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 چكيدٌ 

ٍ تفالِ قَُْ تش ػولنشد ٍاجضاي ػولنشد گياُ داسٍيي ػياّذاًِ آصهايـي دس قالة اػپليت پالت تِ هٌظَس تشسػي تأثيش ػطَح تشامن تَتِ 

ٍ ( تَتِ دس دس هتش هشتغ 151،211،251،311)تيواسّاي تشامن دس چْاس ػطح. دس طشح تلَك ّاي ماهل تصادفي دس ػِ تنشاس اًجام ؿذ

تفالِ قَُْ تِ ػٌَاى مشت اصلي ٍتشامن تَتِ . دس ًظش گشفتِ ؿذُ تَد( ّنتاس  تي دس 1،21،41،61)تيواسّاي تفالِ قَُْ ًيض دس  چْاس ػطح 

تا . ًتايج آصهايؾ ًـاى داد مِ تا افضايؾ هيضاى تفالِ قَُْ ػولنشد داًِ گياُ ػياّذاًِ ماّؾ پيذا مشد. دس مشت ّاي فشػي قشاس دادُ ؿذ

. تَتِ دس هتش هشتغ تاػث ماّؾ ػولنشد داًِ گشديذ 311تشامن . ضايؾ يافتتَتِ دس هتش هشتغ ػولنشد داًِ اف 251تِ  151افضايؾ تشامن اص 

  دسصذ اػاًغ ٍ ّوچٌيي ػولنشد اػاًغ مِ اص حاصلضشب دسصذ اػاًغ دس ػولنشد داًِ تذػت آهذ هؼٌي داس ًـذ

 دسصذ اػاًغ، ػولنشد اػاًغ ػياّذاًِ،تشامن تَتِ،  :ّاي مليذي ٍاطُ

 مقدمٍ
تٌاتشيي يني (. 7،12)س ّاي هْن صساػي دس ػولنشد موي ٍ ميفي گياّاى اص جولِ ػياُ داًِ هي تاؿذتشامن تَتِ اص جولِ فامتَ

ٍ ّوچٌيي تا تَجِ تِ ايي مِ تشخي ًتايج حامي اص تَتِ تش ػولنشد ػياّذاًِ هي تاؿذاص اّذاف ايي هطالؼِ تشسػي  تأثيش تشامن 

هادُ اصالح مٌٌذُ ؿاهل هادُ  صهايؾ تشسػي اثشآّذف ديگش اص ايي  (13،14.)تأثيش تشامن تش هادُ هَثشُ گياّاى داسٍيي اػت

تفالِ قَُْ تش جٌثِ ّاي هختلف حاصلخيضي خاك تش سؿذ ٍػولنشد موي ٍ ميفي گياُ داسٍيي ػياّذاًِ ٍ ّوچٌيي يافتي  ،آلي

  .س گياُ داسٍيي ػياّذاًِ اػتتْتشيي اثش هتقاتل تيي هيضاى تشامن ٍتفالِ قَُْ تشاي داسا تَدى تْتشيي ػولنشد موي ٍميفي د

 مًاد ي ريش َا

تِ هٌظَس تشسػي اثشػطَح تفالِ ي قَُْ ٍتشامن تش صفات موي ٍ ميفي گياُ داسٍيي ػياّذاًِ طشحي دس هضسػِ تحقيقاتي 

ماهل تِ ايي هٌظَس آصهايـي دس قالة  اػپليت پالت دس طشح تلَك ّاي . داًـگاُ آصاد اػالهي هـْذ هشمض گلثْاس اجشا گشديذ

تي دسّنتاس دسمشت ّاي اصلي  21،41ٍ1، 61ػطح4تيواسّاي تفالِ قَُْ ؿاهل . تصادفي دس ػِ تنشاس صَست گشفت

دس مشت ّاي فشػي قشاس دادُ ؿذًذ  تزس ّاي هَسد اػتفادُ تَدُ ّاي  تَتِ دسهتشهشتغ311،251،211،151ٍتيواسّاي تشامن ؿاهل

