته بییه نیور ( ،)Fmفلورسیانس متغيیر ( )Fv= Fm- F0و کیارآیی
فتوشيميایی فتوسيبتم  )Fv/Fm( IIبودنید ( .)59بیرای انیدازهايیری
صفات مرتبط با رشد و عملكرد سياهدانه ،در مرحله رسیيدای نهیایی
بوتههای هر الدان برداشت شد و صفات ارتفاع بوته ،تعداد کپبیول و
تعداد دانه در کپبول در  71بوته و عملكرد بيولوژیک و عملكرد دانیه
بهصورت ارم در  71بوته انیدازهايیری شید (رطوبیت دانیه در زمیان

ماده آلی

پیاچ

Organic
carbon
)(%
0.8

بافت
Texture

لوم شنی
Loamy Sand

برداشت  1درصد بود) .بعد از اطمينان از نرمال بیودن دادههیا ،تجزییه
واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SAS ver. 9.3انجام شد.
بییرای م ایبییه ميیانگين تيمارهییا از آزمییون  LSDاسییتفاده اردیید و
نمودارها نيز به کمک نرمافزار  Excelترسيم شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات محتوای نببی آب بیر  ،کلروفيیه
که ،کارآیی فتوشيميایی فتوسيبتم  ،IIارتفاع بوته ،تعیداد کپبیول در
بوته ،تعداد دانه در بوته ،عملكرد بيولوژیک و عملكرد دانه نشان دهنده
تأثير معنیدار سطوح آبياری و غلظتهای مختلف کاربرد کتيیرا اسیت
(جدول  )5به نحویکه اثیرات سیاده سیطوح آبيیاری و غلظیتهیای
مختلف کتيرا در بر م ادیر صفات ذکر شده در سطح احتمال  7درصید
معنیدار اردید .اثر مت ابه سطوح آبياری و غلظتهای مختلیف کتيیرا
نيییز بییر صییفات محتییوای نبییبی آب بییر  ،کلروفيییه کییه ،کییارآیی
فتوشيميایی فتوسيبتم  ،IIارتفاع بوته ،تعیداد دانیه در بوتیه ،عملكیرد
بيولوژیک و عملكیرد دانیه در سیطح احتمیال  7درصید و روی تعیداد
کپبول در بوته در سطح  2درصد معنیدار بود.
محتوای نسبی آب برگ

بر اسار نتایج تجزیه وارییانس دادههیا ،اثیر مت ابیه رژییمهیای
آبياری و غلظتهای مختلف کتيیرا بیر محتیوای نبیبی آب بیر در
سطح احتمال یک درصد ( )P<0.01معنیدار اردید (جدول  .)5در این
مطالعه ،اياهان تحت رژیمهای مختلف آبياری دارای محتوای نبیبی
آب بر متفاوتی بودند و ت ریباً در تمامی غلظتهیای مصیرف کتيیرا
بيشترین و کمترین محتوای نببی آب بر به ترتيب در تيمار آبياری
کامه و تنش شدید خشكی مشاهده شد.

236

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،53شماره  ،4زمستان 0411

جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات آبیاری و عصاره کتیرا بر صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد سیاهدانه
Table 2- ANOVA (mean squares) for the effect of irrigation regimes and tragacanth gum application on black cumin
morpho-physiological and yield traits
تعداد
محتوای
ارتفاع
عملکرد
تعداد دانه
کارآیی
کلروفیل کل
کپسول در
نسبی آب
عملکرد دانه
بوته
ک
بیولوژی
بوته
در
منابع تغییر
فتوسیستم
Total
بوته
Df
Grain yield
برگ
Plant
Biological
Number
Chlorophyll
S.O.V
yield

of grain
per Plant

Number of
capsules
per Plant

height

PS II

RWC

**42.7

**181.3

**132049

**14.01

**69.9

**151.8

**27.4

**16.4

2

سطوح آبياری
)Irrigation(I

غلظت کتيرا
**5.6

**8.4

**3794

**0.17

**20.8

**19.7

**0.38

**0.93

5

**3.7

**4.2

**3791

*0.09

**10.2

**8.1

**0.14

**0.44

10

Tragacanth
concentration
)(T
I×T

0.38

0.31

28.4

0.038

2.34

1

0.003

0.018

36

خطا

7.4

5.3

7.1

5.8

4.7

6.7

5.1

4.3

Error

ضریب تغييرات
)C.V(%

 ** ،nsو * به ترتيب عدم معنیداری ،معنیداری در سطح احتمال  7و  2درصد.
and *: non-significant, significant at p≤0.01 and p≤0.05, respectively.

