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 چکیده
 است. دارویی صنایعر دمهم  گياهان از یکی آلکالوئيدی های ترکيب بودن دارا لحاظ به (.Datura stramonium L) داتوره گياه     

 در بوته 10 و 11 ،0) کاشت تراکم سطح سه و هکتار( در کيلوگرم 131 و 121، 01) اوره کود سطح سهاثرات  بررسی منظور به

 در تصادفی کامل های بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی ،این گونه گياهی عملکرد اجزای و عملکرد بر مربع( متر

 درآمد. اجرا به 1713 و 1713 زراعی های سال در اصفهان استان طبيعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات مرکز تحقيقاتی مزرعه

صفات  بر تراکم و اوره مختلف سطوح کنش برهم و هزاردانه وزن و جانبی شاخه تعداد ارتفاع، صفات بر اوره و تراکم اصلی اثرات

 بيشترین شد. دار معنی  سالهر دو  در کپسول در دانه تعداد و بوته در دانه تعداد بوته، در کپسول تعداد بيولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد

 هکتار در کيلوگرم 131در تيمار  (1713و  1713های  ترتيب در سال ، بههکتار در کيلوگرم 37/1212 و 73/1232) دانه عملکرد

 به مربوطرا  اوره و تراکم مختلف سطوح در مستقيم مثبت اثر بيشترین، تعليّ تجزیه آمد. بدست مربع متر در بوته 0 تراکم و اوره کود

 مربع متر در بوته 0 تراکمو هکتار  در اوره کيلوگرم 131کاربرد  که، داد نشان آزمایش این نتایج .نشان داد بوته در کپسول تعداد صفت

  باشد. داشته داتوره دارویی گياه در دانه عملکرد افزایش در مهمی نقش تواند می
 

 نيتروژن. عملکرد، اجزای و عملکرد تراکم، ،.Datura stramonium L :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 ساله یک گياهيست (.Datura stramonium L) داتوره

 است شمالی مریکایآ بومی که Solanaceae خانواده از
(Oseni et al., 2010) از ایران شمال ساحلی نواحی در و 

 Niakan) شود می دیدهفراوانی  به مازندران شرق تا آستارا

et al., 2016.) در موجود مهم فيتوشيميایی های ترکيب 

 مورد داروسازی صنایع برای را آن آلکالویيدها ویژه به داتوره
 مانند گياه این درمانی خواص از برخی .است داده قرار توجه

 و پوست معالجه تنفسی، های بيماری عصبی، سيستم تحریک
 ,.Alinejad et al) باشد می دندان و دهان های عفونت درمان

2020). 
 در موجود های ترکيب مهمترین از يدهائآلکالو تروپان
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 این کولينرژیکی آنتیاثرهای  و بوده سوالناسه خانواده گياهان
 ازجمله .است کرده متداول پزشکی در را آنها کاربرد ،ها ترکيب

 آسکوپوالمين هيوسيامين، به توان می مهم لکالوئيدهایآ روپانت
 اثر (.Al-Humaid, 2005) کرد اشاره داتوره در آتروپين و

 به سریع دستيابی منظور به غيره و محيطی عوامل برخی
 .(Ghorbanpour et al., 2014) است شده گزارش آلکالوئيدها

 کشاورزی در کليدی نقش تمحصوال توليد افزایش با نيتروژن
 کود مختلف سطوح اثر بررسی .(al et Leghari,. 2016) دارد

 نشان داتوره گياه روی بر کيلوگرم (111 و 31 ،23) نيتروژن
 قابل شیافزا موجب باال سطح در نيتروژن از استفاده که داد

 و مطالعه مورد یکیمورفولوژ صفات یتمام در یا مالحظه
 راتييتغ و دانه عملکرد و بوته در کپسول تعداد دار عنیم افزایش
 Nasser et) شد داتوره یها برگ یحیتشر ساختار در مطلوب

al., 2015). داتوره بر اوره کود متفاوت سطوح اثر بررسی 
 سبب اوره کود هکتار در کيلوگرم 201 از استفاده که داد نشان

 گياه این در دانه عملکرد نيز و بيولوژیک عملکرد افزایش
 کود مقدار بررسی .(Afsharypuor et al., 1997) گردد می

 در کيلوگرم 223 و 131 ،33 ،صفر سطح چهار در نيتروژن
 بر کاشت مربع متر در تهبو 11 و 3 ،0 تراکم سطح سه و هکتار
 نشان (.Hyssopus officinalis L) زوفا گياه عملکرد و رشد
 تراکم در دارویی اندام و خشک ماده عملکرد باالترین که داد
 يزانم .(Khalili et al., 2012) آمد بدست مربع متر در بوته 11

 نيتروژن مصرف عدم و نيتروژن هکتار در کيلوگرم 223 مصرف
 و بيشترین توليد موجب ترتيب به گلدهی حداکثر مرحله در

 بر که یآزمایش در .شد بوته اصلی ساقه در برگ تعداد کمترین
 کيلوگرم 711 و 131 بردن بکار با شد، انجام داتوره گياه روی

 تيمار اعمال که یافتند دست نتيجه این به ازت کود هکتار در
 افزایش و رشد افزایش باعث نيتروژن هکتار در کيلوگرم 711

 ,.Abbaspour et al) شود می گياه این در دانه شدن سبز درصد

 افزایش که داد نشان سياهدانه روی بر ردیف فاصله اثر .(2014
 موضوع این که شود می گياه ارتفاع افزایش باعث بوته تراکم

 پوشش پایين و وسط طبقات به نور نفوذ کاهش دليل به
 و شده تجزیه اکسين کم نور شرایط درکه  طوری ، بهستگياهي
 .(Ahmed & Haque, 1986) شود می گياه ارتفاع کاهش باعث

 ارتفاع افزایش سبب اوره کود متفاوت سطوح کاربرد گندم در
 نتایج براساس همچنين .(Yoseph et al., 2018) گردید گياه

 گياهان معمول حد از بيش های تراکم در پژوهشگران از برخی
 رقابت رشد نياز مورد عوامل و عناصر سایر برای نور بر عالوه

 بلکه نيافته افزایش گياه ارتفاع تراکم افزایش با و کرد خواهند
 هزاردانه وزن .(Yoseph et al., 2018) یابد کاهش است ممکن