ظَْس ػالئن سػيذگي گياُ مِ تا سيختي گل ّا، صسدؿذى تشگْا،خـل ؿذى  تاسيخ تشداؿت تشاػاع .هحلي تاصاس هـْذ تَدًذ

دسصذ  –ولنشد داًِ دس ّنتاس ػ. اًجام گشفت ،ُ ّاػتدى غَصتَتِ ّا، ػياُ ؿذى داًِ ّاي داخل غَصُ ّاٍ دس اداهِ تشك خَس

، تا دػتگاُ ملًَجش تِ سٍؽ گشم تزس اصّش تيواس پغ اص آػياب ؿذى 111جْت تؼييي اػاًغ هقذاس  .اػاًغ ٍػولنشد اػاًغ

اػاًغ حاصل تا ّگضاى سطَتت صدايي گشديذ ٍتا قيف تَخٌش هقذاس اػاًغ . ػاػت اػاًغ گيشي ؿذ 3تقطيش تا آب تِ هذت 

تجضيِ ٍاسياًغ تشپايِ مشت ّاي خشد . ػولنشد اػاًغ اصحاصلضشب دسصذ اػاًغ دس ػولنشدتزس  صَست گشفت. تذػت آهذ

 .مـيذُ ؿذ Excel  ٍ ًوَداسّا تا اػتفادُ اص. حاصل گشديذ mstatc ِ آهاسيؿذُ تا اػتفادُ اص تشًاه

  وتایج
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 عملكرد داوٍ

ٍ هقايؼِ هياًگيي ( %9.5;ضشية تغييشات)ًتايج  تجضيِ ٍاسياًغ ًـاى داد اثش تفالِ قَُْ تش سٍي ػولنشد داًِ هؼٌي داس اػت 

ميلَگشم   59.9،41.4،56.3اى ػولنشد داًِ سا داساػت مِ تِ هيضاى تَتِ دس هتش هشتغ تاالتشيي هيض 251ّا ًـاى داد دس تشامن 

تَتِ دس هتش هشتغ  تفاٍت  151،211،311تيي تشامن ّاي . تَتِ دس هتش هشتغ  تيـتش تَد 151،211،311ًؼثت تِ تشامن ّاي 

اس گضاسؽ مشدًذ ٍ تيـتشيي اثش تشامن سا تش ػولنشد داًِ هؼٌي د( 1385)ًَسٍص پَس ٍ سضَاًي هقذم. هؼٌي داسي هـاّذُ ًـذ

. سا حذ تْيٌِ داًؼتٌذ 211تَتِ دس هتشهشتغ هـاّذُ مشدًذ ٍ تشامن  351ٍ موتشيي سا دس تشامن  211ػولنشد داًِ سا دس تشامن 

 اثش تشامن سا( 1386)ٍ سضَاًي هقذم ٍ احوذصادُ  ػاًتيوتش سا تشامن تْيٌِ داًؼتٌذ 41تْشاهي ًظاد ٍ پاج صى ًيض  فاصلِ سديف 

تش ػولنشد داًِ ػياّذاًِ هؼٌي داس هـاّذُ مشدًذ ٍ تياى داؿتٌذ مِ افضايؾ تشامن هَجة افضايؾ ػولنشد داًِ دس ؿْشػتاى 

تَتِ دس  51تَتِ دس هتشهشتغ اػالم مشدًذ ٍ موتشيي ػولنشد سا دس تشامن  351قايٌات اػت ٍ تيـتشيي ػولنشد داًِ سا دس 

گضاسؽ هـاتْي سا تش سٍي ػياّذاًِ تياى (1389)ٍ ػثذالشحيوي ٍ ّوناساى El-Hag (1996 )  .هتشهشتغ هـاّذُ مشدًذ

