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مطالعه اثر تراكم گياهي و زمان محلول پاشي اوره بر عملكرد، اجزاي عملكرد و شاخص 

  (.Nigella sativa L)دانه  برداشت سياه
  

 3 محمدجواد ثقه االسالمي -  *2رضا برادران  - 1 مريم موسي زاده
  8/10/87: تاريخ دريافت
 31/6/88: تاريخ پذيرش

  
  ده چكي

در مزرعـه   1387اي در سـال   دانـه، آزمايشـي مزرعـه    اهزمان محلول پاشي نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد سيبه منظور مطالعه اثر تراكم و 
محلول پاشي  -2عدم محلول پاشي، -1(زمان محلول پاشي نيتروژن  3براي اين منظور . تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد بيرجند انجام شد

، 100(سـطح تـراكم    3از محل كود اوره و % 2به مقدار ) گلدهي% 100محلول پاشي در  -4گلدهي و% 10ي در محلول پاش -3برگي، 8-10در زمان
صفات مورد مطالعه شامل تعـداد  . كامل تصادفي اجرا شدهاي  تكرار به صورت كرتهاي خرد شده با طرح پايه بلوك 3در ) بوته در مترمربع 300و 200

اثـر زمـان محلـول پاشـي اوره روي     . ه، عملكرد بيولوژيكي، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و شاخص برداشت بودنددانه در كپسول، تعداد كپسول در بوت
معني دار شد، اما روي تعداد كپسول در بوته، عملكرد بيولوژيكي، وزن هزار دانـه و  % 5و شاخص برداشت در سطح % 1تعداد دانه در كپسول در سطح 

روي % 5شاخص برداشـت و در سـطح   ، ، عملكرد دانهبوته روي تعداد كپسول در هر% 1معني داري درسطح  تأثيراكم تر. ي نداشتتأثيرعملكرد دانه 
بوتـه   100كيلـوگرم در هكتـار و تـراكم     33/593برگـي بـا    8-10و محلول پاشـي در زمـان   بوته در مترمربع  200تراكم . اشتعملكرد بيولوژيكي د

رسد  مي به نظر. كيلوگرم در هكتار به ترتيب بيشترين و كمترين عملكرد دانه را دارا بودند 33/243برگي با  8-10درمترمربع و محلول پاشي در زمان 
 .گلدهي بهترين عملكرد را در منطقه بيرجند توليد كند% 100بوته در مترمربع و محلول پاشي در زمان  300تراكم 
  

 تراكم دانه، محلول پاشي، شاخص برداشت،  سياه :كليديهاي  واژه
  
     1      مقدمه
يك گياه علفي يكسـاله، دو لپـه،   ) L. Nigella sativa(دانه  سياه

اين گياه در نقاط مختلف ايـران از  ). 1(متعلق به خانواده آاللگان است 
 20-27ايـن گيـاه حـاوي    هاي  دانه .)10( شود مي جمله بيرجند كشت

ربوهيدرات، درصد ك 4/33 درصد خاكستر، 7/3 – 9/4درصد پروتئين، 
راج درصـد چربـي قابـل اسـتخ     5/34-7/38درصد رطوبت و 4/7-5/5

ــي ــد م ــ ). 25و  23، 21، 16، 15( باش ــن گي ــكن،  اي ــرك، بادش اه مح
تسـكين   بودن كبـد،  خون و بزرگهاي  كننده مسموميت آور، رفع قاعده

هاي طحال و خارج كننده سنگ كليـه،   يرقان، ناراحتيدهنده استسقاء، 
، آســمجلـوگيري كننــده از ريـزش موهــا، درمـان    رفـع كننـده زكــام،   

                                                            
دانشگاه آزاد  و استادياران ارشد زراعتكارشناسي دانشجوي به ترتيب  – 3و 2، 1

  بيرجنداسالمي 
 ) Email: r.baradaran@yahoo.com       :نويسنده مسئول -(*

. هاي پوستي و زياد كننده ترشحات شـيري اسـت   روماتيسم و سرطان
و  24، 16، 4، 3( آن اثر ضدتوموري و ضـد باكتريـايي دارنـد   هاي  دانه
25.(  

دادن كود نيتروژن به خاك در اواخر دوره رويشي گياهان ممكـن  
عاليت ريشه چنـدان  است به دليل خشك بودن سطح خاك و كاهش ف

