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عملكرد بر بوته آبياري و تراكم مختلف فواصل اثر
(Nigella sativa) سياهدانه دانه اسانس و روغن

چکيده
سـال در مزرعهاي يك آزمايش د ارويي سـياهدانه گياه کيفي خصوصيات بر بوته و تراکم آبياري مختلف اثر فواصل مطالعه به منظور
) آبياري فواصل سه سـطح اين منظور براي شد. انجام فردوسـي دانشگاه كشـاورزي دانشـكده تحقيقاتي مزرعه در ۱۳۸۱ زراعي
قالب شده د ر خرد كرتهاي مربع) بهصورت متر در بوته ۳۵۰ ۳۰۰ و ،۲۵۰ ،۲۰۰ ،۱۵۰) تراكم بوته سـطح پنج با هفته) سـه دو و يک،
د رصد اسـانس، درصد روغن، عملكرد دانه، بودند از عبارت مطالعه مورد شـد. صفات تکرار اجرا چهار تصادفي؛ با كامل بلوكهاي
داشـت. مطالعه مورد صفات كليه بر معنيداري اثـر آبياري فواصل که نشـان داد حاصله نتايج اسـانس. عملكرد و روغن عملكـرد
و روغن د رصد بر معني داري اثر تراكم بوته كاهش داد. را دانه سـياهدانه اسـانس و روغن عملكرد و صد آبياري در فواصل افزايش
وجود سياهدانه دانه اسانس و روغن عملكرد در معنيداري اختالف بوته تراكم مختلف سـطوح بين نداشت. سـياهدانه د انه اسـانس
روغن(۴۱۰/۵ عملكـرد بيشـترين متر مربع د ر بوته ۲۵۰ و تراكم آبياري هفته يـك فاصله مورد مطالعه در تيمارهاي بيـن داشـت.

شد. حاصل هكتار) و عملكرد اسانس(۱۴/۰۸ كيلوگرم د ر هكتار) د ر كيلوگرم
 

و عملکرد اسانس روغن عملکرد بوته، تراکم آبياري، فواصل كلمات كليدي: سياهد انه،

bb

Pajouhesh & Sazandegi No:73 pp: 133-138

Effect of different irrigation intervals and plant density on oil yield and essences percentage of black cumin 
(Nigella sativa)
By: G. Norozpoor.,Post graduate students, and , P. Rezvani Moghaddam., Associated Professor of Center of Excellence 
for Special Crops, respectively. Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
In order to study the effects of different irrigation intervals and plant density on qualitative characteristic 
of black cumin (Nigella sativa), a field experiment was conducted at Research Station of Faculty of 
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, in growing season 2002. Three irrigation intervals (one, two 
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مقدمه
با که شده دارويي گياهان کشت زيادي به توجه سال هاي اخير شيميايي در مصرف داروهاي از ناشي سوء اثرات به توجه با
Nigella sativaنام علمي با سياهدانه .(۳،۲) ميباشد صحيح برنامهريزي و مديريت کشت، توسعه به (۳) نياز آنها مصرف افزايش
شيرآوري، مانند خواصي آن دانه براي که ميباشد(۱۲،۱۰،۴) آالله خانواده به متعلق و يکساله که لپه، علفي دارويي دو گياه يک
عضالت کننده شل دهنده قندخون، و کاهش تومور، مسکن ضد باکتري، ضد ويروس، ضد صرع، انگل، ضد وضد مسهل نفخ، ضد
موثره مواد که ساخت است آن از گرفته حاکي انجام هاي بررسي ذکر نمودهاند(۲۱،۱۲). را ايمني و محرک سيتوتوکسيک صاف،