تأثير غلظت محلولپاشی کتيرا در رژیمهای مختلف آبياری ،کامالً
متفاوت بود .در شرایط آبياری کامه و تنش متوسط خشكی بیاالترین
محتوای نببی آب بر به ترتيب در کاربرد غلظت های  7/52و 5/2
ارم در ليتر کتيرا بهدست آمد و کاربرد غلظتهای باالتر کیاربرد ایین
ماده باع کاهش محتوای نببی آب بر شد به طوریکیه مصیرف
غلظتهای  2ارم در ليتر و بيشتر بیرای آبيیاری کامیه و بيشیتر از 2
ارم در ليتر برای تنش متوسط خشكی ،محتوای نببی آب بر ايیاه
را نببت به شاهد بدون محلولپاشی به طیور معنییداری کیاهش داد
(شكه  .)7در اياهان تحت تنش شیدید خشیكی ،بيشیترین محتیوای
نببی آب بر در غلظت  2ارم در ليتر ( 62/7درصد) حاصیه شید و
غلظتهای بيشتر از آن منجر به کاهش محتوای نببی آب بر شید.
محتوای نببی آب بر معياری از م اومت به خشكی مییباشید و در
شریط تنش خشكی به دليه کاهش پتانبيه آب بر و کاهش جذب
آب از ریشهها ،کاهش مییابد ( .)90باال بودن محتوی نببی آب بر
در شرایط محلولپاشی اياه سياهدانه توسط ماده کتيرا ممكن است به
علت وجود سازوکارهای کاهش دهنده تلفیات آب از روزنیههیا (ببیته
شدن روزنهها) باشد .اثر منفی ماده کتيرا در غلظتهای باال بر محتوی
نببی آب بر نيز ممكن است ناشی از مبدود شدن کامه و طوالنی
مدت روزنهها و عدم ایجاد مكش الزم در اياه برای جذب آب از خاك
باشد .م دار نببی آب بر بهطور مبت يم با آمار سیلول و پتانبیيه
آب اياه در ارتباط است .در ارتباط با تأثير مواد ضد تعرق بر محتیوای
نببی آب ،دل آمور و همكاران ( )2اعالم داشتند که مواد ضید تعیرق
موجب افزایش محتوای نببی آب بر فلفه دلمهای در شرایط تنش
میشود .در همين ارتباط یانگ و همكاران ( )09نيز بيان داشیتند کیه

** ns,

کاربرد مواد ضد تعرق سبب افزایش محتوای نببی آب بر ذرت شد،
بدون اینكه در تبادالت اازی اختالل ایجاد کند.
محتوای کلروفیل کل

بر اسار نتایج تجزیه واریانس ،اثر مت ابیه رژییمهیای آبيیاری و
غلظتهای مختلف کتيرا بر محتیوای کلروفيیه کیه بیر در سیطح
احتمال یک درصد ( )P<0.01معنییدار بیود (جیدول  .)5در مجمیوع،
م ادیر بيشتر محتوای کلروفيه که در تيمار آبياری کامه مشاهده شد
و تینش خشییكی ،محتییوای کلروفيیه کییه را کییاهش داد (شییكه .)5
مح ان دیگر نيز تأثير منفی تنشخشكی بیر م یادیر کلروفيیه ايیاه
سياهدانه و درخت شاد را بيان داشیتهانید ( 51و  .)00کیاهش غلظیت
کلروفيه ،محدودیتهای متابوليكی غير روزنهای فتوسنتز را در شرایط
تنش خشكی به دنبال دارد ،بنابراین حفظ غلظت کلروفيیه بیه ثبیات
فتوسنتز در شرایط تنش خشكی کمک میکند (.)99
بررسی تأثير محلولپاشی کتيرا بر محتیوای کلروفيیه کیه ايیاه
سياهدانه نشان داد در تيمار آبياری کامه ،بيشترین محتوای کلروفيیه
که اياه در غلظت  7/52ارم در ليتر کتيیرا بیه دسیت آمید .مصیرف
غلظتهای باالتر این میاده باعی کیاهش محتیوای کلروفيیه بیر
اردید به طوری که کاربرد غلظت  2ارم در ليتر و بیاالتر از آن یعنیی
غلظتهیای  1/2و  71ایرم در ليتیر باعی کیاهش شیدید محتیوای
کلروفيه که اياه نببت به شاهد اردید و در غلظت  71ارم در ليتیر
کتيرا محتوای کلروفيه ( 7/9ميلیارم بر ایرم وزن تیازه) بیه م یادیر
پایينتر از کلروفيه در اياهان تحت تینش متوسیط و شیدید خشیكی
کاهش یافت.

سهرابي و كیاني ،تأثیر كتیرا روي برخي خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و مرتبط با عملکرد دانه گیاه سیاهدانه...
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شکل  -1اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محول پاشی صمغ کتیرا بر محتوای نسبی آب برگ گیاه سیاهدانه
Figure 1- The interaction effect of different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the relative water
)content of black cumin plant. (LSD, p≤0.05

در تيمار آبياری  11درصد ظرفيت زراعی مصرف کتيرا تیا غلظیت
 2ارم در ليتر موجب افزایش محتوای کلروفيه که نببت بیه شیاهد
شد و غلظتهای بيشیتر از  2ایرم در ليتیر باعی کیاهش محتیوای
کلروفيه که اياه اردید به طوری که در مصرف  71ارم در ليتر ماده
کتيرا محتوای کلروفيه که به طور معنیداری نببت به شاهد کاهش
یافت .در تيمار آبياری  01درصد ظرفيیت زراعیی بیا افیزایش غلظیت
کاربرد کتيرا محتوای کلروفيه که اياه نبیبت بیه عیدم مصیرف آن
افزایش یافت ،به طوری که غلظت های  2و  1/2ارم در ليتیر کتيیرا
باع افزایش معنیدار محتوای کلروفيه که اياه اردید .اما محتیوای

کلروفيه که اياه در غلظت  71ارم در ليتر کتيرا کاهش یافت اارچه
تفاوت معنیداری با عدم مصرف کتيرا نداشت (شیكه  .)5اثراتیی کیه
محلولپاشی کتيرا و غلظتهای مختلیف آن روی محتیوای کلروفيیه
اياه در رژیمهای مختلف آبياری داشت ت ریبا به طور کامیه از اثیرات
این ماده بر محتوای نببی آب بر (شكه  ،)7تبعيت کرد به طیوری
که هراونه کاهش در محتوای نبیبی آب بیر ايیاه باعی کیاهش
محتوای کلروفيه کیه ايیاه اردیید .یانیگ و همكیاران ( )09عنیوان
نمودند که کاربرد مواد ضد تعرق به واسطه افزایش محتوای نببی آب
بر  ،افزایش محتوای کلروفيه را سبب اردید.