 این که گيرد می قرار فتوسنتزی جریان تأثير  تحت مستقيم طور به
دوباره  انتقال یا و گياه جاری فتوسنتز از توانند می فتوسنتزی مواد
 شوند مينأت ها کپسول یا ها برگ ها، ساقه در شده ذخيره مواد

(Bybordi & Ebrahimian, 2013.) است شده گزارش همچنين 
 و کاشت تراکم کمترین ترکيب از ذرت عملکرد بيشترین که

Tadesse ) آمد بدست نيتروژن کود از شده استفاده سطح باالترین

et al., 2013). تعداد بوته، ارتفاع خوشه، طول دار معنی افزایش 
 عملکرد و هزاردانه وزن خوشه، در دانه تعداد مترمربع، در خوشه

  و 121 ،11 به 01 از نيتروژن مقدار افزایش با ارزن دانه
 .است شده گزارش Ali (2111) توسط هکتار در کيلوگرم 131

 دارویی گياه رشد مختلف مراحل در نيتروژن کود مصرف
 افزایش سبب (L. moldavica Dracocephalum) بادرشبو

 گردید گياه این در زنی جوانه درصد و جانبی های شاخه
(Safikhani et al., 2006.) بهار هميشه گياه در (Calendula 

officinalis L.) باعثنيتروژن  هکتار در کيلوگرم 31 مصرف 
 Arganosa et)شد  بيولوژیک عملکرد نيز و دانه عملکرد افزایش

al., 1998.) سبب نيتروژن کود هکتار در کيلوگرم 11 کاربرد 
sativum Coriandrum ) گشنيز ميوه در دانه عملکرد افزایش

L.) رازیانه و (L. vulgare Foeniculum )گردید ( Yalcintas,

 تا نيتروژن کود از استفاده سطح افزایش ای مطالعه در (.1995
 گياه در توده زیست افزایش سبب هکتار در کيلوگرم 711

 بر مؤثر زراعی عوامل دیگر از .(Singh, 2012)شد  رزماری
 تراکم و کاشت آرایش به توان می گياهان، عملکرد کيفيت و يتکمّ

 در .(Sadeghi et al., 2009) نمود اشاره سطح واحد در بوته
 افزایش محيطی عوامل از گياه مندی بهره مناسب کاشت تراکم
 شد خواهد حاصل عملکرد و سيميالسيونآ حداکثر و یافته

(Malakouti & Tehrani, 2001). تابش جذب بازدهی افزایش، 
 همچنين دارد. گياه در آن توزیع نحوه و برگ سطح به بستگی
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 گياهی پوشش در شععتش جذب و محصول بازدهی افزایش
  دارد مزرعه سطح در گياهان توزیع و تراکم به بستگی

(Nasiri Mahallati, 2001.) و بذر عملکرد افزایش نتيجه در 
 باغی و زراعی گياهان سایر همانند دارویی گياهان مؤثر مواد
 مطلوب تراکم بنابراین است. محيطی و ژنتيکی عوامل از متأثر
 عملکرد تعيين در مؤثر عوامل از کود مناسب مقدار همراه بوته

 متعددی های گزارش باشد. می بذر توليدبرای  گياهان اقتصادی
 در و دارد وجود دارویی گياهان دانه عملکرد بر تراکم اثر بر مبنی
 در مناسبی ابزار دارویی گياهان کاشت در مطلوب تراکم واقع

 ,.Jasemi et al) شود می محسوب و کيفيت يتکمّ تضمين

 بهبود برای نيتروژن تأثير مورد در هایی گزارش اگرچه .(2019
 اما دارد، وجود استرامونيوم گونه در آلکالوئيدها ميزان عملکرد

 و عملکرد بر بوته تراکم و نيتروژن کود کنش برهم تأثير مورد در
 بسيار اطالعات استرامونيوم گونه در داتوره گياه عملکرد اجزا
 مصرف و داتوره دارویی گياه اهميت به توجه با دارد. وجود کمی

 بررسی هدف با پژوهش این داروسازی، صنایع در آن گسترده
 بر بوته تراکم مختلف سطوح و نيتروژن مختلف سطوح اثر

 شد. اجرا گياه این عملکرد یاجزا و عملکرد
 

 ها روش و مواد
  زراعی های سال در مجزا سال دو در پژوهش این
 فزوه شهيد تحقيقاتی ایستگاه در 1713-1713 و 1713-1710
 طبيعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقيقات مرکز به وابسته
 )عرض اصفهان غرب کيلومتری 23 در واقع اصفهاناستان 

  جغرافيایی طول و شمالی دقيقه 70 و درجه 72 جغرافيایی
 دریا( سطح از متر 1012 ارتفاع با شرقی دقيقه 20 و درجه 31
 خفيف بيابانی نيمه اقليم دارای گوسن بندی تقسيم براساس که

 های بلوک قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش شد. اجرا است،
  :از عبارتند تيمارها .گردید انجام تکرار سه در تصادفی کامل
 هکتار در کيلوگرم 131 و 121 ،01 سطح سه شامل که اوره کود

بذرها  کشتباشد.  می مربع متر در بوته 10 و 11 ،0 تراکم سه و
 انجام انتظاری کشت صورت هب 1713 و 1710 سال آذرماه در

 با و نظر مورد های تراکم به توجه بابذرها  سال دو هر طی شد.
 ،شد کشت متر سانتی 2-7 عمق در کاشت نقشه به توجه

 بعد بالفاصله و شد داده قرار بذر 2-7 گودال هر در طوری که به
 هر در ها بوته شدن سبز از پس گردید. انجام آبياری کاشت از

 هرز های علف با مبارزه شد. تنکبقيه  و نگهداری بوته یک نقطه
 تعيينبرای  .گردید انجام مکانيکی صورت به گياه استقرار زمان تا

 قبل خاک، شيميایی و فيزیکی خصوصيات از برخی و کودی نياز
  عمق از تکرار هر از نمونه سه آزمایش انجام از

 از پس و شده تهيه تصادفی طور به خاک متری سانتی 71-1
 آزمایشگاه به تجزیهبرای  کيلوگرمی یک ترکيبی نمونه اختالط،

 است. شده ارائه 1 جدول در آن نتایج که شد ارسال شناسی خاک
 هکتار در فسفر وگرملکي 111 خاک آزمون نتایج براساس

 قرار استفاده مورد تریپل( فسفات سوپر منبع )از P2O5 صورت به
 در بذرکاری با همزمان نواری صورت به فسفر کود تمام گرفت.