محيطي است(۲۲،۱۳،۳). عوامل و ژنوتيپ تاثير دارويي تحت گياهان
گياهان توليد جريان در آب کمبود بهطوريکه ــد. مي باش مختلف محصوالت توليد در محيطي عوامل مهمترين از يکي آب
اکولوژيکي بهلحاظ ــا نهتنه نمايد(۳). آب وارد دارويي گياهان موثره مواد همچنين و ــو ــد و نم رش به ــنگيني س ميتواند صدمات
فعاليت هاي تمام تقريبًا و ــته داش گياه دخالت داخلي فرآيندهاي اکثر در زيرا ــت اس اهميت داراي نيز فيزيولوژيکي بهلحاظ بلکه
ميزان مثال بطور دارد (۱۸،۱۴،۳). بهوجود آب بستگي دارويي گياهان د ر موثره مواد ساخت جمله از گياهي سلولهاي متابوليکي
کاسته اسانس از مقدار آبياري با کاهش بهطوري که قرار گرفته جمله آب از محيطي تاثير عوامل تحت به شد ت بابونه در اسانس
منظم آبياري با گياهان اين مواد موثره مقد ار که است آن حاکي از تاجريزي گونه دو روي بر ــده ش انجام تحقيقات ــود(۳). مي ش
استکه آن از حاکي سياهدانه روي بر (۱۹) همکاران و مظفري توسط شد ه انجام مطالعه مييابد(۳).همچنين افزايش موقع به و
آبياري باالي ــاي عملکرد در تنشه کاهش د ليل به عملکرد روغن اما د اد ه ــش را افزاي دانه روغن درصد ــکي خش تنش ــش افزاي
جوانشير داشت. سبز زيره اسانس درصد بر معنيد اري تاثير ( ۹) همکاران و نژاد رضائي بررسي د ر آبياري دفعات مييابد. کاهش
گزارشات داري تغيير کرد. به طور معني مختلف آبياري هاي رژيم در ــون انيس ــانس اس در صد که کرد ند گزارش ( ۵) همکاران و

ميباشد(۲۰،۱۹،۱۵). آبياري آب کاهش با سطح واحد د ر استحصالي روغن افزايش از حاکي نيز مختلفي
باشد  حد بهينه بيش از بوته تراکم ميزان ــد. اگر ميباش توليد در موفقيت عوامل از يکي تراکم بهينه ــتي، کش در زراعت تک
چنانچه برعکس و ــرد نميگي قرار هر بوته اختيار بهينه در حد ــي در غذاي و مواد نور رطوبت، جمله ــي موجود از محيط ــل عوام
محصول کاهش باعث خود که نميشود استفاده مطلوب نحو به موجود محيطي امکانات باشد از حد مطلوب از کمتر بوته تراکم
جمله سياهدانه از دارويي گياهان کيفي کميو عملکرد بر که است زراعي مهم فاکتورهاي جمله از بوته تراکم .(۱۰ ميگردد(۶ و
و Ahmed دارويي ميباشد (۲۲،۱۴). گياهان از تاثير تراکم بر ميزان مواد موثره حاکي نيز ــات متعددي گزارش ــد(۳). موثر ميباش
با که نمود و گزارش د اد قرار مورد بررسي ــياهدانه س د انه روغن و ــانس اس د رصد بر روي تاثير تراکم بوته را مصر Haqueو(۱۱) در
کمتر تراکم در بوته در ــتحصالي اس ــانس اس روغن و ميزان که هرچند افزايش يافت. ــانس اس روغن و بوته عملکرد افزايش تراکم
شد کشت ــانتيمتر س ۶۰ فواصل به رديفهايي ــانتيمتر روي س ۴۵ و ۳۰ فواصل۱۵، ــن در آويش د يگر تحقيقي در بود. ــتر بيش
شد، سطح واحد د ر اسانس ميزان و شاخه ــر س عملکرد افزايش ــبب س معنيداري بطور کمتر، فواصل بوته گرديد که ــخص مش و
و (۷) همکاران و هاد ي سيد حاج بررسي در آمد (۲۲). بدست سانتيمتر ۱۵ کاشت فاصله عملکرد در ميزان بيشترين به طوريکه

و رازيانه نداشت. بابونه دارويي گياهان اسانس مقد ار بر معنيداري تاثير گياهي تراکم و همکاران (۸) درزي
عملکرد و روغن عملکرد ــانس، اس درصد درصد روغن، بر بوته و تراکم آبياري فواصل تاثير ــي بررس مطالعه اين هدف از