شکل  -2اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری ×محلول پاشی صمغ کتیرا بر محتوای کلروفیل کل در گیاه سیاهدانه
Figure 2- The interaction effect of different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the total chlorophyll
)content in black cumin plant. (LSD, p≤0.05
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میتوان عنوان داشت افزایش یا حفظ محتیوای نبیبی آب بیر
سبب جلیوايری از بیروز اثیرات خشیكی و در نتيجیه ،بهبیود غلظیت
کلروفيه اياه میاردد .با کاهش محتوای نبیبی آب بیر  ،بیهدليیه
بروز اثرات تنش خشكی و تشكيه اونههای فعال اکبيژن ،کلروفيیه
اياه دچار تخریب میاردد ،این در شرایطی است کیه حفیظ غلظیت
کلروفيه تحت شرایط تنش به ثبات فتوسینتز در ایین شیرایط کمیک
میکند.
کارآيی فتوشیمیايی فتوسیستم II

بر اسار نتایج تجزیه وارییانس دادههیا ،اثیر مت ابیه رژییمهیای
آبياری و غلظتهای مختلف کتيرا بر کارآیی فتوشیيميایی فتوسيبیتم
 IIدر سطح احتمال یک درصد ( )P<0.01معنییدار شید (جیدول .)5
نتایج نشان داد باالترین کارآیی فتوشيميایی فتوسيبتم  IIبه اياهیان
تحت آبياری کامه در شرایط مصرف  7/52ارم در ليتیر کتيیرا تعلیق
داشت .بروز تنش خشكی ميزان این صفت را کاهش داد به طوریکیه
اياهیان تحیت تیینش شیدید خشیكی کمتییرین کیارآیی فتوشییيميایی
فتوسيبتم  IIرا داشتند (شكه  .)9تجزیه کلروفيه (شكه  )5به عنوان
یكی از نتایج کاهش محتوای نببی آب بر (شكه  ،)7میتواند یک
مرحله م دماتی در تخریب پروتئينهیا باشید ( .)71خیواو و همكیاران
( )73بيان داشتند که کاهش فتوسنتز یكی از رایجترین اتفاقیات طیی
تنش خشكی میباشد .یكی از عوامه اصلی دخيه در کیاهش ميیزان
فتوسینتز ،کاهش محتوای کلروفيیه اياهیان قیرار ارفتیه در شیرایط
تینش خشیكی میباشد ( .)53با توجه به اینكیه خشیكی تنشیی چنید
بعدی است و از طریق تأثير بر فتوسيبتم  IIموجب بازدارندای اجزای
دیگر زنجيره انت ال الكترون فتوسنتزی مییشیود ( 56و  )93و باعی
بروز تنش اکبيداتيو و ایجاد آسيبهیای غشیایی مییایردد ( .)01در
مطالعهی کبيری و همكارن ( )51مشخص شد که تنش خشكی باع
کاهش محتوی نببی آب بر اردید و صدمه به غشاء را افزایش داد.
از تبعات کاهش محتوای نببی آب ،کاهش فتوسنتز و فیرآوری CO2
است ( .)55ازارش شده است که کاهش فتوسینتز در تینش خشیكی
شدید به دليه کاهش کیارایی فتوسيبیتم  IIمییباشید ( .)07کیاهش
نببت  Fv/Fmدر شرایط تنش خشكی مییتوانید نشیان دهنیده ایین
موضوع باشد که انت ال الكترون از فتوسيبتم  IIبه فتوسيبتم  Iتحت
تأثير تنش خشكی قرار ارفته و کاهش مییابد (.)91
با توجه به نتیایج م ایبیه ميیانگين دادههیا ،محلیولپاشیی ايیاه
سياهدانه توسط ماده کتيرا بر درصد کارآیی فتوشيميایی فتوسيبتم II

