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  هاي مهم زراعی در اسانس و برخی شاخص و اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل
 (.Borago officinalis L)گاوزبان اروپایی 

  
  3راد معرفت مصطفوي* و 2عیسی پیري، 1کیوان تازه

  نور زاهدان، دانشگاه پیام علمی عضو هیاتاستاد و 2 نور زاهدان، ارشد گروه زراعت، دانشگاه پیام ناسیدانشجوي کارش1
  ، سازمان گیالنکشاورزي و منابع طبیعی و آموزش مرکز تحقیقات  بخش تحقیقات زراعی و باغی،استادیار 3

  ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رشت، 
    17/8/93تاریخ پذیرش:  ؛ 10/4/93تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
عنـوان داروي  تعلق دارد که در سطح وسیعی بـه  Boragianaceaeگاوزبان اروپائی به خانواده  سابقه و هدف:

ها، کشت افزایش گرایش مردم به طرف گیاهان دارویی براي مداواي بیماري شده است.استفاده  گذشتهسنتی از 
تولید گیاهان دارویـی هماننـد انـواع دیگـر     ایران ضروري ساخته است. انواع گیاهان دارویی در سطح جهان و 

منظور ترتیب، این آزمایش به بدین گیرد.قرار میدر واحد سطح گیاهان تحت تاثیر عوامل زراعی نظیر تراکم بوته 
 ).Borago officinalis L( هاي مهم زراعی در گاوزبان اروپاییارزیابی عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص

  تحت تأثیر تراکم بوته در شرایط اقلیمی گیالن انجام شد.
  

مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع    شلمان تحقیقاتی  ایستگاهدر  1392این آزمایش، در سال  ها: مواد و روش
تیمارهاي مورد مطالعه شامل . اجرا شدسه تکرار  هاي کامل تصادفی و درطبیعی گیالن، در قالب طرح پایه بلوك

  بوته در مترمربع بود. 100و  80و  60، 40، 20راکم کاشت پنج ت
  

نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته از نظر عملکرد گل (بر مبناي وزن خشک) و اسانس، عملکرد دانـه و   ها:یافته
د. دست آم هب ربعمبوته در متر 40ی در تیمار یدار بود. بیشترین تولید گل و اسانس گاوزبان اروپاروغن دانه معنی

                                                
 mmostafavirad@gmail.com: مسئول مکاتبه*
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عالوه، نتایج نشـان داد   مشاهده گردید. به بوته در مترمربع 100کمترین میزان اسانس گل گاوزبان در تراکم  ،اما
  دست آمد. هبوته در مترمربع ب 40تراکم  از که بیشترین درصد روغن دانه و عملکرد روغن در گاوزبان اروپایی

  

ی با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کاهش یبان اروپاگیري شده در گاوزطورکلی، صفات اندازه به گیري:نتیجه
بر اساس نتایج این آزمایش، تعیین تراکم بوته در واحد سطح براي دستیابی به بـاالترین تولیـد گاوزبـان    یافت. 

افزایش تولیدات گل گاوزبـان   منظوربه تواندبوته در مترمربع می 40ترتیب، تراکم   بدینی ضروري است. یاروپا
 مشابه قابل توصیه باشد. ن و شرایط اقلیمیدر گیال

  
  گاوزبان، تراکم گیاه، ماده خشک و اسانس :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
 درصـد  25 تقریبـاً . انسـان در عرصـه حیـات دارد    ظهـور  قدمتی برابر بـا  دارویی گیاهان از استفاده

روز به روز در حـال   آنها مصرفراي تقاضا بو  هستند گیاهی منشأ داراي در جهان شده تولید داروهاي
سهم انـدکی از بـازار   هاي باال، کشور ما توانمندي وجودعلیرغم با این توصیف،  ).6باشد (افزایش می

فرآیندهاي بیوشیمیایی و  مجموععالوه، به ).25( به خود اختصاص داده استجهانی گیاهان داروي را 
تـراکم مطلـوب گیـاه    گیـرد.  ل محیطی و گیاه قرار مـی فیزیولوژیکی رشد گیاه تحت تأثیر متقابل عوام