متعـددي  هاي  مناسب نباشد، لذا محلول پاشي نيتروژن به جهت مزيت
توانـد بـه    مـي  چون جذب سريع تر و بيشتر توسط گياه و آساني كاربرد

عنوان راهي سريع و كارآمد جهت رفع نياز غذايي گيـاه مطـرح باشـد    
ده تواند به عنوان تكميل كننـ  مي مزيتي كه محلول پاشي نيتروژن). 7(

كود مصرف شده در خاك براي گندم داشته باشد جذب و انتقال سريع 
بازيافـت از نيتـروژن   % 80كارآمد نيتروژن بوسيله گيـاه بـا بـيش از     و

  ).8 و 7(باشد  مي مصرف شده
را روي ) درصـد  5و  1(اثر محلول پاشي اوره ) 22(نبيهي و آشور  

يتروژن در مرحله پر سويا بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه استفاده از ن
شدن غالف به صورت محلول پاشي وزن هزار دانه و وزن هر غـالف  
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  . دهد مي و عملكرد روغن و پروتئين دانه را افزايش
اثر زمان محلول پاشي )  9( آزمايش ديگري قرنجيك و گالشي در

كود اوره را در گندم بررسي كردند و نتيجه گرفتند كـه افـزايش كـود    
ول پاشي بر روي برگ باعث افزايش تعـداد گلچـه   اوره به صورت محل

شاخص سـطح بـرگ، دوام   ، شاخص برداشت و عملكرد دانه، در سنبله
  .سطح برگ، درصد پروتئين دانه شد

، مصـرف كـود در مراحـل    )6(طبق مطالعات صباحي و رحيميان  
اوليه رشد از طريق مصرف در خاك، براي رسيدن به حداكثر عملكـرد  

در اين مطالعـه محلـول پاشـي    ، انه كافي نمي باشدو درصد پروتئين د
و در  ٪5كيلوگرم ازت خالص در هكتـار بـا غلظـت     20اوره به ميزان 

چهار مرحله انجام گرفت و كود اضافي باعث افزايش تعداد گلچه بارور 
عليرغم افـزايش معنـي دار عملكـرد دانـه، شـاخص      . در هر سنبله شد

ود، محلول پاشي نسبت وزن سـاقه  برداشت تغيير پيدا نكرد، با اين وج
محلـول پاشـي در مرحلـه    . در زمان گرده افشاني را اندكي افزايش داد

گرده افشاني و مرحله شيري بعد گرده افشاني وزن هزار دانه و درصـد  
پروتئين را افزايش داد ولي اثر معني داري بر عملكرد دانه نداشـت، بـا   

رود كه علت ايـن امـر    مي توجه به نتايج تحقيق ساير محققان احتمال
هاي بااليي ساقه و  پاشي بر درصد ازت برگ صرفا ً مثبت محلول تأثير

 آخر پر شدن دانههاي  افزايش سرعت فتوسنتز اين برگها فقط در هفته
  .باشد مي

حداكثر بهره برداري از عوامل محيطي جهـت رشـد گيـاه وقتـي      
وامل توليـد وارد  شود كه تراكم بوته فشار زيادي بر تمامي ع مي حاصل

افراد جامعه گيـاهي بـه علـت عـدم رقابـت بـين       ، نسازد كه در نتيجه
 ها، تحت تنش قرار نگرفته و حـداكثر بـازدهي را خواهنـد داشـت     بوته

انتخاب آرايش كاشت مناسب يكي از مهم ترين عوامل مديريت ). 11(
قـوش و   ).11و 5(باشـد   مـي  توسط كانوپي، زراعي براي جذب حداكثر

تاثير تراكم را بر عملكرد سـياه دانـه بررسـي نمـوده و     ) 19(ان همكار
 20مشــاهده كردنــد كــه عملكــرد دانــه در فاصــله بوتــه روي رديــف 

داس و همكـاران  .. سانتيمتر بود 30و 10سانتيمتر بيشتر از فاصله بوته 
) سـانتيمتر  10و  5/7، 5، 5/2(در دو آزمايش فواصل روي رديف ) 17(