در رژیمهای مختلف آبياری تأثير داشت .در تيمار آبياری کامه ،غلظت
 7/52ارم در ليتر ( 21/11درصد) ،در آبياری  11درصد ظرفيت زراعی
خاك غلظت  2ارم در ليتیر ( 12/35درصید) و در آبيیاری  01درصید
غلظت  1/2ارم در ليتر ( 19/20درصد) ،بيشترین کارآیی فتوشیيميایی
فتوسيبتم  IIرا دارا بودند و در شرایط تنش (آبيیاری  01و  11درصید
ظرفيییت زراعییی خییاك) بییه طییور معنیییداری کییارآیی فتوشییيميایی
فتوسيبتم  IIرا نببت به شرایط عدم مصرف این ماده افزایش دادنید،
اما غلظتهیای بيشیتر آنهیا منجیر بیه کیاهش کیارآیی فتوشیيميایی
فتوسيبتم  IIشد و این کیاهش در اياهیان تحیت آبيیاری کامیه در
غلظتهای  1/2و  71ارم در ليتر کتيرا نبیبت بیه عیدم مصیرف آن
کامالً معنیدار بود (شكه  .)9یانگ و همكیاران ( )09عنیوان نمودنید
کاربرد مواد ضدتعرق ،بدون تغيير در هدایت روزنهای افزایش فتوسنتز
را سبب شد .اارچه استفاده از کتيرا منجر به افزایش فتوسيبتم  IIشد
اما غلظتهای باالی کتيرا کاهش فتوسيبتم  IIرا باع اردیید کیه
احتماال به دليه تغيير در ميزان هدایت روزنهای باشد .افیزایش ميیزان
کارآیی فتوسيبتم  IIو افزایش ميیزان فتوسینتز در نتيجیه اسیتفاده از
کتيرا را احتماال میتوان به افزایش ضخامت کوتيكولی سیطح بیر ،
کاهش هدر رفت آب و در نتيجه ،افزایش ميزان محتیوای نبیبی آب
بیر (شكه  )7نببت داد .با توجیه بیه تیأثير متفیاوت غلظیتهیای
مختلف کاربرد کتيرا در سیطوح مختلییف آبيییاری مییتیوان نتيجیه
ارفت که کاربرد این ماده به عنوان یک ماده ضدتعرق کامال واببیته
به وضعيت آبی اياه میباشد .ميیزان کارآیی فتوسيبتم  IIدر مصیرف
غلظتهای بيشتر از  7/52ارم در ليتر کتيرا در شرایط آبيیاری کامیه
نببت به اياهان قرار ارفته در شرایط تنش خشكی ،کاهش یافت .به
نظر مییرسید که این کاهش در ميزان کارآیی فتوسيبتم  IIايیاه بیا
وجود قرارايیری ايیاه در شیرایط مطلوب دسترسی به آب بیه سیبب
تأثير کتيرا بر کاهش ميزان تبیادالت ایازی ايیاه باشد .روزنههیا بیه
منظور انجام فرآیند فتوسینتز ،دو فرآینید را در کنییار یكیدیگر انجیام
مییدهنید کیه یكیی دفییع آب و دیگییری جییذب دیاکبیيدکربن
است .جذب اوليه دیاکبيدکیربن بیه دليیه اشییودای در روزنیههیا
همراه با خروج آب میباشد ،پیس هرچیه خیروج آب محیدود شود (در
سطوح باالی ترکيبات ضدتعرق) ميزان جذب دیاکبيدکربن کیاهش
مییابد ( .)6استفاده از ترکيبات ضیدتعرق در شرایط آبيیاری مطلیوب
موجب کاهش در فرآیندهای رشد و فتوسنتز اياه میشود که به سبب
اثر سوء این ترکيبات بر فرآیند ورود و خروج اازها در ايیاه مییباشید
(.)1
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شکل  -3اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محلولپاشی صمغ کتیرا بر کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم  IIدر گیاه سیاهدانه
Figure 3- The interaction effect of different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the photochemical
)efficiency of photosystem II in black cumin plant. (LSD, p≤0.05

ارتفاع بوته

بر اسار نتایج تجزیه واریانس ،اثر مت ابیه رژییمهیای آبيیاری و
غلظتهای مختلف کتيرا بر ارتفاع بوته سياهدانه در سطح احتمال یک
درصد ( )P<0.01معنیدار اردیید (جیدول  .)5بيشیترین ارتفیاع بوتیه
( 92/1سانتیمتر) در تيمار آبياری کامیه و مصیرف کتيیرا بیا غلظیت
 7/52ليتر و کمترین ارتفیاع بوتیه ( 51/2سیانتیمتیر) در آبيیاری 01
درصد ظرفيت زراعی خاك با غلظت  71ارم در ليتیر کتيیرا مشیاهده
شد (شكه  .)0شاو و همكاران ( )95بيان داشیتند کیه تینش خشیكی
باع ی تغييییرات متعییددی در اياهییان میییشییود ،بییهویییژه تغييییرات
فيزیولوژیكی و مورفولوژیكی اياهان طی تنش خشكی اتفاق میافتید.
پبرکلی ( )52بيان داشت که ارتفاع بوته صفتی است که بيش از هیر
عامه دیگری تحت تأثير ویژایهای ژنتيكی اياه قرار میايرد ،با این
حال شرایط محيطیی از جمله تنش خشكی ،به ميیزان زییادی ارتفیاع
بوته را تحیت تأثير قیرار میدهد .در واقع طی بروز تیینش خشییكی،
کیاهش پتانبیيه آب بافییتهییای مریبیتمی در طیول روز موجیب
کاهش پتانبيه فشاری به م دار کمتییر از ميیزان الزم بیرای بیزر
شدن سلولهیا مییایردد و از آنجیا کیه اندامهای هیوایی حباسیيت
بيشتری به تنش کم آبی دارند ،بنابراین محدودیت نموی ايیاه در اثیر
کمبود رطوبت خاك در قبمتهای هیوایی زودتیر اتفاق میافتد .هیر
اونه کمبود آب موجب ت ليه بيشتر آمیار سیلولی ،کاهش ت بیيم و
توسعه سلولی به خصوص در ساقه و بر ها میشود و به همين دليه
اولين اثر محبور کم آبی روی اياه را میتوان از روی کاهش ارتفاع
بوته تشیخيص داد .در تنش خشكی سرعت فتوسنتز بیه دليیه ببیته