 .شد داده قرار ریشه توسعه محل در خاک متری سانتی 21 عمق
 صورت هب آن از نيمی شد، مصرف قسمت دو در اوره کود تيمار
 در سرک صورت هب دیگر نيمی و کاشت از قبل و پایه

 مصرف کشت های خط بين در نواری صورت هب دهی غنچه مرحله
 هر در گياه 3 تعداد ها گيری اندازهبرای  سال، دو هر در .گردید
 صورت هب ماه( مرداد )اواخر ها دانه رسيدن مرحله در کرت

 ،بوته در کپسول تعداد شامل عملکردی صفات و انتخاب تصادفی
 شاخه تعداد و بوته ارتفاع ،بيولوژیک عملکرد ،بوته در دانه تعداد

 اثرهای حذف با کرت هر گياهان سپس شد. گيری اندازه جانبی
 در دانه عملکرد و هزاردانه وزن گيری اندازهبرای  ای حاشيه
 به خشک وزن تعيين برای هایی نمونهآنگاه  .شدند برداشت هکتار

 قرار آون در گراد سانتی درجه 31 دمای در ساعت 03 مدت

 گيری اندازه ذکرشده صفات نهایت در توزین، از پس و گرفت

 های بلوک قالب در فاکتوریل طرح مرکب واریانس تجزیه .شدند
 با ميانگين مقایسات و ها داده آماری تحليل و تصادفی کامل

 تعليّ تجزیه همچنين و Excel و SAS9.4 افزار نرم از استفاده
 از صفات ميانگين مقایسه SPSS (73) افزار نرم از استفاده با

 .شد انجام %3 احتمال سطح در LSD ای دامنه چند آزمون طریق
 صفات سایر و مستقل متغير دانه عملکرد ،گام به گام تجزیه در

 شدن دار معنی به نظر شد. گرفته نظر در وابسته متغير
 از بررسی، مورد تيمارهای با سال متقایل های کنش برهم
 شد. استفاده تر دقيق محاسباتبرای  دهی برش
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 آزمایش های سال در خاک آزمایش از حاصل نتایج -1 جدول

 سال
 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 ماسه

)%( 

 کل نیتروژن

)%( 

 گرم میلی فسفر

 کیلوگرم در

 گرم میلی پتاسیم

 کیلوگرم در
 الکتریکی هدایت اسیدیته

ds/m 

1331 77 23 00 17/1 3/11 232 0/3 3/2 

1331 01 23 73 10/1 3/3 233 3/0 3/7 

 

 نتایج

 بوته تفاعار

 داد نشان آزمایش های سال مرکب تجزیه از حاصل نتایج
 ارتفاع بر %1 سطح در تراکم سطوح نيز و اوره سطوح که

 مطالعه مورد عوامل بين متقابل اثر اما گردید دار معنی بوته
 مقایسه .(2 )جدول نداشتند بوته ارتفاع بر داری معنی تأثير

 گياه ارتفاع کمترین که داد نشان بوته تراکم سطوح ميانگين
 و مربع متر در بوته 0 تراکم به مربوط متر سانتی 1/110

 بوته 10 تراکم به مربوط متر سانتی 37/171 ارتفاع بيشترین
 بوته ارتفاع بيشترین همچنين (.0 )جدول بود مربع متر در
 در کيلوگرم 131 تيمار به مربوط متر( سانتی 33/103)

 تراکم هایاثر روی بر مشابهی تحقيق در باشد. می هکتار
 افزایش با که گردید مشاهده داتوره گياه روی بر کاشت
 کمتر انداز سایه پایين و وسط طبقات به نور نفوذ ،تراکم ميزان

 مراحل در اگرچه ؛یابد می افزایش حدی تا ارتفاع و شود می
 از پس اما ندداشت رقابت هم با نور سر بر ها بوته رشد، اوليه

 نقش ها ردیف بين فواصل و شده کمتر رقابت این دهی شاخه
 (.Al-Humaid, 2005) کنند می ایفاء نور تأمين برای بيشتری

 
 فرعی شاخه تعداد

 اما گردید دار معنی جانبی شاخه تعداد بر اوره سطوح اثر
 تأثير بررسی مورد عوامل کنش برهم و تراکم سطوح

 ميان از .(7 )جدول نداشتند جانبی شاخه تعداد بر داری معنی
  و هکتار در کيلوگرم 131 اوره کود مختلف سطوح

 و عدد( 3) بيشترین رتيبت به اوره هکتار در کيلوگرم 01

 اختصاص خود به را فرعی شاخه تعداد عدد( 2) کمترین
 فرعی شاخه بيشترین نيز بوته 0 تراکم در (.0 )جدول دادند

 شاخه تعداد (.0 )جدول گردید مشاهده عدد 3 تعداد به
 بوده ژنتيکی و محيطی عوامل از ثرأمت که است صفتی فرعی

 روند وجود است. مؤثر آن بر غذایی  عناصر فراهمی و
 جدول در اوره زیاد سطوح به اوره کم سطوح از آن افزایشی
 تيمار در .(0 )جدول است مشاهده قابل ها ميانگين مقایسه
 در و غذایی  عناصر عرضه افزایش اوره متفاوت سطوح
 مقاصد در غذایی مواد مناسب تسهيم و فتوسنتز بهبود نتيجه
 از یابد. افزایش بوته در فرعی شاخه تعداد که شده باعث

 از استفاده نتيجه در فتوسنتزکننده سبز سطح افزایشسویی 
 و فتوسنتزی مواد انتقال و توليد افزایش موجب ،اوره کود

 و شده جانبی و انتهایی مریستم به رشد محرک های هورمون
 و انتهایی مریستم تحریک افزایش سبب عوامل این مجموعه

 از هداستفا اثر در جانبی های شاخه توليد افزایش و جانبی
 در کمتر رقابت به توجه با شود. می اوره باالی سطوح
 بيشتری فضای و باالتر های تراکم به نسبت پایين های تراکم