تيمتر مشاهده كردند كه ارتفاع گياه تحت تـاثير  سان 15و فاصله رديف 
امـا  تعـداد كپسـول در گيـاه، تعـداد دانـه در       ، فاصله بوته قرار نگرفت

وزن هزار دانه و عملكرد دانه در واحد سـطح در فاصـله روي   ، كپسول
 .بيشترين مقدار بود سانتيمتر 5/7رديف 
عملكـرد  نتيجه گرفتند كه حداكثر ) 13(نوروزپور و رضواني مقدم  

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

مزرعـه   بوته در متر مربع باعث افزايش رقابـت بـين بوتـه اي در    200
شده كه خود بيشتر باعث افزايش رشد رويشـي بوتـه هـا مـي شـود و      

لذا به نظـر  ، ايشي از فتوسنتز توليد شده كاهش مي يابدسهم اجزاي ز
بوته در متر مربع در سياه دانه تـراكم بحرانـي    200مي رسد كه تراكم 

در اين مطالعه بيشترين عملكرد روغن در واحد سـطح از فاصـله    .است
عملكـرد  ، بوته در متر مربع حاصل شـد  250آبياري يك هفته و تراكم 

بوته در متر مربع بيشترين مقدار را دارا بوده  150اسانس هم در تراكم 
. و با افزايش تراكم از ميزان عملكرد اسانس در واحد سطح كاسته شـد 

نتيجه گرفت كه در اثر افزايش تراكم در سياه دانـه تعـداد   ) 19(قوش 
امـا  ، شاخه هاي گل دهنده و تعداد فوليكول در گياه كاهش پيدا كـرد 

هزار دانه، تعداد دانه در كپسول، عملكـرد  تراكم روي ارتفاع گياه، وزن 
 .دانه، عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت تاثير معني داري نداشت 

در تركيه آزمايشي براي تعيين فاصله رديـف  ) 20( كيزيل و تونسر
فاصله رديف ، براساس نتايج. مناسب براي كشت سياه دانه انجام دادند
تعـداد  ، تعدا شاخه در هر گيـاه ، به صورت معني داري روي ارتفاع گياه

هـاي   عملكرد روغـن  عملكرد دانه، كپسول در هر گياه، وزن هزار دانه،
عالوه بر اين رابطه بين عملكرد بـذر و  . چرب و ضروري اثر مي گذارد

وزن هـزار دانـه و   ، تعداد دانه در هر كپسول، تعداد كپسول در هر گياه
  . عملكرد بذر در هر گياه بسيار مهم بود

اسـت كـه تـاكنون در    دانه يكي از گياهـان داروئـي مهمـي     اهسي
كشورهاي توليد كننده اين گياه تحقيقات اندكي در زمينه به زراعي آن 
انجام شده است و در كشور ما نيز تحقيقـات چنـداني روي ايـن گيـاه     

لـذا  . شـود  مـي  صورت نگرفته و با همان روشهاي سنتي كشت و كـار 
درمان بيماري ها و صنايع غذايي انجـام  بدليل نقش مهم اين گياه در 

هدف از اين تحقيق . تحقيقات به زراعي در اين گياه از ضروريات است
تعيين زمان مناسب  تعيين تراكم بهينه و اثر زمان محلول پاشي اوره و

 .باشد مي محلول پاشي در سياه دانه
 

  ها مواد و روش
ــايش در ســال    ــن آزم ــ  1387اي ــاتي دانش ــه تحقيق كده در مزرع

جـاده بيرجنـد بـه     5كشاورزي دانشگاه آزاد بيرجند واقـع در كيلـومتر   
درجـه شـمالي و طـول     53دقيقـه و   32زاهدان با عـرض جغرافيـايي   

متـري از سـطح    1491درجه شرقي و ارتفاع  13دقيقه و 59جغرافيايي 
ميانگين بارندگي در فصول تابستان و زمسـتان بـه   . دريا به اجرا درآمد

و  – 17و حداقل دمـا   1/39ميليمتر و حداكثر دما  1/95و  1/0ترتيب 
اقلـيم محـل انجـام    . درجه سانتي گراد اسـت  12متوسط دماي روزانه 

  .آزمايش براساس طبقه بندي آمبرژه گرم و خشك است
فـروردين   24بذر مورد استفاده، توده محلي مشهد و تاريخ كاشت 