شدن روزنهها (ناشی از افزایش آببيزیک اسيد در سیلولهیای ايیاه)،
آسيب دیدای غشای سلولی و همچنیين کیاهش فعاليیت آنیزیمهیای
فعال در واکنشهای تاریكی ،کاهش مییابد ( ،)77که یكی از عوامیه
کاهش رشد اياه و ارتفاع بوته می باشد .همچنين با افیزایش فواصیه
آبيیاری اياه مواد فتوسنتزی بيشتری را به ریشه اختصاص میدهد ،در
نتيجیه سهم مواد فتوسنتزی به اندامهای هوایی از جمله ساقه کاهش
مییابد و باع کاهش ارتفاع بوته میاردد (.)0
بيشترین ارتفاع بوته اياه در آبياری کامه در غلظت  7/52ارم در
ليتر کتيرا به دست آمد .مصرف غلظتهیای بیاالتر ایین میاده باعی
کاهش ارتفاع اياه اردید .کاهش ارتفاع بوته از غلظت  7/52ایرم در
ليتر به باالتر یعنی تا غلظت  1/2ارم با شيب مالیم ادامیه داشیت و
غلظت  71ارم در ليتر باع کاهش شدید ارتفاع بوته اياه اردیید .در
تيمارهای آبياری  11و  01درصد ظرفيت زراعی خاك مصیرف کتيیرا
تا غلظت  2ارم در ليتر ،موجب افزایش ارتفاع بوته نبیبت بیه شیاهد
بدون محلولپاشی موجب شد و غلظتهای بيشیتر از  2ایرم در ليتیر
باع کاهش ارتفاع بوته اردیید (شیكه  .)0در توجيیه اثیرات مببیت
محلولپاشی کتيرا میتوان اظهار داشت که کاربرد ماده ضیدتعرق بیه
سبب افزایش محتوای نببی آب بر (شكه  ،)7از بروز اثرات کمبود
ازت و تجزیه و تخریب کلروفيه اياه ممانعت بهعمه آورد (شكه  )5و
بهبود فتوسنتز اياه را به دنبال داشت (شكه  .)9در نتيجیه ،تعیادل در
تبهيم مواد فتوسنتزی ميان بخش هوایی و ریشه را برقرار نمود ،کیه
این امر موجب افزایش رشد رویشی و افزایش ارتفیاع ايیاه سیياهدانه
شد.
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شکل  -4اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محلول پاشی صمغ کتیرا بر ارتفاع بوته در گیاه سیاهدانه
Figure 4- The interaction effect of the different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the plant hight in
)black cumin plant. (LSD, p≤0.05

تعداد کپسول در بوته

بر اسار نتایج تجزیه وارییانس دادههیا ،اثیر مت ابیه رژییمهیای
آبياری و غلظتهای مختلف کتيرا بر تعداد کپبول در بوتیه سیياهدانه
در سطح احتمال یک درصد ( )P<0.01معنیدار بود (جدول  .)5تینش
خشكی باع کاهش تعیداد کپبیول در بوتیه شید و کمتیرین تعیداد
کپبول در بوته در تيمار آبيیاری  01درصید ظرفيیت زراعیی خیاك و
مصرف غلظتهای صفر ( 5/59عدد) و  5/71( 71عدد) ایرم در ليتیر
کتيرا مشاهده شد .بيشترین تعیداد کپبیول در بوتیه در تيمیار آبيیاری
کامه و مصیرف کتيیرا در غلظیت  0/50( 7/52عیدد) و غلظیت 5/2
( 0/55عدد) به دست آمد و غلظتهای بيشیتر از  5/2باعی کیاهش
تعداد کپبول در بوته شد اارچه تنها کاربرد غلظیت  71ایرم در ليتیر
کتيرا باع کاهش معنیدار تعداد دانیه در کپبیول نبیبت بیه شیاهد
بدون مصرف کتيرا اردید .در آبياری  01و  11درصد ظرفيیت زراعیی
خاك افزایش غلظت کتيرا تا غلظت  1/2ارم در ليتیر سیبب افیزایش
تعداد کپبول در بوته اردید ،اما افزایش معنیدار ایین صیفت تنهیا در
محلولپاشی با غلظتهای  2و  1/2ارم در ليتر کتيرا حاصیه اردیید.
در آبيییاری  11درصیید ظرفيییت زراعییی خییاك و در شییرایط مصییرف
غلظتهای  1/2 ،2و  71ارم در ليتر کتيرا تعداد کپبیول در بوتیه بیا
تعداد کپبولهای توليد شده در آبياری کامه در همیين غلظیتهیای
کاربرد کتيرا مشابه بود (شیكه  .)2تعیداد کپبیول در بوتیه یكییی از
اجیزای اصلی و تعيين کننده عملكرد نهایی سياهدانه است که تعيیين
کننیده پتانبيه عملكرد مییباشید .بیهدليیه اینكیه در طییی تیینش
خشیكی محتیوای آب بیر کاهش میییابید ،سیلولهیا چروکيیده و
دیواره سیلولی پاییداری خیود را از دسیت مییدهید .در نتيجیه تینش

خشكی ،فتوسنتز نيیز کییاهش مییییابیید و کییاهش فیراهم شیدن
نهادههای فتوسنتزی باع کاهش اجیزای عملكیرد دانییه مییشیود.
بنابراین میتوان عنوان داشت هر اونه تنش کم آبی در طیی مراحیه
رشید و نمیو میتواند بر روابط منبیع و مخیزن تأثير منفیی بگیذارد و
باع کاهش معنیدار عملكرد دانه شود ( .)52تعداد کپبیول در بوتیه
در سییطوح مختلییف آبيییاری کییامال از وضییعيت آب درونییی ايییاه و
پارامترهای مؤثر در رشد اياه که تحت تأثير محتوای آب درونی ايیاه
قرار میايرند ،تبعيت میکنید .تینش خشیكی باعی کیاهش اجیزای
عملكرد محصوالت میاردد ،اما مصرف ترکيبات ضدتعرق فتوسنتز را
بهبود میبخشد ،تعرق را کاهش مییدهید و در نهاییت سیبب بهبیود
اجزای عملكرد محصوالت میشود (.)57
تعداد دانه در بوته