 بنابراین دهد، می قرار گياه اختيار در بوته تک رشد برای که
 یابد می افزایش پایين های تراکم در جانبی شاخه تعداد

(Yadav et al., 2018). گياه روی بر شده انجام پژوهش 
 و بيشترین که داد نشان (.Satureja hotensis L) مرزه

  تيمار کاربرد با ترتيب به فرعی شاخه تعداد کمترین
 حاصل شاهد تيمار و هکتار در نيتروژن کيلوگرم 111

 نيتروژن کود از استفاده (.Noori & Golchin, 2013) گردید
 رشد که داد نشان گلرنگ گياه روی بر مناسب سطح در

 بر مثبتی اثر نتيجه در و افزایش فرعی شاخه تعداد و رویشی
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 .(Beech & Norman, 2002) داشت دانه عملکرد
 
  بوته در کپسول تعداد و دانه تعداد

 نشان 2 جدول در ها داده مرکب واریانس تجزیه نتایج
 کنش برهم شود می مشاهده که گونه همان است. شده داده
 سطح در بوته تراکم در سال کنش برهم نيز و اوره در سال

 از آمده بدست نتایج (.2 )جدولشد  دار معنی %1 احتمال
 که داد نشان آزمایش سال دو هر در ها داده واریانس تجزیه
 سطح در داری معنی تأثير اوره و تراکم متفاوت سطوح
 همچنين. (7 )جدول داشتند بوته در دانه تعداد بر %1 احتمال

 سطح در سال دو هر در تراکم و اوره سطوح کنش برهم
 نتایج براساس (.7 )جدول گردید دار معنی %1 احتمال

 1713 سال در (3/2123) بوته در دانه تعداد بيشترین
 کيلوگرم 131 اعمال و مربع متر در بوته 0 تراکم به مربوطه

 تيمار در بوته در (320) دانه دتعدا کمترین و اوره هکتار در
 هکتار در کيلوگرم 01 از استفاده با مربع متر در بوته 10

 بوته در دانه تعداد بيشترین نيز 1713 سال در .آمد بدست
 در بوته 0 تراکم و بوته در کيلوگرم 131 تيمار در (7103)

 تجزیه نتایج براساس (.3 )جدول آمد بدست مربع متر
 سطوح و مختلف های تراکم اثر اول سال در ها داده واریانس

 دار معنی بوته در کپسول تعداد بر %1 احتمال سطح در اوره
 داری معنی تأثير بررسی مورد عوامل متقابل اثر اما گردید.

 1713 سال در (.2 )جدول نداشت بوته در کپسول تعداد بر
 و اوره کنش برهم نيز و تراکم سطوح و اوره سطوح اثر

 )جدول گردید دار معنی %1 احتمال سطح در تراکم سطوح
 بيشترین شود، می مشاهده 3 جدول در که گونه همان .(2

 اوره هکتار در کيلوگرم 131 کاربرد با بوته در کپسول تعداد
 .(0 )جدول آمد بدست مربع متر در بوته 0 تراکم همراه به

 
 کپسول در دانه تعداد

 آن بيانگر مرکب واریانس تجزیه از حاصل اطالعات
 و مختلف های تراکم اثر آزمایش سال دو هر در که بود

 سطح در کپسول در دانه تعداد بر اوره کود متفاوت سطوح

 در سال کنش برهم همچنين. گردید دار معنی %1 تمالاح
 سطح در اوره سطوح رد سال کنش برهم نيز و تراکم سطوح
 تجزیه نتایج (.2 )جدول گردید دار معنی %1 احتمال

 و اوره سطوح اثر که داد نشان آزمایش سال دو واریانس
 کپسول در دانه تعداد بر %1 احتمال سطح در تراکم سطوح

 مورد عوامل متقابل اثر همچنين (.7 )جدولشد  دار معنی
 عملکرد از جزء این بر داری معنی تأثير اول سال در بررسی
 سطوح و اوره سطوح متقابل اثر دوم سال در و نداشت
 با (.7 )جدول گردید دار معنی %3 احتمال سطح در تراکم
 تعداد بيشترین هکتار در نيتروژن کود کيلوگرم 131 اعمال

  تيمار در کپسول در دانه تعداد کمترین و کپسول در دانه
 وجود به توجه با که آمد بدست اوره هکتار در کيلوگرم 01

 گلدهی هنگام در پرورده مواد فراهمی بين دار معنی ارتباط
 دانه تعداد افزایش یندها،افر این بر اوره کود کاربرد تأثير و

 دو هر در همچنين .است قبولی قابل نتيجه کپسول هر در
را  کپسول تعداد بيشترین نيز مربع متر در بوته 0 تراکم سال

 (.7 )جدولنمود  حاصل بوته در
 

 هزاردانه وزن

 اثر که داد نشان صفات مرکب واریانس تجزیه نتایج
 تراکم سطوح و اوره مختلف سطوح متقابل اثر و اوره سطوح

 داشتند هزاردانه وزن بر %1 احتمال سطح در داری معنی تأثير
 هزاردانه وزن بر اوره سطوح و تراکم سطوح متقابل اثر اما

  نتایج با که (2 جدول) نداشتند داری معنی تأثير
El-Habbasha بيشترین .داشت مطابقت( 2113) همکاران و 

  سطح باالترین در اوره تيمارهای بين در هزاردانه وزن
 آمد. بدست گرم 0 مقدار با (هکتار در کيلوگرم 131)

 تراکم تيمارهای بين در نيز مربع متر در بوته 0 تيمار همچنين
 داد نشان گرم 31/3 مقدار بارا  هزاردانه وزن بيشترین بوته

 (.0 )جدول
 



 

 

 

 تراکم و اوره متفاوت سطوح در استرمونیوم داتوره گیاه مطالعه مورد خصوصیات مرکب واریانس تجزیه -2 جدول

 میانگین مربعات
 درجه

 آزادی
 تعداد دانه منابع تغییر

 در کپسول

 عملکرد

 بیولوژیک

 عملکرد 

 دانه

 وزن

 هزاردانه

 تعداد کپسول

 در بوته

 تعداد دانه

 در بوته

 شاخه

 جانبی
 ارتفاع

ns11/32 *72/1212 **010/2203 *013/1 *7313/17 **133/1111031 ns1000/1 *0131/2721 1 سال 