بود. سياهدانه دانه اسانس

and three weeks) and five plant densities (150, 200, 250, 300 and 350 plant /m2) were compared in a split 
plot based on Complete Randomized block Design with four replications. Results showed that irrigation 
intervals had significant effects on all studied characteristics. Increasing irrigation intervals reduced 
percentage and yield of oil and essences of black cumin grains. Plant density did not have significant 
effects on percentage of oil and essences of black cumin grains. There were significant difference between 
different plant densities in terms of oil and essences yield of black cumin grains. Between all treatments, 
one week irrigation interval with 250 plant /m2 had the highest oil and essences yield (411 and 14.1 kg/ha, 
respectively).

 Key words: Nigella sativa, Irrigation, Plant density , Grain yield   

فواصل مختلف آبياري... اثر
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و روشها مواد
تحقيقاتي دانشكده مزرعه در ۱۳۸۰-۱۳۸۱ زراعي سال آزمايش در اين
شرقي جنوب كيلومتري ۱۰ د ر واقع ــهد فردوسي مش ــگاه د انش كشاورزي
طول و ــمالي دقيقه ش ۱۵ و درجه ۳۶ جغرافيايي با عرض ــهد ( مش ــهر ش
دريا) سطح از متري و ارتفاع ۹۸۵ ۲۸ دقيقه شرقي و د رجه ۵۹ جغرافيايي
و حداقل حداكثر و ميليمتر ــه ۲۸۶ منطق بارندگي ــط متوس درآمد. اجرا به
و بود. آب ــانتيگراد س درجه – و ۲۷/۸ ۴۲ ترتيب به ــاالنه س دماي مطلق
است(۱). اين شده تعيين خشك آمبرژه سرد و روش اساس بر هواي منطقه
بلوكهاي طرح قالب د ر خرد شده آزمايش كرتهاي از ــتفاده اس با تحقيق
فواصل اصلي دركرت هاي بهطوري كه شد انجام چهارتكرار با تصادفي كامل
تراكم هاي مختلف و ( (I۳) هفته سه (I۲) هفته (I۱) دو هفته آبياري (يك
۳۵۰ و (D۱)، ۳۰۰ (D۲)، ۲۵۰ (D۳)، ۲۰۰ (D۴) ۱۵۰ ــطح ( س ــج پن در
مورد استفاده بذر گرفتند. قرار فرعي كرتهاي در مربع) متر بوته در (D۵)
متر آن ۲/۵ ــرض ع و متر ۷ فرعي كرت هر طول ــود. ب ــهد محلي مش توده
در متر ۰/۵ ــا رديف ه بين فاصله و متر يك فرعي ــاي كرته بين ــه فاصل و
متر ــي ۱/۵ اصل فاصله كرت هاي بلوك در يك ــن ــد. همچني ش گرفته نظر
مجاور كرتهاي تا رطوبت ــد ش گرفته نظر در ۴ متر بلوك دو بين فاصله و
قبل از بود. ماه فروردين ۲۸ ــت كاش تاريخ ــند. باش ــته نداش هم اثري روي
و در اضافه زمين آمونيوم به ــفات كود فس هكتار در ۲۵۰ كيلوگرم ــت كاش
در هر نوبت ۷۵ كيلوگرم و در كردن) تنك بعد از نوبت(قبل از كاشت و دو
عمليات گرديد. اضافه ــرك س بهصورت كود اوره(۴۶ درصد نيتروژن) هكتار
شمارش استفاده از با نظر مورد گياهي تراكم به ــيد ن رس جهت كردن تنك
شد.جهت برگي) انجام هشت و مرحله(چهار دو در رد يف درروي هر بوتهها
انجام شد. مذكور و در دورهاي به روش نشتي آبياري خشكي، اعمال تنش
آخرين گرديد. انجام ــتي دس صورت به نوبت چند در هرز علف هاي ــن وجي
و۱۲ هفته) چهار و ــه س آبياري (فواصل تيرماه ۳۰ تاريخ هاي در ــا آبياريه
ــت برداش ــد. عمليات انجام ش هفته) دو و ــاري يک آبي ــرداد ماه(فواصل م
ــكاف ش فوليکولها هنوز ولي ــده ش زرد به متمايل بوتهها هنگاميكه رنگ
به بوته پنج كرت هر از برداشت در ابتد ا شد. قبل از انجام بودند ــته بر ند اش
عملکرد اجزاي و اندازهگيري خصوصيات مورفولوژيكي جهت تصاد في ــور ط