بر اسار نتایج تجزیه واریانس ،اثر مت ابیه رژییمهیای آبيیاری و
غلظتهای مختلف کتيرا بر تعداد دانه در بوته در سطح احتمیال ییک
درصد ( )P<0.01معنیدار شد (جدول  .)5اياهان تحت آبيیاری  01و
 11درصد ظرفيت زراعی خاك نبیبت بیه آبيیاری کامیه تعیداد دانیه
کمتری توليد کردند (شكه  .)6در تيمار آبياری کامه ،بيشیترین تعیداد
دانه در بوته ( 915/7دانه) در غلظت  5/2ارم در ليتر کتيرا و کمتیرین
تعداد دانه ( 721/6دانیه) در غلظیت  71ایرم در ليتیر مشیاهده شید،
مصرف غلظتهای بيشتر از  2ارم در ليتر باع کاهش تعداد دانه در
بوته شد ،بیهطیوری کیه در غلظیت  71ایرم در ليتیر کتيیرا کیاهش
معنی داری نببت به سیایر تيمارهیای کیاربرد ییا عیدم کیاربرد کتيیرا
مشاهده اردید.

سهرابي و كیاني ،تأثیر كتیرا روي برخي خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و مرتبط با عملکرد دانه گیاه سیاهدانه...
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شکل  -5اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محلول پاشی صمغ کتیرا برتعداد کپسول در گیاه سیاهدانه
Figure 5- The interaction effect of the different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the number of
)capsules per plant in black plant. (LSD, p≤0.05

در آبياری  11درصد ظرفيت زراعی خاك بيشترین تعیداد دانیه در
بوته در غلظتهای  579/5( 5/2دانه) و  575/0( 2دانه) ارم در ليتر و
کمترین تعداد دانه در بوته ( 726/0دانه) در غلظیت  71ایرم در ليتیر
محلولپاشی کتيرا به دست آمد .در آبياری  01درصد ظرفيیت زراعیی
خاك بيشترین تعداد دانه در بوتیه در غلظیتهیای  711/2( 2دانیه) و
 716/2( 1/2دانه) ارم در ليتر حاصه اردید که با تيمارهیای کیاربرد
 715/2( 7/52دانه) و  715/3( 5/2دانه) ایرم در ليتیر کتيیرا در ییک
اروه آماری قرار داشتند و کمترین تعداد دانه در بوته در غلظیتهیای
صفر ( 711/2دانه) و  711/3( 71دانه) ارم در ليتر مشاهده شد (شكه

 .)6افزایش تعداد دانه در آبيیاری کامیه احتمیاال بیه تعیداد فوليكیول
بيشتر ،بزراتر و رشد بهتر بوتهها مربوط میباشد .بییا توجیه بیه ایین
مطلب که تعداد دانیه در فوليكییول در ح ي ییت ظرفيییت مخیزن را
تعيين میکند ،لذا هر چه تعداد دانه بيشتر باشید ،ايییاه دارای مخیزن
بزراتر و بيشتری برای دریافت میواد فتوسینتزی توليید شیده اسیت و
افزایش این صفت منجر به افزایش عملكرد خواهد شد .در ببیياری از
اياهان زراعی ،وقوع تنش کمآبی به وییژه در زمیان الیدهی موجیب
کاهش تعداد اههای بارور و س ط جنين میشود و در نتيجه ،کیاهش
تعیداد دانیه در بوته اتفاق میافتد (.)97

شکل  -6اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محلول پاشی صمغ کتیرا بر تعداد دانه در بوته گیاه سیاهدانه
Figure 6- The interaction effect of the different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the number of
)grain per plant in black cumin plant. (LSD, p≤0.05
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عملکرد دانه

بررسی عملكرد دانه در ايیاه سیياهدانه نشیان داد کیه بیاالترین
عملكرد دانه به ترتيب در غلظیتهیای  1 ،7/52و  5/2ایرم در ليتیر
کتيییرا ،بییه ميییزان  0/50 ،0/90و  0/59اییرم در  71بوتییه در شییرایط
آبياری کامه به دست آمد و بروز تنش خشكی باع کاهش معنییدار
عملكرد دانه اردید به طوری که کمترین عملكرد دانه به م دار 7/27
ارم در  71بوته به اياهان تحت تنش شدید خشیكی و عیدم کیاربرد
کتيرا تعلق داشت (شكه  .)1هر اونه تنش کم آبی در طیی مراحییه
رشید و نمیو میتواند بر روابط منبیع و مخیزن تأثير منفیی بگیذارد و
سیبب افیت معنیدار عملكرد دانه شود ( .)52با توجه به این امیر کیه
تنش خشكی موجب وقیوع ییکسیری از تغييیرات از جملیه کیاهش
محتوای نببی آب بر  ،افزایش تجزیه کلروفيه و در نهایت کیاهش
فتوسنتز اياه میاردد ،میتوان اظهار داشت که تنش خشكی با تیأثير
منفی بر فتوسنتز ،موجبات کیاهش میادهسیازی در ايیاه و در نتيجیه
کاهش اجزای عملكرد دانه (شكههیای  2و  )6و در نهاییت عملكیرد
دانه را فراهم نمود .در این ارتباط مح ان دیگری نيز عنیوان داشیتند
که تنش خشكی باع کاهش عملكرد دانه سياهدانه شد ( 79و .)97
همچنين نتایج م ایبه ميانگين دادههای مربوط به عملكیرد دانیه
نشان داد (شكه  )71محلولپاشی اياه سياهدانه با ماده کتيیرا نبیبت
به عدم محلولپاشی آن در شرایط تنش خشكی عملكیرد دانیه را بیه
طور قابه توجهی افزایش داد .در تيمار آبياری کامه ،مصرف کتيرا تیا
غلظت  7/52ارم در ليتر عملكیرد دانیه را افیزایش داد ،اارچیه ایین
افییزایش معنیییدار نبییود و عملكییرد بییه دسییت آمییده بییرای اياهییان
محلولپاشی شده توسط م ادیر  7/52و  5/2ارم در ليتیر بیا عملكیرد
دانه در اياهان محلولپاشی نشده تفاوت معنیداری نشان نداد .در این