مابقي اوره . فه شدماه بود و قبل كاشت نيمي از كود اوره به خاك اضا
دانه ها محلول  زمان روي سياه 3در % 2به صورت محلول پاشي با دز 

خـرد شـده در   هـاي   اين تحقيق با استفاده از آزمايش كرت. پاشي شد
تكرار انجام شد به طوري كه  3كامل تصادفي با هاي  قالب طرح بلوك

عـدم محلـول   -1(اصلي زمان محلـول پاشـي نيتـروژن    هاي  در كرت
محلـول پاشـي در    -3برگـي،  8-10محلول پاشي در زمـان   -2،پاشي
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و ) گلـدهي  % 100محلـول پاشـي در زمـان     -4گلدهي و% 10زمان  
در ) بوتـه در مترمربـع  300و 200،100(سطح  3مختلف در هاي  تراكم
، عـدد  12تعداد كرت هـا در هـر بلـوك    . فرعي قرار گرفتندهاي  كرت

متر در نظر گرفتـه   2لوك ها متر و فاصله بين ب 4/2×6ابعاد هر كرت 
متـر بـود كـه در دو طـرف      5خـط بـه طـول     8هر كرت شـامل   .شد

هـاي   فاصله بين كرت. متري كاشته شده بودند 6/0عريض هاي  پشته
 .متـر در نظـر گرفتـه شـد     2/1اصلي هاي  متر و بين كرت 6/0فرعي 

هـرز  هاي  آبياري ها با فاصله يك هفته و به روش نشتي و وجين علف
مـرداد مـاه    5عمليات برداشت در . بت به صورت دستي انجام شدنو 5

 .هنگامي كه رنگ بوته ها متمايـل بـه زرد شـده بـود صـورت گرفـت      
تعداد دانه در كپسول،  صفات مورد بررسي شامل تعداد كپسول دربوته،
دانه بـه جـز    بوته سياه(عملكرد دانه، وزن هزار دانه، عملكرد بيولوژيك 

. بـود ) عملكرد بيولوژيك/ عملكرد دانه (رداشت و شاخص ب) ها كپسول
و  SASبراي تجزيه و تحليل آمـاري داده هـا از برنامـه نـرم افـزاري      

MSTAT-C     استفاده شد و مقايسه ميانگين ها بوسـيله آزمـون چنـد
 .دامنه اي دانكن انجام شد

  
  نتايج و بحث

تراكم اثر معني داري بر تعـداد كپسـول در گيـاه در سـطح معنـي      
 داس ،)12( نتيجه با نتـايج مـودي   اين ).1جدول( داشت درصد 1 داري

تعداد بيشترين . داشت  مطابقت  )28(  تونسر و يزيلكو ) 19( قوش ،)17(
كپسـول در گيـاه و    3/3بوتـه در متـر مربـع بـا      100كپسول درتراكم 

 15/2بوتـه در متـر مربـع بـا      300كمترين تعـداد كپسـول در تـراكم    
در تراكم زيـاد بـه علـت اينكـه     ). 2جدول( شدكپسول در گياه حاصل 

 سهم هر يك از گياهان از منابع موجود به علـت رقابـت شـديد كمتـر    
 پـايين كـاهش  هاي  تعداد كپسول در گياه در مقايسه با تراكم، شود مي
باال تعداد كپسول در گيـاه كمتـر اسـت    هاي  با اينكه در تراكم. يابد مي

شود كه هر چه  مي شود مالحظه اگر اين تعداد در واحد سطح محاسبه
 در واحد سطح نيـز افـزوده   كند بر تعداد كپسول مي تراكم افزايش پيدا

  ). 12(گردد  مي
اثر زمـان محلـول پاشـي اوره روي تعـداد كپسـول در هـر بوتـه        

بيشترين تعداد كپسول در زمان عـدم محلـول   ). 1جدول( دار نشد معني
در ) 18(الخياط و گودا . دحاصل ش) كپسول در هر بوته 8/4(پاشي اوره

مصر نتيجه گرفتند كه محلول پاشي اوره سبب افزايش تعداد كپسـول  
 بـر  اثرات متقابل تراكم و زمان محلول پاشي اوره نيـز . در هر بوته شد

بيشترين تعـداد كپسـول   ). 1جدول( دار نبود تعداد كپسول در گياه معني
 100هي و تراكم گلد%10در زمان محلول پاشي در )73/3( در هر بوته