**133/131 **130/27203 **17/17211 ns1301/1 *21/110 ns17/012010 **337/23 *330/1127 0 تکرار در سال 

 سطوح اوره 2 330/11711** 330/177** 33/13321301** 113/2331** 211/3** 02/272737** 00/231020** 112/7770**

**322/333 **02/111307 **37/112100 *7/017 **33/007 **120/3337370 ns73/1 ns11/117 2 سطوح تراکم 

**010/210 **13/20011 **210/23130 ns103/1 **13/071 **10/0113373 ns313/1 ns102/270 0 سطوح تراکم × سطوح اوره 

**321/130 ns301/203 ns213/371 ns713/1 *133/03 **71/1130111 *1333/2 ns00/01 2  سطوح اوره ×سال 

**21/233 ns13/031 ns311/11032 ns230/1 ns201/11 **173/033131 ns730/2 *73/1121 2  سطوح تراکم ×سال 

ns20/02 21/3101 ns031/232077 110/1 ns21/23 31/033017 ns12/1 ns111/212 0  اوره × تراکم ×سال 

 خطا 72 03/717 37/2 33/30133 30/13 102/1 31/1302 12/7032 037/11

 ضریب تغییرات  20/13 71/71 27/20 3/11 17/3 27/11 30/13 12/11

ns ،*، **: است. %1 و %3 سطح در دار معنی اختالف وجود و دار معنی اختالف عدم معنی به ترتيب به 
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  متراک و اوره متفاوت سطوح در استرامونیوم داتوره گیاه مطالعه مورد خصوصیات مربعات میانگین -3 جدول

 1331 و 1331 زراعی سال دو در

 میانگین مربعات
 سال منابع تغییر درجه آزادی

 تعداد دانه در بوته تعداد دانه در کپسول

1/731 * 00/111011  تکرار 2 **

1331 

1/0331 ** 33/3133701  کود 2 **

1/2317 ** 33/1003013  تراکم 2 **

17/000 ns 11/1121313 تراکم × کود 0 **  

33/13  23/01300  خطا 10 

73/1  73/22 (%) تغييرات ضریب    

310/2 ns 17/077333  تکرار 2 *

1331 

103/011 ** 73/17071321  کود 2 **

231/031 ** 73/3101313  تراکم 2 **

103/21 * 10/7377073 تراکم× کود 0 **  

071/3  30/171211  خطا 10 

11/3  01/20 (%) تغييرات ضریب    

ns، **،* :است. %1 و %3 سطح در دار معنی اختالف وجود و دار معنی اختالف عدم معنی به ترتيب به 

 

 داتوره گیاه رشد و عملکردی صفات میانگین مقایسات -4 جدول

 عملکرد بیولوژیک

(kg.ha) 

 عملکرد دانه

(kg.ha) 

 وزن

 هزاردانه

 تعداد کپسول

 در بوته

 شاخه 

 فرعی

 ارتفاع

(cm) 
  تیمارها

33/333 c 3/012 c 12/0 c 3/1 c 3a 00/13 c 01 هکتار در کيلوگرم 

11/1120 اوره b 17/021 b 70/3 b 3/13 b 31/3 b 07/122 b 121 هکتار در کيلوگرم 

03/1013 a 13/1123 a 117/0 a 70a 33/2 c 33/103 a 131 تارکه در کيلوگرم 

01/303 c 13/321 c 17/0 c 0/10 c 77/3 a 37/171 a 10 مربع متر در بوته 

17/1102 تراکم بوته b 31/317 b 01/3 b 2/13 b 22/3 a 33/122 ab 11 مربع متر در بوته 

73/1023 a 31/131 a 31/3 a 3/20 a 77/3 a 1/110 b 0 مربع متر در بوته 

 .ندارندبا هم  %3 احتمال سطح در داری معنی تفاوت هستند، مشترک حرف یک حداقل دارای که هایی ميانگين ستون هر در
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 تراکم و اوره متفاوت سطوح در داتوره گیاه مطالعه مورد صفات متقابل هایاثر میانگین مقایسه -5 جدول

 سطوح تراکم بوته سطوح اوره سال
 تعداد دانه

 در بوته

 عملکرد دانه

 (کیلوگرم در هکتار)

 عملکرد بیولوژیک

 (کیلوگرم در هکتار)

 تعداد دانه

 در کپسول

تعداد 

در  کپسول

 بوته

1331 

 کيلوگرم 01

 هکتار در

a 03/011 320 مربع متر در بوته 0 تراکم a 07/131 a 31 a 0/11  a 

00/002 مربع متر در بوته 11 تراکم  b 00/731  b 30/320  b 00 b 0/11 a 

3/731 مربع متر در بوته 10 تراکم  c 03/701  c 30/321  c 00/71  c 3/3 b 

 کيلوگرم 121

 هکتار در

0/1303 مربع متر در بوته 0 تراکم  a 3/333  a 02/1003  a 7/03  a 7/10 a 

3/323 مربع متر در بوته 11 تراکم  b 73/313  b 73/1112  b 71 b 7/13  b 

3/731 مربع متر در بوته 10 تراکم  c 07/310 c 10/332  c 77/23  c 0/10 c 

 کيلوگرم 131

 هکتار در

3/2123 مربع متر در بوته 0 تراکم  a 73/1232  a 07/1312  a 22/02  a 7/23  a 

3/1123 مربع متر در بوته 11 تراکم  b 1/1131  b 03/1032  b 22/00 b 0/27  b 

3/003 مربع متر در بوته 10 تراکم  c 13/311  c 13/1137  c 00/70  c 22c 

1331 

 کيلوگرم 01

 هکتار در

77/071 مربع متر در بوته 0 تراکم  a 01/331  a 37/1133  a 0/73  a 11a 

77/707 مربع متر در بوته 11 تراکم  b 37/001  b 33/171  b 0/71  b 7/11 b 

77/203 مربع متر در بوته 10 تراکم  c 10/720  c 20/02  c 7/21 c 11a 

 کيلوگرم 121

 هکتار در

00/311 مربع متر در بوته 0 تراکم  a a37/1110 711013 a 00a 7/13  a 

b 0/000 002 مربع متر در بوته 11 تراکم  b 11/1110 b 01 b 7/13 b 

c 3/007 002 مربع متر در بوته 10 تراکم  c 13/331  c 0/71  c 7/10  b 

 کيلوگرم 131

 هکتار در

a 37/1212 7103 مربع متر در بوته 0 تراکم  a 3/1303 a 0/31  a 7/03 a 

00/2102 مربع متر در بوته 11 تراکم b 70/100  b 17/1017  b 0/00 b 7/77 b 

77/107 مربع متر در بوته 10 تراکم  c 12/301  c 31/133  c 7/00  c 7/21 c 

 ندارند.با هم  %3 احتمال سطح در داری معنی تفاوت هستند، مشترک حرف یک حداقل دارای که هایی ميانگين ستون هر در