سطح آبياری افزایش غلظت مصرف کتيرا از  5/2ارم در ليتر به باالتر
باع کاهش معنیدار عملكرد دانه نببت به اياهان بیدون محلیول-
پاشی اردید به طیوری کیه در غلظیتهیای  1/2و  71ایرم در ليتیر
مصرف صمغ کتيرا عملكرد دانه نببت به اياهان تحت تنش متوسیط
خشكی در همين غلظتهای کاربرد کتيرا کاهش معنییداری داشیت.
در اياهان تحت تنش متوسط خشكی محلولپاشی اياه باع افزایش
قابه توجه عملكرد دانه اردید به طیوری کیه در ایین سیطح آبيیاری
باالترین عملكرد دانه معادل  9/30ارم در  71بوته در مصرف  2ایرم
در ليتر کتيرا حاصه اردید و محلولپاشی اياه با این غلظیت از کتيیرا
عملكرد دانه را نببت به شاهد بدون مصیرف کتيیرا بیه م یدار 59/7
درصد افزایش داد و حتی ميزان محصول به دست آمده به طور معنی-
داری باالتر از محصول سياهدانه در همين غلظیت مصیرف کتيیرا در
شرایط آبياری کامیه ( 9/20ایرم در  71بوتیه) بیود .در تینش شیدید
خشكی نيز مصرف ماده کتيرا تا غلظت  1/2ارم در ليتر عملكرد دانیه
را افزایش داد و مصرف غلظت  71ارم در ليتر کتيرا منجر به کیاهش
عملكرد دانه شد ،اارچه تفاوت معنیداری با شرایط عدم مصرف کتيرا
نداشت .در توجيه اثرات مببت محلولپاشی کتيرا بر عملكیرد دانیه در
رژیمهای مختلف آبياری میتوان اظهار داشت که عملكرد دانه کیامالً
متاثر از اثراتی بود که غلظتهای مختلف مصیرف کتيیرا بیر افیزایش
محتوای نببی آب بر (شكه  ،)7کاهش تجزیه کلروفيه (شكه ،)5
افزایش فتوسنتز (شكه  ،)9افزایش رشد رویشیی (شیكه  ،)0افیزایش
تعداد کپبول در بوته (شكه  )2و افزایش تعداد دانه در بوته (شكه )6
داشت .مطالعات انجام شده در زمينه کیاربرد میواد ضیدتعرق ،کیاهش
اثرات تنش خشكی و جلوايری از کیاهش عملكیرد را در اثیر کیاربرد
مواد ضدتعرق بيان نمودهاند ( 71و .)09

شکل  -7اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محلول پاشی صمغ کتیرا بر عملکرد دانه گیاه سیاهدانه
Figure 7- The interaction effect of the different levels of irrigation × tragacanth gum foliar application on the grain yield of
)black cumin plant. (LSD, p≤0.05
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فتوسنتزی به ریشیه نبیبت بیه بخش هوایی اياه اسیت .بیه عیالوه
تییینش خشیییكی ميزان جذب آب و عناصر غذایی ،سرعت رشد اياه،
طیییول دوره رشییید ايیییاه ،سیییطح فتوسنتزی اياه ،ارتفاع اياه ،و
سیرعت توسییعه ریشییه را کییاهش میدهد و تمیامی این عوامه در
نهاییت منجیر بییه کییاهش توليیید مییاده خشک در ايیاه میاردد
(.)52
ازطرف دیگر ،آمار سیلولی بیر توسیعه و ت بیيم سیلولی تیأثير
مبت يم دارد و بدین ترتيب ،بين ميیزان نبیبی آب بیر و عملكیرد
بيولوژیک اياه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد ( .)05ترکيبات ضدتعرق به
سبب جلوايری از خروج آب از بافتها (افیزایش محتیوای نبیبی آب
بر که در شكه  7مشاهده شد) و ممانعت از فعاليت برخی از عوامه
تخریب کننده فتوسنتز (جلوايری از تجزیه کلروفيه و افزایش کارآیی
فتوسنتز که در شكههای  5و  9مشاهده شد) ،موجیب افیزایش توليید
ماده خشک نببت به شاهد در شرایط تینش خشیكی مییشیوند (.)1
ایرمک و همكاران ( )76توسعه اياه ،رشد رویشی بيشتر و توليد میاده
خشک بيشتر در اوجه فرنگی را در اثر کاربرد مواد ضیدتعرق ایزارش
نمودند.