 مندي حداکثر گیاهان از منابع رشـد محیطـی در  زراعی در واحد سطح یک عامل زراعی مهم براي بهره
رود کـه از  شمار مـی هطی فصل زراعی و از عوامل ضروري براي دستیابی به حداکثر عملکرد گیاهان ب

تـراکم بوتـه بـه     ).17و  14، 4تواند متفاوت باشـد ( می گونه اي به منطقه دیگر و بر حسب نوعمنطقه
خیزي خاك براي رشد و نیاز عواملی نظیر درجه حرارت، تشعشع خورشیدي، رطوبت محیط و حاصل

از این عوامل را تحت تـاثیر  ینه هغذایی گیاه بستگی دارد و تراکم بوته ممکن است فراهمی و استفاده ب
  ). 4قرار دهد (

اي و هاي باالتر از حد مطلوب، افزایش رقابت درون گونهاصل کلی، همواره در تراکم عنوان یکبه
از عوامل محیطی منجر بـه کـاهش    گیاهان زراعی منديهاي کمتر از حد مطلوب، نقصان بهرهدر تراکم

در تراکم مناسب کلیه عوامل محیطی (آب، هوا، نور و خاك) به طـور  ). 19شود (عملکرد محصول می
رسـند  اي به حـداقل مـی  اي و برون بوتههاي درون بوتهقرار گرفته و رقابت انمورد استفاده گیاه کامل

، افـزایش قـدرت رقابـت گیـاه زراعـی بـا       گیـاه  انتخاب تراکم بوته مناسب سبب استقرار بهتـر ). 16(
ـ ه .شـود عملکرد گیاه زراعـی مـی   بهبودخره افزایش کارایی مصرف نور و باال هاي هرز، علف ین، مچن

انداز گیاهی شـود. در  است سبب افزایش رطوبت داخل سایه ممکن گیاه در واحد سطح تراکمافزایش 
هاي گیاهی نور به داخل سایه انداز، شیوع بیماريکافی هوا و نفوذ  جریانعدم به دلیل چنین شرایطی، 

   ).7( یابدکاهش میگیاه و عملکرد افزایش 
ي نشان داده است کـه تـراکم بوتـه میـزان اسـانس و عملکـرد       در این راستا، نتایج مطالعات متعدد

گیاهان دارویی نظیر آویشن، رازیانه، شوید، گشنیز، کنجد، نعناع، کاسنی و انیسون را تحت تـاثیر قـرار   
) در مطالعه اثر تراکم 2013، زند و همکاران (عالوهبه). 32و  31، 30، 28، 26، 21، 20 ،11، 3دهد (می

داري بـر درصـد اسـانس، عملکـرد دانـه و      ثیر معنـی أسون نشان دادند که تراکم بوته تبوته بر روي انی
 ثیر تراکم بوتـه در واحـد سـطح قـرار نگرفـت.     أتوده داشت ولی وزن هزار دانه انیسون تحت ت زیست
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 توسط دیگر محققـان توده، اسانس و دانه زنیان تراکم بوته بر عملکردهاي زیستدار معنیهمچنین، اثر 
  ).12شده است ( گزارش

توده داري بر عملکرد زیستاند که افزایش تراکم بوته تاثیر معنیبرخی محققان دیگر گزارش کرده
توده و عملکـرد دانـه گردیـد،    اکم بوته سبب افزایش عملکرد زیستو دانه اسفرزه داشت و افزایش تر

تـرین تـراکم بوتـه بـراي     مناسـب ). 29انه اسفرزه تقلیل پیدا کـرد ( ولی با افزایش تراکم بوته کیفیت د
بوتـه   17توده، دانه و اسانس در برخی گیاهان دارویی نظیر انیسون، دستیابی به حداکثر عملکرد زیست

