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و خصوصيات زراعي گياه دارويي  تأثير دور آبياري بر عملكرد
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2 عاشورآبادي، ابراهيم شريفي1، محمود خسروي فرد1نيا احمد اكبري

2و پرويز باباخانلو

 چكيده
و اجزاي عملكرد گياه دارويي سياه به منظور بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملكرد

 در ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي مركز 1377و 1376دانه، آزمايشي در دو سال زراعي 

و منابع طبيعي قزوين انجام گرفت طرح آزمايشي مورد استفاده، بلوكهاي. تحقيقات كشاورزي

و بدون21و7،14تيمارهاي آبياري شامل دور آبياري. تكرار بود3ل تصادفي با كام  روز

در صفات اندازه. بود) ديم(آبياري گيري شده شامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد كپسول

و عملكرد دانه بود نتايج نشان داد. بوته، تعداد دانه در كپسول، نسبت وزن دانه به وزن كپسول

در هاي آبياري به طور معنيه رژيمك داري در هر دو سال آزمايش بر ارتفاع بوته، تعداد كپسول

و تمامي صفات فوق در تيمارهاي  و عملكرد دانه تأثير داشت ، تعداد دانه در كپسول بوته

و نسب آبياري، باالتر از بدون آبياري بودند، آبياري هيچ گونه اثر معني ت داري بر وزن هزار دانه

باالترين عملكرد دانه در هر دو سال آزمايش مربوط به دور. وزن دانه به وزن كپسول نداشت

به. بود) كيلوگرم در هكتار1118( روز بود7آبياري  و حتي البته در زمان كمبود رطوبت

و با حداقل رطوبت، توليد  صورت ديم گياه نسبت به كم آبي از خود مقاومت نشان داد

و تعداد دانه بين صفات اندازهاز. محصول نمود گيري شده، ارتفاع بوته، تعداد كپسول در بوته

.در كپسول همبستگي مثبت بسيار زيادي با عملكرد دانه نشان دادند

. آبياري، عملكرد دانه،(Nigella sativa) گياه دارويي، سياه دانه:هاي كليدي واژه
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 مقدمه
و توليد رويكرد روزافزون به استفاده از گياهان دارويي در سطح جهاني، اهميت كشت

 84000سطح زيركشت گياهان دارويي در كشور حدود. سازد اين گياهان را روشنتر مي

و.هكتارگزارش شده است يكي از مهمترين مسايلي كه بشر به ويژه در مناطق گرم

و از جمله ايران با آن مواجه است مشكل كمبود آب مي  بنابراين. باشد خشك جهان

و نياز آبي پايين رويكرد به سمت گياهاني كه از خصوصيات مقاومت به خشكي

مي مند باشند از برنامه بهره و الزم در اين مناطق و(باشد هاي اصولي امين پور

و بيش چنين ). 1374موسوي، سياه دانه كه يكي از گياهان دارويي ارزشمند است، كم

و با توجه به كوتاه و) روز120 تا 100حدود( بودن دوره رشد ويژگيهايي را داراست

و نيمه خشك ايران كشت مي اميد بيگي،(شود كم توقع بودن آن در مناطق خشك

و گونه Nigella از جنس (Ranunculaceae)سياه دانه گياهي از خانواده آالله ). 1379

sativaو منشاء آن آسيا گزارش شده است. باشد مي ر برخيد. اين گياه علفي، يكساله

و در مناطق مختلف ايران از جمله مناطق ايران از جمله اراك به طور خودرو مي رويد

و قزوين كشت مي مواد مؤثر سياه دانه به عنوان زياد كننده شير،. شود خراسان، اصفهان

و ضد نفخ، پايين آوردنده قند خون، ضد انگلهاي روده اي به خصوص در اطفال، مسهل

و دند و مصرف سنتي داردتسكين سردرد در از دانه آن به عنوان طعم. ان درد دهنده

و ترشي استفاده مي يكي از مهمترين).Patel ،1996و 1375بابايي،(شود شيريني، نان

و نمو گياهان دارويي دارد عوامل محيطي است كه تأثير عمده آب. اي بر رشد تنش

كاهش ميزان فتوسنتز از طريق اثرات فيزيولوژيكي متعددي را بر روي گياهان نظير 

در ها، كوچك بستن روزنه و و كاهش تقسيم سلول و فضاي بين سلولي شدن سلولها

كه) 1375(بابايي تحقيقات نتايج. باشند نتيجه كاهش رشد از آن جمله مي نشان داد

تنش. روز است20حداكثر مقاومت به خشكي سياه دانه در شرايط مزرعه دور آبياري 

ميخشكي، ارت و تعداد برگ را كاهش و گياه زودتر به مرحله فاع بوته، طول برگ دهد
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هر بوته. رسد گلدهي مي  روز يكبار آبياري مي شوند باالترين ارتفاع بوته6هايي كه در