  ).2جدول ( بوته در متر مربع بدست آمد
اثر زمان محلول پاشـي اوره روي تعـداد دانـه در هـر كپسـول در      

بيشترين تعداد دانـه در هـر   ). 1جدول ( معني دار شد ٪1سطح آماري 
عـدد دانـه در هـر     4/53كپسول در تيمار عدم محلول پاشـي اوره بـا   

 8-10ار محلـول پاشـي در زمـان    كپسول و كمترين تعداد دانه در تيم
  .عدد دانه در هر كپسول بدست آمد 5/46برگي با 

  
  اجزاي عملكرد و شاخص برداشت سياه دانه تجزيه واريانس صفات عملكرد، -1جدول 

  منابع 
  تغييرات    

درجه 
 آزادي 

      ميانگين مربعات  
تعداد
در كپسول 

هر بوته     

در تعداد دانه 
  عملكرد  وزن هزار دانه   ر كپسول   ه

  دانه  
  عملكرد

   بيولوژيك 
شاخص 
  برداشت

  n.s1608/0 n.s0858/10 n.s0351/0 n.s 0833/37202   *1239/701417   *0049/0   2 رتكرا
محلولزمان
 (A)پاشي

3   n.s2559/0   **0269/95   n.s 0120/0   n.s 5462/29502   n.s 8776/505618  *0055/0  
  0009/0    9444/120187    2685/10287 0141/0 5680/8  1156/0  6 لخطاي او
  2  **1008/4 n.s5858/8 n.s0084/0 **5833/129439    *7609/407526   **0167/0  (B)تراكم بوته
(A×B) 6  n.s 1423/0 n.s6213/50 n.s 0121/0 n.s1018/1285    n.s 6539/95165   n.s0019/0 

  0010/0   6323/68152    7222/8459  0276/0 8541/34 1631/0  16 خطاي دوم
  ضريب تغييرات

  28/10   19/19  05/21   09/8  64/11   05/15               )درصد(

  .معني دار نيست  n.s و مي باشد% 1و % 5به ترتيب معني دار در سطح  **و* 
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فـيض اصـل و   ، )6(، صباحي و رحيميان)29(طبق گزارشات وارگا 
محلـول پاشـي اوره سـبب افـزايش     ) 2( برجيان و امام و )8(كاران هم

 تعداد دانه در سنبله گندم شده و اين وقتي بود كـه محلـول پاشـي در   
در اين آزمايش نيز مشـاهده مـي    .اواخر دوره رشد گياه صورت گرفت

شود كه در بين تيمارهاي محلول پاشي شده محلول پاشـي در زمـان   
دوره رشد گياه است تعـداد دانـه بيشـتري     گلدهي كه در اواخر% 100

رسـد كـه    اينگونـه بـه نظـر مـي    . توليد نمود) دانه در كپسول 17/53(
محلول پاشي در طول دوره گلدهي امكان جريان مستقيم مواد غـذايي  

دارنـد فـراهم   ) مثل دانه ( را به نقاطي كه تقاضاي متابوليكي بيشتري 
  ).8و7(تشكيل مي شود مي سازد و بنابراين تعداد بيشتري دانه 

تراكم هاي مختلف از نظر تعداد دانه در كپسـول اخـتالف معنـي    
) 19(چنين نتيجه اي قبالً توسط قـوش   ). 1جدول ( داري نشان نداد 

تـه در متـر   بو 100بيشترين تعداد دانه در كپسول در تراكم. بدست آمد
نيز  اثر متقابل زمان محلول پاشي و تراكم .)2جدول (مربع بدست آمد 

بيشترين تعداد دانه در كپسول در تيمار عـدم   ).1جدول( معني دار نشد
  ).3جدول( .بوته در متر مربع حاصل شد 100محلول پاشي و تراكم 

 اثر زمان محلول پاشي اوره روي وزن هـزار دانـه معنـي دار نبـود    
 10-8بيشـترين وزن هـزار دانـه در زمـان محلـول پاشـي        ).1جدول(

تـراكم هـاي مختلـف از نظـر وزن     ). 2جدول ( بدست آمد) 9/2(برگي
اين نتيجـه قـبالً   ). 1جدول(هزار دانه اختالف معني داري نشان ندادند 