) و شنبلیله 1) و گیاهان دارویی گشنیز (12بوته در مترمربع ( 25یان )، گیاه دارویی زن36در متر مربع (
با تعیین تراکم مناسب بوته در طور کلی، ارش شده است. بهمربع گزه در متربوت 30) مشابه و تعداد 13(

دنبـال خواهـد   حداکثر آسیمیالسیون حاصل خواهد شد که در نهایت عملکرد مطلـوبی را بـه   مربع متر
در واحد سطح اروپایی این تحقیق با هدف تعیین تراکم مناسب بوته گاوزبان ترتیب،  بدین). 18داشت (

هاي زراعی در شرایط اقلیمـی گـیالن جهـت    ان از عوامل محیطی و نهادهمندي مطلوب گیاهبراي بهره
 افزایش تولیدات این محصول انجام شد.

  
  ها مواد و روش

در ارتفاعات ایستگاه تحقیقات گیاهان داروئی شلمان وابسته به  1392این آزمایش در سال زراعی 
 دقیقه و 13درجه و  50 ل جغرافیاییواقع در طومرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گیالن 

در  ،متري از سطح دریـا  645در ارتفاع ثانیه  34دقیقه و  09درجه و  37عرض جغرافیایی  ثانیه و  12
شامل پنج سطح تراکم کاشت تیمار . اجرا شدسه تکرار  هاي کامل تصادفی و درطرح پایه بلوك قالب

فاصـله   متـر و  سـه هر کرت شامل چهار خط به طول بوته در متر مربع بود.  100و  80و  60، 40، 20
از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید که  اروپاییمتر بود. بذر گاوزبان سانتی 30خطوط از یکدیگر 

در اصـفهان  شـرکت پاکـان بـذر     تحت نظـارت مجارستان کشور وارداتی از  F1نسل کشت و تکثیر از 
 ، قطعه زمینی شخم و دیسک زده شد.بذر. قبل از کاشت بدست آمده استمبارکه منطقه 

سانتیمتري خاك مزرعه نمونه بـرداري انجـام و جهـت     0-30از عمق  ،پس از اتمام عملیات شخم
تجزیه تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك بـه آزمایشـگاه ارسـال شـد. بافـت خـاك مزرعـه        

تر، نیتروژن قابل حذب برابـر  زیمنس بر مدسی 8/1آزمایشی رسی لومی، هدایت الکتریکی خاك برابر 
گرم در کیلوگرم خاك بود. میلی 290و  5/17درصد و میزان فسفر و پتاسیم آن به ترتیب معادل  06/0
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از منبع سـوپر فسـفات    فسفردرصد و تمامی کود  46در این آزمایش، نصف کود نیتروژن از منبع اوره 
مطـابق   گاوزبـان  ذرد و سپس کاشت بها پخش و با خاك مخلوط شتریپل به طور یکنواخت در کرت

بذور رطوبت مورد نظر را جـذب  نقشه طرح انجام شد و به دنبال آن عملیات آبیاري صورت گرفت تا 
دهنـده مـورد اسـتفاده    طور یکنواخت جوانه بزنند. نصف دیگر کود اوره در مرحله ظهور ساقه گلو به

پذیر نبود طریق کاشت مقادیر معینی بذر امکان که رسیدن به تراکم مورد نظر از قرار گرفت. نظر به این
هـا   به همین جهت در زمان کاشت ار بذر بیشتري استفاده گردید و عملیات تنک و تنظیم تـراکم بوتـه  

نظـر پـروژه    برگی شدن گاوزبان، بر اساس تراکم مورد 3تا  2پس از سبز شده بذر و رسیدن به مرحله 
  انجام گردید. 