عملكرد باقيمانده براي تعيين سطح حاشيهها حذف پس از شدند. و انتخاب
كلش و كاه از آزاد د انهها هواي در ــدن ش خشك از پس گرديد و ــت برداش
سپس ۱۰۰ شد. اندازه گيري ۰/۱ ترازوي با دقت با دانهها وزن و جدا گرد يد
بهطور نمونه گرم ۵ آن از پس كرد ه و آسياب برد اشته و تيمار هر از دانه گرم
تعيين (جهت سوكسله ــتگاههاي دس از استفاده با و ــده ش انتخاب تصاد في
مواد دانهها)ميزان ــانس اس تعيين آب(جهت بخار با تقطير و دانهها) ــن روغ

بررسي شد. سياهدانه دارويي موثره گياه

بحث نتايج و
p)(جدول۱). ــد( ۰/۰۱> ش معنيدار عملكرد دانه بر آبياري فواصل اثر
هكتار ــرم در كيلوگ ۷۵۱/۶ ميانگين با د انه عملكرد ــترين بهطوريكه بيش
دانه ــش عملكرد افزاي .( بود(جدول۲ ــه هفت يک آبياري فاصله ــه ب ــوط مرب
بهتر استفاده نتيجه و در كانوپي ــعه توس بهتر، رويشي ــد رش به ميتوان را
نسبت آبياري مطلوب ــرايط ش در باالتر و فتوسنتز خورشيدي ــع تشعش از
تعداد نيز و د انه هزار وزن بر فواصل آبياري تاثير اينکه به توجه با داد(۱۰).
معني دار کامًال بوته هر ــول د ر تعداد فوليک بر ناچيز و فوليکول هر در ــه دان
آبياري، مطلوب در شرايط افزايش عملکرد دانه گفت که بتوان ــايد ش شد ه
و ــتقيم مس بهصورت بوته هر در فوليکول توليد بر آن تاثير بهدليل ــتر بيش
.(۱۱، ۱۰) است بوده مستقيم غير بهصورت بوته هر در تعداد دانه افزايش

ــان نش را معنيداري عملكرد تفاوتهاي ــاظ لح از ــاي مختلف تراكمه
متر در بوته ۲۰۰ تراكم در ــرد p) (جدول۱). حداكثر عملك ــد(۰/۰۱> داد ن
بوته در ۳۵۰ تراكم عملكرد از حداقل و هكتار در كيلوگرم ۷۱۴/۱ ــع با مرب
بيش از تراکم افزايش آمد. ــت بد س هكتار در كيلوگرم ۳۹۵ /۹ با مربع ــر مت
ــده که ش در مزرعه بوتهاي بين رقابت افزايش باعث متر مربع د ر بوته ۲۰۰
زايشي اجزاي سهم و ميشود بوتهها رشد رويشي افزايش باعث بيشتر خود
بوته ۲۰۰ تراكم كه ميرسد بهنظر لذا مييابد کاهش شده توليد فتوسنتز از
تراكمياست ــد (تراكم بحراني باش گياه اين براي بحراني تراكم مربع متر در
متقابل اثر باشد)(۱۰). وجود نداشته محصول افزايش تراكم، آن از بيش كه
معني دارشد(p<۰/۰۱)(جدول۱). عملكرددانه بر تراكم فواصلمختلفآبياريو
بوته ۲۵۰ تراكم از بيشترين عملکرد مطلوب آبياري ــرايط ش در به طوري كه

مربعات ميانگين

درصد اسانس عملكرد اسانس روغن درصد روغن عملكرد دانه عملكرد درجات آزادي منابع تغيير