 

  دانه عملکرد
ها نشان داد که  نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

داری در سطح  های مختلف و سطوح اوره تأثير معنی تراکم
(. عملکرد 2% بر عملکرد دانه داشتند )جدول 1احتمال 

تأثير سطوح متفاوت نيتروژن قرار گرفت و  دانه تحت 
 ترتيب بيشترین و کمترین عملکرد دانه در سطح  به

کيلوگرم  3/012و  13/1123تار )کيلوگرم در هک 131
ترین سطح تراکم  در هکتار( بدست آمد. همچنين در پایين

کيلوگرم( در هکتار  31/131بيشترین عملکرد دانه )
دليل اینکه نقش مهمی در  (. اوره به0بدست آمد )جدول 

افزایش رشد رویشی گياه دارد، افزایش مصرف نيتروژن 
لوژیکی منجر به از طریق تأثير بر فرایندهای فيزیو

افزایش فتوسنتز، توليد اسيميالت بيشتر و ماده خشک و 
(. با Mosavi et al., 2015گردد ) عملکرد دانه باالتر می

کنش تراکم بوته و سطوح کود  دار شدن برهم توجه به معنی
کيلوگرم در  131توان نتيجه گرفت که سطح  اوره می
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عملکرد دانه باال مربع برای  بوته در متر 0هکتار اوره و 
 عوامل این باشد، در واقع مجموعه در داتوره مناسب می

ویژه  ضروری به غذایی عناصر مطلوب فراهمی به منجر
 بهبود آن نتيجه نهایی که گردد می نيتروژن برای گياه

بر عملکرد دانه گياه  مثبت تأثير در نتيجه بوده، فتوسنتز
 گذارد. داتوره می

 
 عملکرد بیولوژیک

سطوح متفاوت اوره و سطوح تراکم و نيز اثر اثر 
دار  % معنی1متقابل سطوح اوره و تراکم در سطح احتمال 

طوری که با افزایش سطوح نيتروژن  (. به2گردید )جدول 
عملکرد بيولوژیک نيز افزایش یافت و بيشترین و کمترین 

 33/333و  03/1013ترتيب  عملکرد بيولوژیک به
کيلوگرم در هکتار  01و  131ح کيلوگرم در هکتار در سط

های متراکم بابونه آلمانی  (. در کشت0بدست آمد )جدول 
رقابت شدید سبب کاهش توليد بيوماس گردید. زیرا در 

گونه منجر به کاهش  های باال رقابت بين گياهان هم تراکم
 (. درPeerzad et al., 2004) گردد وزن تک بوته می

 بر نيتروژن مثبت ثربه ا متعددی پژوهشگران مطالعات
 Rezvaniاست ) شده اشاره توده زیست عملکرد

Moghaddam et al., 2013 ؛Asadi et al., 2013 با .)
بوته در  خشک توجه به نتایج بدست آمده افزایش وزن

بوته در  0کيلوگرم کود اوره و تراکم  131تيمارهای 
دليل  بهدهنده موفقيت بيشتر گياه در فتوسنتز  مربع نشان متر

تر و ذخيره کربوهيدرات  فراهم بودن شرایط رشدی مناسب
 باشد. بيشتر می

 
  تعلیّ تجزیه

 نسبی اهميت از تری دقيق برآورد به دستيابی منظور به
 بر عملکرد اجزاء از یک هر مستقيم غير و مستقيم تأثير و

 در شده وارد صفات از استفاده با تعليّ تجزیه عملکرد،
 عملکرد منظور این برای .شد انجام رگرسيونی مدل

 متغير عنوان به عملکرد اجزا و وابسته متغير عنوان به

 مختلف سطوح بين در شدند. گرفته نظر در مستقل
 تعداد مربع متر در بوته 11 تراکم در تراکم، تيمارهای

 داشت دانه عملکرد با باالیی و مستقيم اثر بوته در کپسول
 بود. کپسول در دانه تعداد طریق از آن مستقيم غير اثر و

 در بوته 0 تيمار در کپسول در دانه تعداد ستقيمم اثر
 از آن مستقيم غير اثر و گرفته قرار بعدی رده در مربع متر

 تعداد نيز اوره تيمارهای ميان در بود. دانه وزن طریق
  تيمار در را مستقيم اثر بيشترین بوته در کپسول

 تيمار در داد. اختصاص خود به هکتار در کيلوگرم 131
 به مربوط مستقيم اثر بيشترین اوره هکتار در کيلوگرم 01

 دانه وزن طریق از آن غيرمستقيم اثر و بود کپسول تعداد
 تعداد مستقيم اثر بودن باال به توجه با .(0)جدول  بود

 گفت توان می ،شده اعمال تيمار دو هر در بوته در کپسول
 مقایسه و نتایج به توجه با بوته در کپسول تعداد که

 یگزینشها مختلف یطاشر در مستقيم هایثرا
 در جينرخو ادتعد صفت یشافزا طریق از را غيرمستقيمی

 یگرد سوی از .دارد باال دعملکر به ستيابید ایبر بوته
 نمخز ظرفيت به هم و أمبد ظرفيت به هم نهدا دعملکر
 مقصد .هستند بستهوا یکدیگر به نيز دو ینا و دارد بستگی

 أمبد ییرآکا و ستا بستهوا أمبد به هاراتکربوهيد ایبر
 طتباار در مقصد فعاليت با هاراتکربوهيد ساخت در

 و یکژفولومور ییژگیهاو شناخت با ینابنابر، ستا
 انميز و رنو بجذ ،شدر یلگوا انمیتو هگيا یکژفيزیولو
 سازی لمد آن نتيجه در ،دکر لکنتر را فتوسنتز