  (5)داؿتٌذ

 
 .اختالف هؼٌي داسي داسًذ% 5اثش تشامن تش ػولنشد داًِ، هياًگيي ّايي مِ تا حشٍف هتفاٍت ًـاى دادُ ؿذُ اًذ تش اػاع آصهَى داًني دس ػطح احتوال - 1ؿنل

تي دس ّنتاس تفاٍت هؼٌي  21،41تيي تشامن ّاي  .تش سٍي ػولنشد داًِ هؼٌي داس اػتقَُْ  ًتايج ٍاسياًغ ًـاى داد اثش تفالِ

تي دس ّنتاس موتشيي ػولنشد داًِ هـاّذُ  61داسي هـاّذُ ًـذ ٍ داساي تيـتشيي هيضاى ػولنشد داًِ تَدًذ اها دس  تفالِ قَُْ 

تي دس ّنتاس  ًـاى داد ٍ موتشيي هيضاى ػولنشد داًِ سا دس 21ؿذ مِ تِ هيضاى تيـتشيي هيضاى ػولنشد داًِ سا دس تفالِ قَُْ 

تي  1،21،41ميلَگشم ًؼثت تِ  تفالِ قَُْ ّاي   23.4،45.9،27.4تي دس ّنتاس ًـاى داد مِ تِ هيضاى  6 1هصشف تفالِ قَُْ 

 .هؼٌي داس تياى مشدًذ تاثيش مَد تيَلَطيل سا تش ػولنشد داًِ ػياّذاًِ (1387)خشم دل ٍ ّوناساى. دس ّنتاس ماّؾ داد

(2005)   Shaalan (6)مشد تياىنشد داًِ ػياّذاًِ هؼٌي داس ش مَد تيَلَطيل ٍ هشغي سا تش ػولتاثي. 

.  
 .اختالف هؼٌي داسي داسًذ% 5اثش تفالِ قَُْ تش ػولنشد داًِ، هياًگيي ّايي مِ تا حشٍف هتفاٍت ًـاى دادُ ؿذُ اًذ تش اػاع آصهَى داًني دس ػطح احتوال - 2ؿنل

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Shaalan%2C+M.+N.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Shaalan%2C+M.+N.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Shaalan%2C+M.+N.%22
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اثش هتقاتل تشامن داًِ ٍتفالِ قَُْ تش ػولنشد داًِ  .ًتايج ًـاى داد  اثش هتقاتل تفالِ قَُْ ٍ تشامن دس ػولنشد داًِ هؤثش اػت

سًٍذ مَد آلي  قَُْ ًتَاًؼتِ اػت . ًـاى داد 41دس  تفالِ قَُْ 211هَثش ًـاى داد ٍ تيـتشيي هيضاى ػولنشد داًِ سا دس تشامن 

 . ؿشايط سا تشاي افضايؾ ػولنشد تيَلَطيل دس افضايؾ تشامن هؼاػذ مٌذ

 درصد اساوس 

ًتايج تشسػي ّاي . ;(يشاتضشية تغي)دسصذ اػاًغ هؼٌي داس ًيؼتًتايج تجضيِ ٍاسياًغ  ًـاى داد اثش تشامن تش سٍي  

ّوچٌيي ًتيجِ . ًـاى داد مِ تشامن گياّي تاثيشي تش دسصذ اػاًغ ػياّذاًِ ًذاؿت( 1385)ًَسٍص پَس ٍ سضَاًي هقذم

تشسػي ّاي حاج ػيذ ّادي ٍ ّوناساى ٍ دسصي ٍ ّوناساى ًـاى دادًذ مِ تشامن گياّي تأثيشي تش  دسصذ اػاًغ گياّاى 

ًتايج . اها ٍ ّوناساى گضاسؽ مشدًذ مِ اثش تشامن گياّي تش دسصذ اػاًغ گياُ صًياى هؼٌي داس تَد. اؿتتاتًَِ ٍ ساصياًِ ًيض ًذ