٠/٠٣٨ns ٧/٧۴٩ns ١۶٠/۶٣٠** ١٢١۵/٣۴ns ١١٧٣٠/٢٨١ns ۳ تكرار

١/١٢١** ٣٨٢/٧٢٧** ۴٢٩/۴٣٧** ٢٢٠۴٢٣/٢۴٨** ٨٧٢٢۶١/٣۶١** ۲ آبياري دور

٠/٠۴٨ ۴/٢۶٧ ٢١/٣٨٧ ٨۵١۶/۶١٣ ٣٣٢٧۵/٨٠٢ ۶ خطاي اصلي

٠/٠٠١ns ۵١/۵٧۵** ٠/٧٠٠ns ۵۵٠۴۴/٢١٩** ١٩٩۶٣١/٨۶۴** ۴ تراكم

٠/٠٠١ns ٣/٧۶۵* ٠/٩۶٩* ٣٨٣۵/٨١٧** ١٧۵١١/١٩۶** ۸ متقابل اثر

٠/٠٠٢ ١/٢٧۵ ٠/٣٩٨ ٩٨۶/٠٣۵ ٨٣٨٧/٩٨ ۳۶ خطاي فرعي

سياهدانه دارويي گياه در اسانس عملکرد و اسانس درصد روغن، عملکرد روغن، درصد عملکرد دانه، مربعات) واريانس(ميانگين تجزيه جدول۱

معني دار غير :ns ٪۱ ۵٪ و احتمال معني دار در سطح هر ستون در ترتيب به ٭٭ و ٭
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۱۳۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۳۷ و زراعت  در

آبياري از فواصل افزايش با که بود حالي در اين و ــد. ش مربع حاصل متر در
شد. کاسته باال تراکمهاي در عملکرد ميزان

ــان نش را معنيداري روغن اختالف نظر درصد آبياري از دور تيمارهاي
ميزان از ــل آبياري فواص افزايش با بهطوري که ــدول۱). (ج (p <۰ /۰۱) داد
مي توان نتيجه مطلب به اين توجه با کاسته شد (جدول۲). دانه درصد روغن
اختالف هم با تنش ــد ون ب و تنش ــرايط ش در دانه درصد روغن که ــت گرف
بوته تراکم اما مطابقت دارد. همکاران(۱۹) و يافتههاي مظفري با که ــد دارن
نور و غذايي عناصر آب، جهت جذب عامل رقابت خود که ــطح واحد س در
متقابل (جدول۱). اثر (p بود(۰۵/ ۰> تاثير بي درصد روغن ميباشد بر روي
ــاخت س متاثر را روغن درصد ــطح واحد س در بوته تراکم و آبياري ــل فواص
فاصله از روغن ــدار درصد مق ــترين بهطوريکه بيش (جدول۱). (p <۰/۰۵)
کمترين درصد) و مربع(۴۸/۶۰ متر در بوته ۱۵۰ تراکم و يک هفته آبياري
متر مربع در بوته تراکم۳۵۰ و هفته سه آبياري فاصله از روغن ميزان درصد

شد(جدول۲). حاصل درصد) ۳۸/۱۳)
آبياري دور ــاي تيماره بين معنيداري اختالف ــرد روغن عملک نظر از
از روغن عملکرد بيشترين به طوريکه (جدول۱). (p ــد(۰۱/ ۰> ش مشاهد ه
ــد(جدول۲). ش حاصل هکتار) در کيلوگرم هفته( ۳۴۰/۰۰ يک ــاري دور آبي
نيز گزارش گياهان ــاير س در آبياري دور افزايش روغن با عملکرد ــش افزاي
روغن درصد و دانه عملکرد از تابعي است روغن عملکرد است(۱۷،۱۶). شده
روغن را عملکرد درصد روغن، و ــه عملکرد دان د ر تغييري هر گونه ــذا ل آن.
درصد دانه و عملکرد کمبود آب اينکه به توجه با ميدهد. تاثير قرار ــت تح
آب کمبود با نيز عملکرد روغن نتيجه د ر د اد کاهش سياه دانه د ر را اسانس
بااليي مثبت ــتگي همبس از يک دانه و عملکرد روغن درصد يافت. ــش کاه