 بهتر انمیتو را دعملکر پيشبينی و گياهی تخصوصيا
 تصفا به گونه یک دیقتصاا ارزش که زیرا ،داد منجاا

 نتایج در وتتفا دجوو لبتها .دارد بستگی آن مختلف
 عنو دنبو وتمتفا به انمیتورا  تحقيق ینا وتمتفا یطاشر

 یک هر در وتمتفا محيطی یطاشر و مختلف کماتر ،کاشت
 مختلف ایجزا نسبی هميتا زیرا ،داد نسبت تصفا از

 موقعيت و عیزرا هگيا عمر لطو ،فصل ،محل با دعملکر
 .میکند قفر مينز
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 اوره و تراکم مختلف سطوح در داتوره عملکرد بر مستقیم غیر و مستقیم هایاثر -6 جدول

 همبستگی

 با عملکرد

 اثر اثر غیرمستقیم

 مستقیم
  

 تیمارها
X3 X2 X1   

330/1 ** 113/1  231/1  --- 001/1  X1 کپسول تعداد 
 بوته 0

 مربع متر در

 تراکم بوته

311/1 ** 131/1  --- 713/1  012/1  X2 کپسول در دانه تعداد 

010/1 ** --- 111/1  771/1  100/1  X3  دانه وزن 

123/1 ** 137/1  - 173/1  --- 130/1  X1 کپسول تعداد 
 بوته 11

 مربع متر در
331/1 ** 131/1  --- 19311 - 100/1  X2 کپسول در دانه تعداد 

022/1 ** --- - 120/1  073/1  111/1  X3  دانه وزن 

313/1 ** 111/1  721/1  --- 733/1  X1 کپسول تعداد 
 بوته 10

 مربع متر در
313/1 ** 100/1  --- 773/1  701/1  X2 کپسول در دانه تعداد 

013/1 ** --- 133/1  233/1  171/1  X3  دانه وزن 

073/1 ** 101/1  111/1  --- 210/1  X1 کپسول تعداد 
 کيلوگرم 01

 هکتار در

 اوره

313/1 ** 121/1  --- 131/1  013/1  X2 کپسول در دانه تعداد 

721/1 ** --- 111/1  111/1  121/1  X3  دانه وزن 

701/1 ** 113/1  101/1  --- 73/1  X1 کپسول تعداد 
 کيلوگرم 121

 هکتار در
010/1 ** 200/1  --- 103/1  702/1  X2   کپسول در دانه تعداد

331/1 ** --- 130/1  100/1  311/1  X3  دانه وزن 

332/1 ** 173/1  123/1  --- 337/1  X1 کپسول تعداد 
 کيلوگرم 131

 تارکه در 
013/1 ** 170/1  -- 010/1  - 170/1  X2   کپسول در دانه تعداد

312/1 ** --- 127/1  303/1  101/1  X3  دانه وزن 

 

 بحث
 کهبيان کرد  چنين توان می آمده بدست نتایج به توجه اب

 مواد توليد برای گياهان بين رقابت بوته 10 تراکم در
 مهم نقش به توجه با است. یافته افزایش فتوسنتزی

 گياهان در ثانویه های متابوليت توليد در نور اکوفيزیولوژیک
 افزایش در قدرتمند ابزار یک کاشت تراکم تنظيم دارویی،
 و همؤثر مواد بيشتر توليد تا شده محسوب گياهان بين رقابت

 همچنين (.Omid Beigi, 2000) شود کنترل گياهان عملکرد
 و غذایی عناصر فراهمی افزایش سبب اوره کود از استفاده
 به رشد کننده تحریک های هورمون تحریک باعث نيتروژن

در  عوامل این و شده گياه جانبی و انتهایی های مریستم
 تيمارهای در جانبی های شاخه توليد افزایش سببنهایت 
 ردیف روی فاصله افزایش با .شوند می اوره کود به مربوط

 محيطی منابع به داتوره های بوته دسترسی افزایش دليل به
 و رویشی رشد مراحل بين تعادلی نور و آب فضا،مانند  رشد

 افزایش به منجر نهایت در امر این که شود می ایجاد زایشی
 نشان سياهدانه روی بر ردیف فاصله اثر .گردد می عملکرد

 شود می گياه ارتفاع افزایش باعث بوته تراکم افزایش که داد
 پایين و وسط طبقات به نور نفوذ کاهش دليل به امر این که

 شده تجزیه اکسين کم نور شرایط در .باشد می گياهی پوشش
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 ,Ahmed & Haque) شود می گياه ارتفاع کاهش باعث و

 ارتفاع افزایش سبب اوره کود متفاوت سطوح کاربرد (.1986
 نتایج براساس همچنين .(Yoseph et al., 2018) گردید گياه

 گياهان معمول حد از بيش های تراکم در محققان از برخی
 رشد نياز مورد عوامل و عناصر سایر برای نور بر عالوه
 افزایش گياه ارتفاع تراکم افزایش با و کرد خواهند رقابت
 ,.Yoseph et al) یابد کاهش است ممکن بلکه نيافته

 جریان تأثير  تحت مستقيم طور به هزاردانه وزن (.2018
 از توانند می فتوسنتزی مواد این که گيرد می قرار فتوسنتزی

 در شده ذخيره مواددوباره  انتقال یا و گياه جاری فتوسنتز
 & Bybordi) شوند مينأت ها کپسول یا ها برگ ها، ساقه

Ebrahimian, 2013.) سبب اوره مختلف سطوح از استفاده 
 تأثير علت به افزایش این و گردید بوته در دانه تعداد افزایش
 های گل تعداد افزایش و سلولی تقسيم بر نيتروزن مستقيم
 که باشد می عقيم های گل تعداد کاهش همچنين و بارور
 Sharma) گردید بوته در دانه تعداد چشمگير افزایش باعث

et al., 2007.) روی فاصله کاهش با صورت این غير در 
 نبودن دليل به مربع متر در بوته تعداد افزایش و ها ردیف
 سبب و غالب رویشی رشد بوته، هر برای کافی فضای
 باال های تراکم در .شد خواهد عملکرد و زایشی رشد کاهش
 دليل به امر این و یافت کاهش گياه در فرعی های شاخه تعداد
 افزایش نتيجه در و سطح واحد در بوته تعداد بودن بيشتر
 در کپسول تعداد کاهش و نور و ذاییغ منابع برای رقابت