عملکرد بیولوژيک

بر اسار نتایج تجزیه واریانس دادهها اثر مت ابه رژیمهای آبياری
و غلظتهای مختلف کتيرا بر عملكرد بيولوژیک سیياهدانه در سیطح
احتمال یک درصد ( )P<0.01معنییدار اردیید (جیدول  .)5بيشیترین
عملكرد بيولوژیک اياه سياهدانه در غلظتهیای  1 ،7/52و  5/2ایرم
در ليتر کتيرا و در شرایط آبياری کامیه بیه دسیت آمید و بیروز تینش
خشكی باع کاهش معنیدار عملكرد بيولوژیک اردید به طوری کیه
کمترین عملكرد بيولوژیک در اياهان تحیت تینش شیدید خشیكی و
عدم کاربرد و غلظتهای خيلی پائين یا خيلی بیاالی کتيیرا مشیاهده
اردید (شكه  .)2رشد اياه تحیت تیأثير مجموعییهای از فرآینیدهای
بيوشيميایی و فيزیولوژیكی از قبيیه فتوسینتز ،تیینفس ،انت یال میواد،
جذب یون و متابوليبم مواد غذایی است کیه در افیزایش وزن خشک
اياه نيز ن ش دارند .این فرآیندها رابطه مبیت يم بیا ميیزان آب قابیه
دسترر و تداوم دسترسی به آن دارند .با کاهش ميیزان آب آبيییاری،
این فرآیندها مخته میشوند و اياه نمیتواند حداکبر پتانبیيه مییاده
خشک خود را توليد کند .کیاهش ميیزان عملكییرد توليیدی در طیی
افزایش خشكی مربوط به کاهش ارتفاع اياه و افزایش اختصاص مواد
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شکل  -8اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری × محلول پاشی صمغ کتیرا بر عملکرد بیولوژیک گیاه سیاهدانه
Figure 8- The interaction effect of the different levels of irrigation ×tragacanth gum foliar application on the biological yield
in black cumin plant.
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Introduction: In fact, drought is stress that restricts the plant photosynthesis and also it causes of chlorophyll
content changes and damage to photosynthetic structures. One of the important reasons that environmental
stresses such as drought reduce the growth and photosynthesis ability of the plant is a disturbance in the balance
between production and removal of free oxygen radicals. Transpiration is a necessary process for photosynthesis
and growth of plants but depending on the conditions that may be harmful in some cases. Therefore, the use of
anti-transpirant can be one of the most effective methods for reducing the amount of water lost through
transpiration and adjustment the reduction of the yield due to water deficiency in arid and semi-arid regions.
Climate change happened on earth and the intensification of stresses caused by it, especially drought stress in
arid and semi-arid regions such as Iran. Therefore, finding strategies that can reduce the effects of water
shortages on plant growth and yield can be very important. The aim of the present study was to investigate the
effect of irrigation regimes and application of different concentrations of tragacanth (naturally dried exudate
from some Astragalus species) on black cumin plant.
Materials and Methods: This research was carried out in a factorial experiment based on completely
randomized design with three replications in a greenhouse of the Agriculture College of Kurdistan University in
2018. The experimental factors were including irrigation at three levels of 100% (full irrigation), 70% (mild
drought stress), and 40% (severe drought stress) of field capacity of soil and spraying with tragacanth extract at
six concentrations of 0, 1.25, 2.5, 5, 7.5, and 10 g/L. Spraying of this material was done using a back sprayer
(Shark model) with a constant pressure of 2.4 bar and a volume of 250 liters of water per hectare., The normality
test was performed using the Mini Tab software, before the data were analyzed. After ensuring the normality of
data, analysis of variance was performed using SAS ver. 9.3. LSD (Least significant difference) was used to
compare the mean of treatments. The graphs are drawn using Excel software.
Results and Discussion: The results showed that increased drought stress intensity (irrigation reduction) led
to the reduced leaf relative water content, Total chlorophyll content, efficiency of photosystem II, plant height,
number of capsules per plant, mean number of seeds per plant, biological yield and grain yield. The positive
effects of tragacanth consumption on reducing and modifying the effects of drought stress on different levels of
irrigation and different concentrations of tragacanth were different. In the present study, under full irrigation
conditions, lower concentrations of tragacanth were useful, while in drought stress conditions, higher
concentrations of tragacanth (except 10 g/L) were useful. In full irrigation, the concentration of 1.25 g/L was
positive for all studied traits. In mild drought stress, the use of higher concentrations of tragacanth up to 5 g/L
had the best effect and more concentrations resulted in a reverse effect on studied traits. In severe drought stress,
the use of more concentrations of tragacanth extract was beneficial and improved the studied traits up to 7.5 g/L,
but 10 g/L had a negative effect on these traits.
Conclusion: The results of this study indicated that the different effects of various concentrations of
tragacanth material in different levels of irrigation on studied traits of black cumin. Therefore, it can be
concluded that the application of different concentrations of tragacanth gum was completely dependent on the
plant's water status. Therefore, using higher concentrations of tragacanth gum in drought stress conditions had a
more positive effect on the plant, and vice versa, using a lower concentration of this material was useful in full
irrigation. The effect of tragacanth gum on reducing and modifying the effects of drought stress in different
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plants requires further studies and extensive research. Tragacanth gum can be introduced as a new antitranspirant agent with natural origin and its application can be useful and recommended in areas exposed to
drought stress.
Keywords: Anti-transpirant agent, Chlorophyll, Grain yield, Photosystem II efficiency, Relative water
content