اثرات متقابـل  . نيز بدست آمد) 28(، تونسر و كيزيل )12(توسط مودي 
 زمان محلول پاشي و تـراكم نيـز بـر وزن هـزار دانـه معنـي دار نبـود       

تيمـار محلـول پاشـي در زمـان      بيشترين وزن هزار دانه در). 1جدول(
گـرم   14/2بوتـه در متـر مربـع بـه ميـزان       100برگي و تراكم  10-8

  ).3جدول ( بدست آمد
اثر زمان محلول پاشي روي عملكرد دانه در هكتار معني دار نشـد  

% 100بيشترين عملكـرد دانـه در زمـان محلـول پاشـي در       ).1جدول(
ملكـرد دانـه در زمـان    كيلوگرم در هكتار و كمتـرين ع  485گلدهي با 

كيلـوگرم در هكتـار بدسـت     78/347گلدهي با % 10محلول پاشي در 
اي زايشـي   گلدهي كه مرحله% 100با محلول پاشي اوره در زمان  .آمد

است ميزان ازت مورد نياز گياه تامين شده و فتوسنتز آن بيشتر شـده و  
سـرعت  زيرا تعداد ميوه تـابع   تعداد دانه بيشتري هم تشكيل مي شود،

جبـران   ).11(فضا و نـور دريافـت شـده اسـت      تامين مواد فتوسنتزي،
اوالً ، شود لكرد دانه مينيتروژن گياه در مرحله زايشي سبب افزايش عم

در محلول پاشي كارايي انتقال نيتروژن به دانه خيلي باالست زيرا كـه  
 در اين روش برگ ها مهم ترين اندام جذب كننده نيتـروژن محسـوب  

 شوندو تنها مقدار كمـي ازنيتـروژن جـذب شـده بـه ريشـه انتقـال        مي
همچنين قدرت ريشه در اواخر رشد در جـذب مـواد غـذايي از      يابد، مي

ثانياً مصرف نيتروژن به صورت محلول پاشي در طول  .خاك كم است
دوره گلدهي امكان جريـان مسـتقيم مـواد غـذايي را بـه نقـاطي كـه        

، بنـابراين بـا   )8 و 7( سازد مي ند فراهمتقاضاي متابوليكي بيشتري دار
گلـدهي نيتـروژن مـورد نيـاز گيـاه       ٪100محلول پاشي اوره در زمان 

تامين شده و سرعت فتوسنتز برگ ها بيشـتر شـده و در نتيجـه توليـد     
شود و چون نيتروژن يكـي از عناصـر ضـروري     مي ماده خشك بيشتر

 شتري تشـكيل بيهاي  باشد در اين زمان دانه مي جهت تشكيل تخمك
  ).7( شود مي

 ٪1اثر تراكم بر روي عملكـرد دانـه در هكتـار در سـطح آمـاري      
  ،)26( چنين نتيجـه اي قـبالً توسـط شـاديا    ). 1جدول ( معني دار است
اما اين نتيجه با نتـايج  ، نيز بدست آمد) 14( احمد، )28( تونسرو كيزيل

  .مطابقت نداشت) 13(و نوروز پور  )19( قوش، )17(داس 

  
 دانه اثر زمان محلول پاشي نيتروژن و تراكم بر عملكرد ،اجزاي عملكرد و شاخص برداشت سياه -2جدول 

   صفات            
  

  تيمار 

تعداد
كپسول در 

  بوته 

تعداد دانه
در هر 

  كپسول 

وزن هزار دانه 
  )  گرم(

عملكرد دانه 
كيلوگرم در (

  )  هكتار

عملكرد بيولوژيك 
كيلوگرم در (

  ) هكتار

خص شا
  برداشت

          محلول پاشي
  a8/4 a4/53      a01/2 ab2/432         a4/1561          b27/0  عدم محلول پاشي      

  c9/3       b5/46      a98/2 ab440    ab5/1369        a31/0  برگي           10-8
  bc0/4       b7/49       a03/2 b7/347          b9/1024         a33/0      گلدهي                10%

  ab6/4 a1/53      a06/2 a485   a 1485          a32/0  گلدهي                100%
          تراكم
  a3/3 a5/51       a07/2        b307    a8/1147          b26/0  بوته در متر مربع       100
  b5/2 a8/49       a05/2 a1/474  a1455           a32/0  بوته در متر مربع200
  c1/2 a7/50       a02/2         a5/497          a8/1477          a33/0  بوته در متر مربع300