 بين رقابت علت به باال بوته تراکم در سویی از. بود گياه بوته
 ،شود می توليد ها بوته روی فرعی شاخه کمتری تعداد ای بوته

 ،یابد می کاهش فرعی شاخه در توليدی کپسول تعداد چون
 .شود می کاسته بوته در کپسول تعداداز  نهایت در بنابراین

 و شده گياه جذب راحتی به اوره کود رسد می نظر  بهبنابراین 
 گياه داخل در آز اروه آنزیم از استفاده با آمونيوم به تجزیه با

 کند، می مشارکت ها پروتئين و آمينه اسيدهای ساخت در
 قرار گياه اختيار در را بيشتری نيتروژن تواند می بنابراین

 آز اوره آنزیم با خاک در اوره از بخشی دیگر سوی از .دهد
 ممکن و شده تبدیل آمونيوم به خاک های ميکروارگانيسم

 همچنين .(Marschner, 2012) شود جذب گياه توسط است

 سایر به نسبت خاک در کمتری شستشوی اینکه دليل به اوره
 و داشته خاک pH بر کمی تأثير دارد، نيتروژن کودهای
 رشد تحریک باعث گياه در آمونيوم به تبدیل از پس احتماالً

 رشد ها فيتوهورمون توازن بر تأثير با و شده فتوسنتز و
 یابد می افزایش گياه عملکرد نتيجه در و بيشتر را زایشی

(Arkoun et al., 2012.) ،که رسد می نظر  به همچنين 
 فتوسنتزی، قابليت افزایش طریق از اوره کود از استفاده

 تراکم است. داده افزایش داتوره در را خشک ماده تجمع
 به منجر نهایت در و بوته در کپسول تعداد کاهش سبب زیاد

 مقادیر و انواع اثر .گردید کپسول هر در دانه تعداد کاهش
 نه که داد نشان نيز سياهدانه گياه بر نيتروژن کود متفاوت

 وزن و کپسول هر در دانه تعداد در کود ميزان نه و کود نوع
 ,.Abdolzadeh et al) نداشت داری معنی اثر هزاردانه

 سطح دوام و خشک  ماده مقدار افزایش دليل به اوره (.2017
 کافی مينأت گردد. هزاردانه وزن افزایش باعث تواند می برگ
 به غذایی مواد تخصيص برای را رقابت تواند می غذایی مواد
 غذایی مواد تسهيم افزایش سبب امر این که دهد کاهش دانه

 و بيشتر دانه در غذایی مواد تجمع نتيجه در که شده دانه به
 این اینکه به توجه با گردد. می هزاردانه وزن افزایش باعث
 پذیری وراثت از کپسول در دانه تعداد همانند عملکرد از جزء

 قرار محيطی عوامل تأثير تحت کمتر و بوده برخوردار باالیی
 صفت داری معنی و آمده بدست نتایج به توجه با اما گيرد می

 که رسد می نظر  هببنابراین  تراکم، متفاوت سطوح درذکرشده 
 و تراکم پایين سطوح در گياه برای رشد شرایط بودن بهتر
 مواد که است شده باعث گياهان بين رقابت بودن کمتر

 وزن نتيجه در ،یافته اختصاص دانه هر به بيشتری فتوسنتزی
 کم های تراکم در شود. می بيشتر ها تراکم این در هزاردانه

 ذایی،غ عناصر و آب جذب برای کمتر رقابت وجود دليل به
 کپسول تعداد و شده تبدیل کپسول به بيشتری های گل

 درون به نفوذ باال های تراکم در شود. می برداشت بيشتری
شده است  رویشی رشد افزایش سبب و یافته کاهش کانوپی

 باعث و ابدی کاهش ها بوته پایين به نور نفوذ شده سبب و
 تشکيل کپسول کمتری تعداد گياه پایين های قسمتکه  شود 

 منجر عوامل این مجموعه باشد. کپسول بدونی گاه یا ودهد 
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 به نسبت کم های تراکم در دانه و کپسول تعداد افزایش به
 مواد که هستند جایی ها کپسول .شد زیاد های تراکم

 نيز و ها( )دانه مصرف محل به )منبع( ها برگ از فتوسنتزی
 تعادل عدم صورت در یابد. می انتقال نمو حال در های اندام
 مانند مناسب غذایی عناصر به دسترسی مخزن و منبع بين

 دارد گياه عملکرد و توليد در مهمی بسيار نقش که نيتروژن
 توازن صورت در بعکس و گردد می عملکرد کاهش به منجر

 عملکرد رشد مناسب شرایط بودن فراهم و مخزن و منبع بين
 ،شده انجام پژوهش طبقدر نهایت  یابد. می افزایش گياه

 مربع متر در بوته 0 آزمایش تيمارهای بين در مناسب تراکم
 این کاشت برای اوره هکتار در کيلوگرم 131 از استفاده و

 شود. می توصيه وسيع سطح در گياه
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Abstract 
    Datura stramonium L. is one of the important medicinal plants in the pharmaceutical industry 

due to its alkaloid compounds. To investigate the effects of urea fertilizer at three levels  

(60, 120, and 180 kg.ha
-1

) and planting density at three levels (6, 10, and 14 plants.m
-2

) on the 

yield and yield components of this plant species, a factorial experiment was conducted in a 

randomized complete block design in the research farm of Isfahan Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, Iran in 2018 and 2019 crop years. The main effects 

of density and urea on the traits including height, number of lateral branches, and 1000-seed 

weight and the interaction of different urea and density levels on the traits including seed yield, 

biological yield, number of capsules per plant, number of seeds per plant, and number of seeds 

per capsule were significant in both years. The highest seed yield (1282.37 and 1212.53 kg.ha
-1

, 

respectively in 2018 and 2019 years) was obtained in the urea fertilizer 180 kg.ha
-1

 and  

6 plants.m
-2

 treatment. The causal analysis results showed that the highest direct positive effect 

at the different levels of density and urea was related to the number of capsules per plant. The 

results of this experiment showed that the application of 180 kg.ha
-1

 of urea and 6 plants.m
-2

 

could play an important role in increasing the seed yield of medicinal plant D. stramonium. 
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