(شکل۱). بود برخوردار
متاثر را ــطح س ــد واح در ــن عملکرد روغ ــدت ش ــه ــه ب بوت ــم تراک
متر در بوته ۲۰۰ تراکم د ر عملکرد روغن (جدول۱). (p ــاخت(۰/۰۱> س

منابع
تغييرات

در دانه(كيلوگرم عملكرد
هكتار)

(كيلوگرم روغن عملكرد
هكتار) در

روغن درصد
در اسانس (كيلوگرم عملكرد

هكتار)
درصد اسانس

I۱a۷۵۱/۶۰ a۳۴۰/۰۰a۴۷/۸۳a۱۱/۹۵a۱/۵۹
I۲a۶۶۷/۳۰ a۲۷۵/۵۰a۴۵/۳۹b۱۰/۰۷a۱/۵۶
I۳b۳۵۵/۲ b۱۳۵/۴۰b۳۷/۸۷c۳/۶۱b۱/۱۷

LSD۵٪۱۴۱/۲۷۱/۷۴۳/۵۸۱/۶۰۰/۱۷
D۱b۶۶۴/۶۰b۲۹۰/۰۰a۴۴/۴۲a۱۰/۷۳a۱/۴۵
D۲a۷۴۱/۱۰a۳۲۲/۸۰a۴۳/۹۵b۹/۷۱a۱/۴۳
D۳b۶۵۴/۰۰b۲۷۷/۹۰a۴۳/۹۷b۹/۳۹a۱/۴۳
D۴c۵۲۸/۳۰c۲۱۱/۹۰a۴۴/۰۶c۷/۳۲a۱/۴۴
D۵d۳۹۵/۹۰d۱۵۴/۰۰a۴۳/۹۲d۵/۵۶a۱/۴۵

LSD۵٪۶۰/۷۷۲۶/۰۰۰/۵۲۰/۹۱۰/۰۴
I۱D۱bc۷۹۲/۴۰ab۳۸۵/۸۰a۴۸/۶۰ab۱۳/۵۵a۱/۶۱
I۱D۲ab۸۶۱/۰۰a۴۰۲/۲۰ab۴۸/۰۷a۱۳/۷۸a۱/۶۰
I۱D۳a۹۰۳/۲۰a۴۱۰/۵۰b۴۷/۵۳a۱۴/۰۸a۱/۵۹
I۱D۴de۶۷۷/۸۰d۲۹۰/۷۰ab۴۷/۷۸c۱۰/۶۱a۱/۵۸
I۱D۵fg۵۲۴/۶۰e۲۱۱/۰۰b۴۷/۲۰de۷/۷۳a۱/۵۹
I۲D۱bcd۷۷۶/۵۰bc۳۴۵/۶۰cd۴۵/۵۰bc۱۲/۰۵a۱/۵۸
I۲D۲cd۷۳۴/۴۰c۳۱۰/۳۰d۴۴/۷۲c۱۱/۲۲a۱/۵۵
I۲D۳cd۷۲۶/۴۰c۳۰۰/۹۰cd۴۵/۳۳c۱۰/۸۶a۱/۵۶
I۲D۴ef۶۰۴/۴۰e۲۴۲/۶۰cd۴۵/۴۲d۸/۶۹a۱/۵۵
I۲D۵g۴۹۴/۲۰fg۱۹۳/۱۰c۴۵/۹۶de۷/۵۳a۱/۵۷
I۳D۱efg۵۷۳/۳۰ef۲۳۷/۰۰e۳۹/۱۵e۶/۵۸b۱/۱۶
I۳D۲h۳۹۸/۲۰gh۱۵۷/۶۰e۳۹/۰۵f۴/۱۲b۱/۱۵
I۳D۳h۳۳۲/۹۰hi۱۲۲/۲۰e۳۹/۰۵f۳/۲۴b۱/۱۴
I۳D۴h۳۰۲/۷۰ij۱۰۲/۵۰ef۳۸/۹۷fg۲/۶۷b۱/۱۹
I۳D۵i۱۶۸/۹۰j۵۷/۷۸f۳۸./۱۳g۱/۴۴b۱/۲۰