دهی بـا اسـتفاده از روش مکـانیکی    عه طی دو مرحله تنک کردن و غنچههاي هرز مزر علفکنترل 
آذین آن به عنـوان دارو و احتمـال از   ه شیمیایی به دلیل استفاده از گل(وجین دستی) انجام شد و مبارز

 عملکـرد گلبـرگ،   نظیـر  زراعـی  صفات ،طی فصل رشددر افشان انجام نشد. بین رفتن حشرات گرده
منظور تعیین عملکـرد گـل (بـر اسـاس وزن خشـک)، بـا        به. شد گیرياندازهه روغن دانو  اسانس گل

متر طولی از خط وسط هر کرت  3اي از انتها و ابتدا و حذف یک ردیف از هر طرف  رعایت اثر حاشیه
برداشت شد. عملیات برداشت گل آذین، صبح زود و در چهار نوبت متوالی با فاصله یک هفته انجـام  

ان در هواي آزاد و در سایه خشـک شـد تـا کیفیـت مـواد مـؤثره آن حفـظ شـود.         هاي گاوزبشد. گل
). 24ها به روش تقطیر با آب مقطر و به وسیله دستگاه کلونجر انجام شـد ( گیري اسانس گلبرگ اندازه
گـراد  درجـه سـانتی   60دمـاي   در سـاعت  6 مـدت  به سوکسله دستگاه از روغن دانه درصد تعیین براي

شـد   تعیـین  استخراجی روغن گاوزبان، درصد دانه گرم 10 از آمده دستهب روغن وزینبا ت شد. استفاده
و  SASآمـاري   افـزار نرمبا استفاده از  هاتجزیه واریانس داده آوري کامل اطالعات،). پس از جمع34(

  انجام شد.درصد  5در سطح احتمال  اي دانکنچند دامنهآزمون  ه روشها بمقایسه میانگین
  

 بحث نتایج و
)، اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوتـه گاوزبـان   1ها (جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده :ارتفاع بوته

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که باالترین ارتفاع بوته  دار بود.درصد معنی یکاروپایی در سطح احتمال 
افزایش  .)2(جدول  دست آمدمترمربع) بهبوته در  100گاوزبان اروپایی در باالترین سطح تراکم بوته (

 گزارشمتناسب با افزایش تراکم بوته در واحد سطح توسط دیگر محققان نیز گیاهان مختلف ارتفاع بوته 
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یکی از دالیل افزایش ارتفاع بوته به موازات افزایش تراکم بوته در واحد  .)31و  29، 28، 12(شده است 
چـون در   براي استفاده از تشعشـع خورشـیدي باشـد.    هاي گاوزبانبوته تواند ناشی از رقابتسطح می

منـدي از نـور   ها براي بهـره انداز گیاهی کاهش و رقابت بین بوتههاي باال نفوذ نور به داخل سایه تراکم
انداز گیاهی، تولید برخی در شرایط سایه و کمبود نور در داخل سایه ،همچنین یابد.خورشید افزایش می

  شود.به افزایش ارتفاع گیاه میرشد نظیر اکسین افزایش یافته و این امر منجرهاي هورمون
  

 .هاي مختلف کاشتتراکماروپائی تحت تأثیر تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد مطالعه در گاوزبان  - 1جدول 
Table 1. Variances analysis of studied characteristics of Borago officinalis as affected by different 
plant densities 

 منبع
 تغییرات

S. O. V. 

 درجه
 آزادي
d.f 

 ارتفاع
 بوته

Plant 
height 

 عملکرد
تودهزیست  

Biological 
yield 

 عملکرد
 گل خشک

Dry flower 
yield 

درصد اسانس 
 گل

Essential oil 
percentage 

 عملکرد
 اسانس گل
Essential 
oil yield 

 عملکرد
 دانه

Seed 
yield 

 روغن دانه

Seed 
oil 

 عملکرد
 روغن

Oil yield 

 بلوك
Replication 

2 25.23ns 24736.70ns 3987.70** 0.0006ns 3819.43ns 1442.70ns 0.57ns 102.77ns 

 تراکم بوته
Plant density 

4 1009.05**  1196643.80** 21351.72** 0.0005ns 85414.21** 57390.66** 1.64** 4002.43** 

 اشتباه آزمایشی
Erorr 

8 14.36 6740.02 142.15 0.0003 1402.16 738.51 0.119 28.08 

 ضریب تغییرات
 (درصد)

Coefficient of 
variation 

- 5.7 2.16 3.91 9.43 8.02 7.79 1.47 6.41 

ns، *  درصد 1و  5ح احتمال ودار در سطدار، معنیبه ترتیب غیرمعنی **و   
ns, * and **: Non signignificant, significant at the 5 and 1 percentage probability levels, respectively. 