تش ( 1389)ًتايج تحقيقات تَػلي ٍ ّوناساى . ش سٍي دسصذ اػاًغ هؼٌي داس ًيؼتتجضيِ ٍاسياًغ ًـاى داد اثش تفالِ قَُْ ت

ػاًغ ًذاؿت اها تلفيق مَد ؿيويايي تا داهي ٍ سيض هغزي ّا دس تاتًَِ ًـاى داد مِ مَدّاي ؿيويايي تأثيشي تش دسصذ ا

گضاسؽ مشدًذ مِ اثش مَد ّاي ؿيويايي، ( 1389)آسصهجَ ٍ ّوناساى.هقايؼِ تا مَد ؿيويايي هَجة افضايؾ دسصذ اػاًغ ؿذ

ُ صذ اػاًغ هَثش ًـاى داداثش هتقاتل تشامن داًِ ٍتفالِ قَُْ تش دس.سصذ اػاًغ تاتًَِ هؼٌي داس تَددمَد داهي ٍ موپَػت تش 

 .ؿذ

  

  

 

 
 اثش هتقاتل تشامن داًِ ٍتفالِ قَُْ تش دسصذ اػاًغ -1جذٍل

 عملكرد اساوس  

 . ;(ضشية تغييشات)سٍي ػولنشد  اػاًغ هؼٌي داس ًيؼتًتايج تجضيِ ٍاسياًغ  ًـاى داد اثش تشامن سا تش   

مِ تشامن گياّي تاثيش تشػولنشد اػاًغ ػياّذاًِ داؿت ٍ ًـاى داد ( 1385)ًتايج تشسػي ّاي ًَسٍص پَس ٍ سضَاًي هقذم

. تَتِ دس هتشهشتغ هـاّذُ ؿذ ٍ افضايؾ تشامن هٌجش تِ ماّؾ ػولنشد اػاًغ ؿذ 151تيـتشيي ػولنشد اػاًغ دس تشامن

لنشد هَجة گضاسؽ مشدًذ مِ تأثيش تشامن تش ػولنشد اػاًغ هؼٌي داس تَدُ ٍ افضايؾ ػو (1388)تشٍهٌذ سضا صادُ ٍ ّوناساى

 .ًتايج تجضيِ ٍاسياًغ ًـاى داد اثش تفالِ قَُْ تش سٍي ػولنشد اػاًغ هؼٌي داس ًيؼت.افضايؾ ػولنشد اػاًغ دس صًياى ؿذ

اثش  .گضاسؽ مشدًذ اثش مَدداهي ٍموپَػت صتالِ ؿْشي تش ػولنشد اػاًغ تاتًَِ هؼٌي داسي اػت( 1388)آسصهجَ ٍّوناساى 

  .ًٌ بر عملكرد اساوس مؤثر وشان دادٌ وشدالٍ قُتفهتقاتل تشامن داًِ ٍ

 مىابع
. تاثيش تاسيخ ًـا ماسي ٍ تشامن تش سٍي ػولنشد اػاًغ گياُ داسٍيي ًؼٌاع فلفلي: 1388. افيالتي،هال اهيٌي دّقي، م ٍ -1
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Abstract 

  

In order to study the effect of different coffee pulp and plant density on quantitative 

characteristic of black cumin( Nigella sativa( a field experiment was conducted at research of 

faculty of agriculture, azad university of mashhad in growing season 2010. Four pulp coffee 

(0.20,40,60) ton in hectare and four plant densities(150,200,250,300) plant/  were 

compared in a split plot based on complete randomized block design with three replications. 

Results showed that seed yield of black cumin, harvest index, were increased by 

increasing amount of coffee pulp to 20 ton in hectare and after all they were decreased by 

increasing amount of coffee pulp to 40, 60 ton in hectare. These index were increased by 

increasing plant density of 150 to 250 plant/ , but they were decreased by increasing plant 

density to 300 plant/  Esense yield and Esense persantage was not significant.      
 

 

Key words: plant density, black cumin, Esense yield, Esense persantage. 
 

 

                                                           
 

 

 

 