  .اختالف معني دار دارند% 5يانگين هاي داراي حروف غير مشترك در هر ستون و براي هر فاكتور با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال م
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 5/497بوته در متر مربـع بـا    300بيشترين عملكرد دانه از تراكم 

بوته در متر مربـع   100كيلوگرم در هكتار و كمترين عملكرد از تراكم 
افـزايش عملكـرد مشـاهده    . كيلوگرم در هكتار حاصل شد 08/307با 

شده احتماالً به دليل افزايش شاخص سطح برگ و استفاده بهتر از نور 
باشـد، امـا    مي خورشيد و ساير منابع طي فصل رشد و افزايش فتوسنتز

اصلي ترين دليل افزايش عملكرد با افزايش تراكم، افزايش تعداد بوته 
بوتـه   100هر چند تعداد كپسـول در تـراكم   . استدر واحد سطح بوده 
اما با توجه به تعداد كـم بوتـه هـا ايـن افـزايش        بيشترين مقدار بوده،

بوتـه در   300نتوانسته عملكرد زيادي را توليد كند در عوض در تراكم 
متر مربع كه كمترين تعداد كپسول را به اختصاص داده است با توجـه  

بوته در متـر مربـع    100ها نسبت به تراكم  برابر بودن تعداد بوته 3به 
كاهش تعداد كپسول جبران شده و بيشترين عملكـرد را توليـد نمـوده    

اثرات متقابل تراكم و نيتروژن بر عملكـرد دانـه از نظـر آمـاري     . است
بيشترين عملكرد دانه در زمان محلول پاشـي   ).1جدول( معني دار نبود

  ).3جدول.(مدربع بدست آبوته در متر م 200راكم برگي وت 8-10

  
 دانه اجزاي عملكرد و شاخص برداشت سياه ،مختلف تراكم بر عملكرد ل زمان محلول پاشي نيتروژن و سطوحاثرمتقاب -3جدول 
زمان 

محلول 
پاشي     

  

  تراكم
بوته (
ر متر د

  )مربع

تعداد
كپسول     

  در
بوته       

 عدادت
دانه          

  در
كپسول        

 وزن
هزار         

  دانه
)       گرم(

عملكرد دانه       
كيلوگرم در       (

)           هكتار

  عملكرد بيولوژيك
  كيلوگرم(

  در  
)           هكتار 

 شاخص
  برداشت

  abc3      a8/57         a06/2       cde3/325         ab1524           e23/0  100  عدم
  cde5/2     abc50         a01/2       abcd3/433  ab 3/1509         cd29/0  200محلول     

  e2        abc3/52       a96/1      abc510  a8/1650          bcd30/0  300  پاشي
             

10- 8     100  bcd9/2     c7/41         a14/2       e3/243          c1/926           de25/0  
  cde6/2     abc6/51       a 09/2      a3/593          a1/1645          ab36/0  200  گيبر

  300  e2        bc2/46        a06/2       abc3/483         ab1/1528          bc32/0  
                       
10      %100  a7/3       abc8/52       a95/1 de3/263         c8/924           cde28/0  

  cde7/2     bc46 a08/2       cde370  bc8/1130          bc32/0  200  گلدهي
  300  cde2/2     abc2/50       a 07/2      bcd410  c1019            a39/0  
             
100     %100  ab5/3      ab8/53        a15/2       cde3/368         abc1/1216        bcd30/0  

  cde4/2     abc8/51       a 03/2      abc500          ab1/1525          bc32/0  200  گلدهي
  300  de2/2      ab9/53        a99/1       ab 6/568         a1713            abc33/0  

  اختالف معني دار دارند% 5ميانگين هاي داراي حروف غير مشترك در هر ستون با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال           
  