  

تـوده گاوزبـان   اثر تراکم بوته بر عملکـرد زیسـت  نتایج این آزمایش نشان داد که : توده زیستعملکرد 
بـه مـوازات    ها،بر اساس نتایج مقایسه میانگین داده دار بود.درصد معنی یکاروپایی در سطح احتمال 

توده جامعه گیاهی گاوزبان افزایش یافـت و بـاالترین   افزایش تراکم بوته در واحد سطح، تولید زیست
در واقـع یکـی از دالیـل اصـلی      .مربع مشـاهده گردیـد  بوته در متر 100توده در تراکم عملکرد زیست
بوتـه در   عافزایش ارتفـا  وانتمیرا در این آزمایش توده پوشش گیاهی گاوزبان اروپایی افزایش زیست

در مطالعه . برشمرد باشد،مندي بهتر از نور میها براي بهرهاز افزایش رقابت بوته که متاثر هاي باالتراکم
مربـع  در متربوتـه   160توده گیاه در تراکم اي روي گیاه دارویی اسفرزه، باالترین عملکرد زیستمشابه
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) و زنیـان  31و  28ر مطالعه روي گیاهان دارویی انیسـون ( ). محققان دیگري د29گزارش شده است (
   اند. اي گزارش کرده) نتایج مشابه12(
 

.هاي مختلف کاشتتراکماروپائی تحت تأثیر گیري شده در گاوزبان مقایسه میانگین صفات اندازه -2جدول    
Table 2. Means comparison of measured characteristics in Borago officinalis as affected by different 
plant densities 

  عملکرد 
 روغن
Oil 

 yield  
(kg ha-1) 

 روغن

 دانه 
Seed  
oil  
(%) 

 عملکرد

 دانه 
Seed 
yield 

(kg ha-1) 

عملکرد 
 اسانس گل
Essential 
oil yield  

 (g ha-1) 

عملکرد گل 
 خشک

Dry flower 
yield    

(kg ha-1) 

عملکرد 
 تودهزیست

Biological 
yield 

(kg ha-1)  

  ارتفاع
 بوته

Plant 
height  
(cm) 

 تیمارها
Treatments 

90.63b 24.09a 384.67b 531.83b 330.00b 3289.17e 59.33d 
  مربعبوته در متر 20تراکم 

Density of 20 plant per m2 

120.97a 23.99b 490.00a 600.50a 385.83a 3563.17d 64.83c 
 ربعمبوته در متر 40تراکم 

Density of 40 plant per m2  
79.85c 23.58b 336.83c 4880.50b 299.17c 3726.17c 76.67b 

 مربعبوته در متر 60تراکم 
Density of 60 plant per m2 

71.14d 23.05c 304.33c 427.33c 284.33d 4003.83b 81.17b 
 مربعبوته در متر 80تراکم 

Density of 80 plant per m2 

51.09e 22.95c 226.67d 285.67d 223.67e 4458.83a 91.83a 
 مربعبوته در متر 100تراکم 

Density of 100 plant per m2 
 5در سطح احتمال  داري بر اساس آزمون دانکنباشند اختالف معنیهایی که در هر ردیف داراي حروف مشابه میمیانگین

 درصد ندارند.
Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the α= 0.05 
(Duncan Test) 

 
تراکم کاشت بر عملکرد گل خشک گاوزبان در سطح احتمـال  در این مطالعه اثر : عملکرد گل خشک

. نتایج بیانگر تأثیرپذیري تولید گـل گاوزبـان از عوامـل محیطـی و     )1 دار بود (جدولیک درصد معنی
) روي گاوزبان اروپایی 2011محله و همکاران (عاشوري لتکه با نتایج آزمایش بود  زراعیت بهمدیری