و رضواني مقدم.و عملكرد دانه را از خود نشان دادند ) 1381(نتايج تحقيقات نجفي

هاي آبياري رژيم. روز بدست آمد7ه با دور آبياري نشان داد كه بيشترين عملكرد اسفرز

و عملكرد دانه تأثير معني در حالي. داري داشت بر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در هر بوته

و وزن هزار دانه بي افزايش تعداد. تأثير بود كه بر طول سنبله، تعداد دانه در سنبله

د ر نتيجه افزايش توليد مواد دفعات آبياري منجر به بهبود رشد رويشي شده كه

و افزايش عملكرد اقتصادي را باعث گرديد ) 1997(و همكاران Dhuyal. فتوسنتزي

و9تعداد و همبستگي منفي  ژنوتيپ زيره سبز را تحت تنش رطوبتي قرار دادند

آنها اظهار. داري بين شاخص آسيب پذيري خشكي با عملكرد دانه مشاهده كردند معني

نتايج تحقيق. كرد دانه ويژگي معتبري براي انتخاب ژنوتيپ برتر استداشتند كه عمل

و همكاران  نشان داد كه تنش كم آبي بر عملكرد بذر، وزن هزار دانه،) 1381(كاظمي

و وزن هزار اندام هوايي زيره سبز تأثير معني و براي تعداد چتر در بوته داري داشت

اگر چه در زمان. في در اختيار گياه باشدحصول حداكثر عملكرد دانه بايستي رطوبت كا

و با حداقل رطوبت توليد محصول  كمبود رطوبت نيز گياه از خود مقاومت نشان داده

.خواهد نمود

Patel با) 1996(و همكاران  نوبت آبياري باالترين عملكرد8دريافتند گياه اسفرزه

و كلش را توليد نمود و موسوي امين. بذر، كاه نيز اثرات تعداد دفعات) 1374(پور

و با اعمال چهار تيمار  و عملكرد زيره سبز را مطالعه كردند آبياري بر مراحل نمو

و چهار بار آبياري پس از كاشت(آبياري  اظهار داشتند كه كمبود) يكبار، دو بار، سه بار

و تعداد چتر در بوته داشت رطوبت اثر معني گزارش) Penka)1978. داري بر عملكرد

و50تا15مود كه تيمارهاي آبياري در مقايسه با ديمن  درصد وزن تازه، وزن خشك

و. عملكرد بذر گياه انسيون را افزايش داد در بررسي تأثير مقادير مختلف كود ازت

آبياري بر عملكرد زيره سبز مشخص شد كه در صورتي كه در طول دوره رويش گياه 



و خصوصيات زراعي گياه دارويي سياه دانه 68 ...تأثير دور آبياري بر عملكرد

ب150 در ميليمتر بارندگي با پراكنش خوب اشد براي حصول عملكرد موفق تا يك تن

و آبياري نمي ).1373صادقي،(باشد هكتار نيازي به كاربرد كود ازته

با توجه به اين مسأله كه در يك مديريت زراعي موفق، استفاده بهينه از آب كه

و ضروري است بنابراين اين آزمايش با هدف به عنوان يك نهاده پر ارزش شرط الزم

.يم آبياري مناسب براي كاشت سياه دانه در شرايط مزرعه انجام گرفتتعيين رژ

و روشها  مواد
 در ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي 1377و 1376اين آزمايش در دو سال زراعي