 ضرايب همبستگي ساده صفات اندازه گيري شده در سياه دانه -4جدول 

  صفات
  

  داد كپسولتع
  در بوته

  تعداد دانه
  در كپسول

  وزن هزار
  شاخص برداشت  گرم دانه

  عملكرد
  دانه

  كيلو گرم در هكتار

 عملكرد بيولوژيك
  كيلوگرم در هكتار

         1  تعداد كپسول در بوته
       n.s235/0  1  تعداد دانه در كپسول

      n.s172/0  n.s148/0 1 وزن هزار دانه
     n.s028/0 n.s043/0 1  - 399/0* شاخص برداشت

    n.s208/0- n.s057/0- *384/0  1  -370/0*  عملكرد دانه
  n.s212/0 -  n.s247/0 n.s073/0- n.s108/0 -  **864/0  1  عملكرد بيولوژيك

 مي باشد% 1و % 5به ترتيب معني دار در سطح ** و*
n.s معني دار نيست .  
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وژيك در روي عملكرد بيول ٪5مختلف در سطح آماري هاي  تراكم

بيشـترين مقـدار عملكـرد    ). 1جـدول ( هكتار اختالف معني دار داشتند
 8/1477بوته در متر مربع بـه مقـدار    300بيولوژيكي مربوط به تراكم 

كيلوگرم در هكتار و كمترين مقدار عملكرد بيولوژيكي مربوط به تراكم 
در . كيلـوگرم در هكتـار بـود    8/1147بوته در متر مربع به مقدار  100

 كثر گياهان زراعـي بـا افـزايش تـراكم عملكـرد بيولوژيـك افـزايش       ا
باال تعداد بيشتري بوته در واحد سطح وجود هاي  يابد، زيرا در تراكم مي

شود اما وزن خشك نهـايي   مي دارد و با اينكه از وزن تك بوته كاسته
نتيجـه گرفـت كـه    ) 19( قـوش ). 12(شـود   مـي  در واحد سطح افزوده
اثـر  . معنـي دار نداشـت   تـأثير عملكرد بيولوژيكي  افزايش تراكم روي

 ).1جـدول ( زمان محلول پاشي بر عملكرد بيولوژيـك معنـي دار نشـد   
 4/1561پاشـي بـا    بيشترين عملكرد بيولوژيكي در زمان عدم محلـول 

اثرات متقابـل زمـان محلـول    ). 2جدول( كيلوگرم در هكتار بدست آمد
). 1جدول(كي معني دار نبود پاشي نيتروژن و تراكم بر عملكرد بيولوژي

گلـدهي  % 100بوته در متر مربـع و محلـول پاشـي در     300در تراكم 
بدسـت  ) كيلوگرم در هكتـار  006/1713( بيشترين عملكرد بيولوژيكي

  ).3جدول ( آمد
 ٪5اثر زمان محلول پاشي روي شاخص برداشت در سطح آماري 

محلـول  بيشترين شاخص برداشـت در زمـان   ). 1جدول(معني دار شد 
در   ٪27و كمترين شاخص برداشت با  ٪33گلدهي با  ٪ 10پاشي در 

دليل كم بودن شـاخص برداشـت   . تيمار عدم محلول پاشي حاصل شد
. در تيمــار عــدم محلــول پاشــي، كــم بــودن عملكــرد دانــه آن اســت

داراي  ٪1هاي مختلف از نظر شاخص برداشت در سطح آمـاري   تراكم
اين موضوع بـه ايـن دليـل اسـت كـه      ). 1جدول( اختالف معني دارند

عملكرد دانه در هكتـار كـه يكـي از اجـزاء تشـكيل دهنـده شـاخص        
تراكم قرار گرفته اسـت و داراي همبسـتگي    تأثيربرداشت است تحت 

)/(مثبتي  380=r قوش نتيجـه گرفـت   . با شاخص برداشت است
 اشـت معنـي داري ند  تـأثير كه افزايش تراكم روي شـاخص برداشـت   

اثر متقابل زمان محلول پاشي اوره و تراكم بر شاخص برداشـت  ). 19(
بوته  300بيشترين شاخص برداشت در تراكم ). 2جدول(معني دار نبود 
 100و كمتـرين شـاخص برداشـت در تـراكم     % 83/33در متر مربع با 

رسـد   بنابر ايـن بـه نظـر مـي    . بدست آمد% 83/26بوته در متر مربع با 
گلـدهي    %100در متر مربع و محلول پاشـي در زمـان    بوته 300تراكم

  .بيشترين عملكرد را در منطقه بيرجند توليد كند
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