LSD۵٪۱۰۵/۳۰۴۵/۰۳۰/۹۰۱/۶۲۰/۰۷

سياهدانه دارويي درگياه بوته تراکم و آبياري د ور تحت تاثير اسانس، اسانس و عملکرد درصد عملکرد روغن، روغن، درصد د انه، عملکرد ميانگين مقايسه جدول۲

تراکم۳۰۰ D۴ مربع، در متر بوته تراکم۲۵۰ D۳،مربع متر در بوته ۲۰ مترمربع،D۲ تراکم۰ در ۱۵بوته تراکم۰ D۱ هفته، ، سه آبياري د ور I۲ هفته، دو آبياري دور I۱ ،هفته يک آبياري I۱دور

بوته در متر مربع تراکم۳۵۰ D۵ بوته در متر مربع،

ميباشد. معنيدار اختالف بيانگر عدم وجود هر ستون در مشابه حروف

فواصل مختلف آبياري... اثر
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۱۳۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۳۷ و زراعت  در

درهکتار) کيلوگرم بود(۳۲۲/۸ مقدار ــترين بيش مربع
واحد  در ــن عملکرد روغ ميزان ــم از تراک ــا افزايش ب و
فواصل ــل متقاب ــر اث ــد.(جد ول۲). ش ــته کاس ــطح س
شدت عملکرد به ــطح واحد س در بوته تراکم و آبياري
(p ــاخت(۰/۰۱> متاثر س ــطح را س واحد ــن در روغ
در ــرد روغن عملک ــترين بيش بهطوريکه (جدول۱).
۲۵۰ تراکم هفته و يک آبياري از فاصله ــطح س واحد
حاصل درهکتار) کيلوگرم مربع(۴۱۰/۵۰ متر در بوته

ــد(جدول۲). ش

درصد اسانس
ــانس د رصد اس ــر نظ از ــاري آبي دور ــاي تيماره
(p ــد(۰۱/ ۰> بود ن دارا را ــيداري معن ــالف اخت
درصد ميزان از ــاري فواصل آبب افزايش ــدول۱). با (ج
د رصد بيشترين بهطوريکه ــد. کاسته ش دانه ــانس اس
( ۱/۵۹ درصد) ــه هفت ــک ي آبياري ــه فاصل از ــانس اس
د رصد افزايش نيز ديگر آمد(جدول۲).گزارشات بدست
تائيد مرطوبتر ــرايط ش در را دارويي گياهان ــانس اس
فواصل متقابل اثر و ــه بوت تراکم اما ــد(۲۰،۱۶). کردهان
ــانس درصد اس بر معنيداري تاثير بوته و تراکم آبياري
صد در حال بيشترين ــت. با اين نگذاش ــياه دانه س دانه
و تراکم ۱۵۰ بوته ــانس در فاصله آبياري يک هفته اس
فاصله در آن ــن کمتري و د رصد) مربع (۱/۶۱ ــر مت در
مربع( ۱/۱۴ در متر و تراکم۲۵۰ بوته هفته ــه س آبياري

شد(جدول۲). حاصل درصد)
عملکرد ــر ب ــيداري معن ــر تاثي ــاري آبي ــل فواص
(جدول۱). (p ــت(۰/۰۱> داش واحد سطح در اسانس
واحد اسانس در ميزان عملکرد ــترين بيش به طوريکه
کيلوگرم هفته(۱۱/۹۵ آبياري يک دور فاصله از سطح
و ــانس د رصد اس ــد(جدول۲). ش ــل حاص ــار) هکت در
بااليي مثبت همبستگي يک از ــياهدانه دانه س عملکرد
افزايش ــه با اينک به توجه با ــکل۲). بود (ش خوردار ــر ب
ــرد دانه کاهش عملک و ــانس اس درصد آبياري فواصل
واحد د ر را ــانس کاهش عملکرد اس که اين امر ــه يافت
اسانس با عملکرد کاهش ــت. اس ــد ه ش موجب ــطح س
نيز د ارويي ــان گياه ــاير س در ــکي افزايش تنش خش