و منابع طبيعي قزوين واقع در در75مركز تحقيقات كشاورزي  كيلومتري شمال قزوين

ارتفاع ايستگاه از سطح. انجام گرفت50°29′و طول شرقي 36°25′عرض جغرافياي

و حداكثر درجه 350 متر، متوسط بارندگي منطقه 1400دريا  و ميانگين حداقل  ميليمتر

مي5/23و2/6حرارت به ترتيب خاك محل آزمايش داراي. باشد درجه سانتيگراد

و منابع بذر مورد استفاده در اين آزمايش از مركز تحقيقات كشاورز. بافت لومي بود ي

و وزن هزار دانه92طبيعي اصفهان با قوه ناميه طرح. گرم تهيه گرديد1/2 درصد

و تيمارهاي رژيم آبياري شامل3آزمايش مورد استفاده بلوكهاي كامل تصادفي با   تكرار

و ديم21و7،14دور آبياري در. بود) بدون آبياري( روز 7كاشت بذر در سال اول

و در سال و فاصله50هاي به فواصل فروردين در پشته30 دوم در ارديبهشت  سانتيمتر

شد20روي رديف  متر بذرهاي6 رديف به طول5در هر كرت تعداد. سانتيمتر انجام

كودهاي مورد استفاده شامل. سانتيمتري خاك توسط كارگر كشت شدند5/0در عمق

و(P2O5) كيلوگرم فسفر 60  به (N)لوگرم نيتروژنكي60 به شكل فسفات آمونيوم

به. شكل اوره بود و نصف ديگر نيتروژن و نيتروژن قبل از كاشت تمام كود فسفره

به) يكماه پس از سبز شدن( سانتيمتر15-20ها به ارتفاع صورت سرك زماني كه بوته

و با خاك پوشانيده شد از. صورت رديفي در داخل شيار قرار داده به همين منظور پس
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 برگي گياه اعمال3-4ري سبك تا سبز شدن گياه تيمارهاي آبياري از مرحله انجام آبيا

شد. گرديد 30(مقدار آب آبياري در هر بار براي تمامي تيمارها يكسان در نظرگرفته

 مورد مقدار12 روز7ميليمتر ارتفاع آب آبياري در هر مورد آبياري، در تيمار آبياري

تي3600 و در 2000 مورد7 روز14ار آبياريم مترمكعب آب در هكتار، در  مترمكعب

 مترمكعب آب در هكتار در كل دوره رويش گياه در 1200 مورد4 روز آبياري21تيمار

تاريخ برداشت گياهان به علت اختالف زمان رسيدگي آنها متفاوت ). نظر گرفته شد

 مرداد، در سال10 روز در سال اول14و7تاريخ برداشت تيمارهاي با دور آبياري. بود

و در تيمار با دور آبياري و ديم در سال اول21دوم اول مرداد در18 روز و  مرداد

و كپسولها به رنگ. مرداد بود13سال دوم تاريخ برداشت زماني بود كه برگها زرد

و اجزاي. اي، ولي هنوز شكافي در آن ايجاد نشده بود قهوه براي تعيين عملكرد

ارتفاع.ي هركرت پس از حذف حاشيه از سطح خاك برداشت شدندعملكرد، بوته ها

بوته، وزن هزار دانه، تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول، نسبت وزن كپسول به 

و عملكرد كاه كلش تعيين گرديد با داده. وزن دانه، عملكرد دانه هاي بدست آمده

در ايسه ميانگينمق. مورد تجزيه آماري قرار گرفتندSASافزار نرم ها نيز با روش دانكن

شد95سطح احتمال  . درصد انجام

 نتايج
نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي بين سالهاي آزمايش نشان داد كه اثر سال

و مقايسه شدند. دار نيست معني نتايج نشان.بنابراين ميانگين داده هاي دو سال تجزيه

اع بوته، تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول هاي آبياري بر ارتف داد كه رژيم

و كلش در هر دو سال آزمايش تأثير معني و عملكرد كاه داري داشتند عملكرد دانه

). >05/0P(كاهش دور آبياري موجب افزايش صفات فوق گرديد).1جدول شمارة(

و نسبت وزن كپسول به وزن دانه تأثي  ري نداشتند تيمارهاي آبياري بر وزن دانه
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)05/0P< .(مي2طور كه در اطالعات جدول شمارة همان شود عملكرد دانه مالحظه

و  و تعداد دانه در كپسول همبستگي مثبت با ارتفاع بوته، تعداد كپسول در بوته

و نسبت وزن كپسول به دانه1داري در سطح معني و با وزن هزار دانه  درصد داشت

و حتي شرايط ديم سياه دانه. دار نبود معني گياه) بدون آبياري(در زمان كمبود رطوبت

و با حداقل رطوبت توليد محصول نمود   315(نسبت به كم آبي مقاومت نشان داد

).كيلوگرم در هكتار دانه در شرايط كشت ديم

 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف در صفات-1جدول شمارة
)ميانگين دو سال( مورد مطالعه

 تيمارها
عملكرد

 (kg/ha)دانه
عملكرد

 (kg/ha)كاه

وزن
هزار 
دانه 
(g) 

تعداد
كپسول 
 در بوته

تعداد
 دانه
در

 كپسول

نسبت
وزن 

دانه به 
وزن 
 كپسول

ارتفاع
 بوته

(cm) 

دور
)روز(آبياري
7a1118 a2005 a3/2a86a61a6/2a45
14 B861 B1997 a4/2b68ab59a7/2ab40
21 C658 c1381 a3/2b62b51a5/2b32
 ديم

)آبياري بدون(
d315 cd1072 a2/2c34bc44a4/2bc29

 درصد5دار بين ميانگين تيمارها در سطح احتمال حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم اختالف معني*
.باشد مي

م-2جدول شمارة  طالعه ضرايب همبستگي دو گانه بين صفات مورد

تعداد كپسول در وزن هزار دانه صفات
 بوته

تعداد دانه در
 كپسول

 ارتفاع بوته

n.s058/0**9131/0*476/0**6879/0 عملكرد دانه
n.s3215/0n.s 2844/0n.s 3742/0 وزن هزار دانه

n.s 4138/0**6142/0 تعداد كپسول در بوته
n.s 0952/0 تعداد دانه در كپسول

ع بوتهارتفا
n.sدرصد1دار در سطح معني** درصد5دار در سطح معني* دار عدم معني 
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 بحث
با7بيشترين عملكرد دانه در تيمار آبياري ) ميانگين دو سال( كيلوگرم 1118 روز

مي. بدست آمد توان با توجه به اينكه وزن هزاردانه، تحت تأثير آبياري قرار نداشت

و تعداد دانه در گفت كه افزايش عملكرد  دانه به علت افزايش تعداد كپسول در بوته

تحقيقات پژوهشگران ديگر نشان داد كه افزايش دفعات آبياري. كپسول بوده است

و رضواني مقدم،(موجب افزايش تعداد سنبله در اسفرزه  در) 1381نجفي و تعداد چتر

و همكاران،(گياه زيره سبز د. گرديد) 1381كاظمي انه با ارتفاع بوته، تعداد عملكرد

و معني و تعداد دانه در كپسول همبستگي مثبت  درصد1دار در سطح كپسول در بوته

و نسبت وزن كپسول به دانه معني و با وزن هزار دانه نتايج اين بررسي. دار نبود داشت

سي) 1375(هاي آبياري با نتايج اعالم شده توسط بابايي از نظر اثر رژيم اه دانه در مورد

به) روز7(در مورد انسيون كه در آن تيمارهاي آبياري كامل) Penka)1978و  نسبت

داري در سطح يك درصد بر افزايش عملكرد تيمارهاي با دور آبياري بيشتر اثر معني

مي. دانه داشتند، مطابقت دارد در به نظر و رسد كه رطوبت كافي با افزايش ارتفاع بوته

و برگ  بيشتر جهت توليد تعداد كپسول بيشتر در بوته در افزايش عملكرد نتيجه شاخ

مي. مؤثر باشد توان گفت كه گياه سياه دانه در شرايط تنش با توجه به نتايج حاصل

و مشخص شد كه براي حداكثر رطوبت خود را با كمبود رطوبت سازگار مي نمايد

دربه. اه دانه باشدنمودن عملكرد دانه، بايد رطوبت كافي در اختيار گياه سي رغم آن،

و حتي شرايط ديم  گياه نسبت به كم آبي مقاومت) بدون آبياري(زمان كمبود رطوبت

و با حداقل رطوبت توليد محصول نمود   كيلوگرم در هكتار دانه در 315(نشان داد

نشان داد، در صورتي كه اين گياه) 1380(نتايج تحقيقات اكبري نيا ). شرايط كشت ديم

 450اي معادل شرايط منطقه الموت در پاييز به صورت ديم كاشت شود عملكرد دانهدر 

نمايد كه از اين لحاظ با عملكرد محصوالت ديگر مانند كيلوگرم در هكتار توليد مي

و عدس در همين شرايط تفاوت چنداني ندارد .نخود



و خصوصيات زراعي گياه دارويي سياه دانه 72 ...تأثير دور آبياري بر عملكرد

 منابع مورد استفاده
ا اكبري- كا. 1380،.نيا، . شت بر عملكرد چند گياه در شرايط ديمبررسي تأثير تاريخ