شده است(۲۰،۳). گزارش
بين ــيداري معن اختالف ــانس اس عملکرد ــر نظ از
p)(جدول۱) شد(۰۱/ ۰> مشاهده بوته تراکم تيمارهاي
مربع ــر مت د ر بوته ۱۵۰ ــم ــانس در تراک ــرد اس عملک
درهکتار) کيلوگرم بود(۱۰/۷۳ دارا را مقدار ــترين بيش

واحد  در ــانس اس ميزان عملکرد از تراکم افزايش ــا ب و
در اسانس ميزان تغيير (جدول۲). ــد ش کاسته ــطح س
سطح در ساير واحد در بوته تراکم تغيير واحد سطح با

است(۲۲،۱۱). شده گزارش دارويي گياهان

متاثر را ــطح واحد س ــانس د ر اس ــرد عملک بوته، ــم تراک و ــاري ــل فواصل آبي متقاب ــر اث
فاصله از سطح واحد در ــانس اس عملکرد بيشترين p) (جدول۱). بهطوريکه ــاخت(۰/۰۵> س
آن کمترين و ــار) د رهکت کيلوگرم مربع( ۰۸/ ۱۴ ــر مت در ۲۵۰ بوته هفته و تراکم ــک ــاري ي آبي
حاصل هکتار) در ــرم کيلوگ مربع(۱/۴۴ متر د ر بوته ۳۵۰ ــم تراک و هفته ــه س آبياري ــه فاصل از
صد در ــترين بيش مربع متر د ر بوته ۱۵۰ تراکم و ــه هفت آبياري يک ــه فاصل د ر ــد(جد ول۲). ش
در کمترين مربع متر در بوته تراکم ۲۵۰ و هفته سه فاصله آبياري در و درصد) ۱ /۶۱) ــانس اس

سياه دانه دارويي گياه در دانه عملكرد با درصد روغن بين همبستگي شكل۱-

سياه دانه دارويي گياه در با عملكرد دانه درصد اسانس بين همبستگي شكل۲-
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۱۳۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۳۹ و زراعت  در

فواصل ميرسد نظر به شد(جدول۲). مشاهده درصد) ۱/۱۴) ــانس صد اس
درصد تغييرات بر بيشتري تاثيري گياهي هاي تراکم با مقايسه در آبياري
حاج هاي بررسي نتايج است. دانه داشته ــياه س اسانس عملکرد و ــانس اس
تراکم داد که (۸ ) نشان همکاران و درزي و ( همکاران ( ۷ و هادي سيد
نداشت. رضائينژاد و رازيانه بابونه اسانس گياهان درصد تاثيري بر گياهي
بر معني داري ــيار بس تاثير نوبت آبياري که کردند گزارش (۹) همکاران و
درصد اسانس بر رديف فواصل تاثير اما ــت داش ــبز زيره س ــانس درصد اس
روي بر آبياري اثرات بررسي در ( ۵) همکاران و جوانشير ــد. معنيد ار نش
تاثير آبياري تيمار که کردند مشاهده انيسون دارويي گياه ــانس اس ميزان

داشت. صد اسانس در بر معنيد اري
توليد آن در اهميت طرفي از و کشور در کمبود آب به با توجه بنابراين
تراکم اين در که يافت دست تراکمي به ــتي بايس دارويي گياهان موثره مواد
آيد . بهد ست قبولي قابل موثره ماده عملکرد و دانه عملکرد آبياري حداقل با
مربع متر در ۱۵۰ بوته ــم تراک و روزه ۱۴ آبياري دور با ــد مي رس بهنظر لذا
عملکرد معقولي نيز اقتصاد ي لحاظ از و ــرده جويي ک صرفه آب ــرف مص در

مي آيد. بدست

استفاده مورد منابع
جوي از نزوالت ــاي ويژگيه ۱۳۷۹؛ تجزيه وتحليل ق. ــي، مازند ران ــي آقاجان - ۱
آبياري دانشگاه رشته ــد ارش نامه کارشناسي پايان خراسان. ــتان در اس زراعي نظر
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