و مراتع .همايش گياهان دارويي مؤسسه تحقيقات جنگلها

ر- و فرآورد گياهان دارويي. 1379،. اميدبيگي، جلد سوم، انتشارات آستان. توليد

.قدس رضوي

ر- م. امين پور، اثرات تعداد دفعات آبياري برمراحل نمونه. 1374،.و موسوي،

و اج و منابع طبيعي. راي عملكرد دانه زيره سبزعملكرد . مجله علوم كشاورزي

.1-1:6دانشگاه صنعتي اصفهان، شماره

آ- و كيفيت اسانس. 1375،. بابايي، و نمو، كميت بررسي اثر تنش آبي در مراحل رشد

دانشگاه آزاد اسالمي. پايان نامه فوق ليسانس علوم گياهي.و مقدار روغن سياه دانه

. صفحه161. شمال تهرانواحد 

ب- و آبياري بر عملكرد زيره سبز. 1373،. صادقي، سازمان. اثر مقادير ازت

و صنعتي ايران پژوهشكده خراسان، مجموعه مقاالت دومين. پژوهشهاي علمي

و گياهان دارويي .همايش زعفران

س- ص، فرهي. فرخزاد كاظمي، ، ا. آشتياني اثر تنش. 1381،.و شريفي عاشورآبادي،

. (Cuminum cyminum)هاي عملكرد بذر در گياه دارويي زيره سبز آبي بر مؤلفه كم

.54و سازندگي، شماره پژوهش

ف- پ. نجفي، ، بر اثر رژيم. 1381،.و رضوايي مقدم و تراكم هاي مختلف آبياري

و خصوصيات زراعي گياه دارويي اسفرزه  و مجله علوم . (Plantago ovata)عملكرد

16)2(جلد صنايع كشاورزي،
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- Dhuyal. S.L., S.C. Bharagava and M.L. Jakar. 1997. Screening of drought 



و معطر ايران فصلنامة 173شمارة21جلد پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي

tolerance in cumingen, types. Annals of Biology ladhiama, 13: 79-82. 
- Hornok, L. 1986. Effect of environmental factors on growth, yield and or 

active principles of some spice plants. Acta Horticulture, 168: 169-176. 
- Katony,T.M.et al. 1999.Effect of phosphorus nutrition on growth 

chloroplast ultrastracture and P uptake by Nigella sativa.J.union Arab 
Biol., Cariro , vol 7(B) .373-396 

- Patel, B. S., S. C o. Sandaria and C. Patel. 1996. Influence of irrigation and 
nitrogen on plantago ovata. Indian Journal of Agronomy, 41: 136-139. 

- Penka. M. 1978. influence of irrigayion on the contents of effective 
substances of officinal plants. Acta Agriculture ,73: 181-198. 



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research                                          134 

Vol. 21 No. (1), 65-73 (2005) 

Effect of Irrigaton Intervals on Yield and Agronomic 
Characteristics of Black cumin (Nigella sativa)

A. Akbarinia1, M. Khosravifard1, E. Sharifi Ashoorabadi2 and  
P. Babakhanlou 

 
Abstract 
The effects of irrigation regimes on yield and agronomic characteristics of 
black cumin (Nigella sativa) were studied at the medicinal plants Research 
station of Qazvin Agricultural and natuoral resources research center during 
the years 1997 and 1998. A compele randomized block design(CRBD)with 
three replications was used. The treatments comprised four irrigation 
periods, 7, 14 , 21 interval days and without irrigation.The characteristits 
studied include of plant height, 1000 grains weight, number of capsule per 
plant, number of seeds per capsule, seed/capsule weight ratio and seed yield. 
Results showed that irrigation perriods in each of two years significantly  
affected effects plant height, number of capsule per plant, number of seed 
per plant and seed yield. The seven- day irrigation interval had the highest 
seed yield (1118kgha-1). There was no difference between treatments in 
respect of 1000 grains weight and grain/capsule weight ratio. However in 
water deficit and non- irrigation condition, plant showed resistance to the 
drought and produced crop with minimum soil moisture of the measured 
parameters,  there was a significant correlation between yield, plant height, 
number of capsule per plant and number of seed per capsule. 

Key words: Medicinal plant, Nigella sativa, irrigation, seed yield 
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