میـزان   بـه نشان داد که بیشترین عملکرد گل خشـک   هادادهمطابقت داشت. همچنین، مقایسه میانگین 
اي، مشـابه در تحقیق . دست آمدبهمربع بوته در متر 40تراکم کشت  کیلوگرم در هکتار در 386تقریبی 
هاي مختلـف  عملکرد گل تر در اکوتیپ وکیلوگرم در هکتار  420گل گاوزبان حدود  خشک عملکرد

عملکرد گـل   ،طور کلی به). 9اند (کیلوگرم در هکتار گزارش کرده 1850تا  950گاوزبان را بین حدود 
کرد گـل خشـک   کمترین عملکاهش نشان داد و  خشک گاوزبان با افزایش تراکم بوته در واحد سطح،

ایـن امـر   ). 2مشـاهده گردیـد (جـدول    مربـع   بوته در متر 100کیلوگرم در هکتار) در تراکم  33/170(
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هـاي یـک بوتـه بـراي      هاي گاوزبان و یـا رقابـت بـین انـدام    تواند ناشی از افزایش رقابت بین بوته می
ثـر افـزایش تـراکم    در ا نظیر آب، مواد غذایی و تشعشع خورشـیدي  مندي از عوامل محیطی رشد بهره

هاي پایین بـا افـزایش تـراکم    ، گزارش شده است که در تراکمدر این راستابوته در واحد سطح باشد. 
هاي باال به ولی در تراکم ،)35و  5کند (میزان عملکرد گل خشک افزایش پیدا می ،بوته در واحد سطح

  ).10یابد (می هاي گاوزبان، عملکرد گل خشک نقصاندلیل افزایش رقابت بین بوته
تراکم بوته در واحد  ها نشان داد کهاین آزمایش، نتایج تجزیه واریانس داده در: درصد اسانس گل

مطالعات با نتایج  و)، 1(جدول  نداشتاروپایی داري بر درصد اسانس گل گاوزبان سطح اثر معنی
زنیان  نعناع فلفلی وروي ترتیب بر ) به2013( زاده و همکارانقیالويو ) 2006حیدري و همکاران (

داري درصد و طور معنیگزارش شده است که تراکم بوته بهالطیب ، در مطالعه روي سنبلامامشابه بود. 
هاي مورد مطالعه در این آزمایش رسد تراکمنظر می به). 22ثیر قرار داد (أعملکرد اسانس را تحت ت

در مطالعه فراهم نکرده است.  آنصد اسانس ثیر بر درأتغییرات جدي در محیط رشد گیاه را براي ت
دار گزارش تراکم بوته در واحد سطح بر درصد اسانس معنی روي گیاه دارویی ریحان، اثر ،يامشابه

  ).24شده است (
با افـزایش  دار نبود، ولی اثر تراکم بوته بر درصد اسانس گل معنی رغم این که علی ،در این آزمایش

از عوامـل  رسد که تأثیرپذیري درصد اسـانس  به نظر می. دکی کاهش یافتانتراکم بوته درصد اسانس 
متفـاوت   و یا نوع اندام قابل برداشت نظیر گل، برگ و یا ریشه، بسته به نوع گیاه داروئیمحیطی رشد 

مربع) کمترین میـزان اسـانس گـل در     بوته در متر 100باالترین تراکم کاشت ( در این مطالعه،باشد. می
بدین ترتیب، بـر اسـاس    ) مطابقت داشت.2011، که با نتایج تحقیقات نوبهار (را نشان دادواحد سطح 

دستیابی به جهت و حتی در مقادیر اندك نتایج این تحقیق، به منظور جلوگیري از کاهش میزان اسانس 
توانـد قابـل توصـیه    میمربع بوته در متر 60تا  40عملکرد اسانس گل گاوزبان، حداکثر تراکم  باالترین
  باشد. 

نتایج این مطالعه نشان داد که اثر تراکم بوته در واحد سطح بر عملکرد اسانس گل در : عملکرد اسانس
نعناع بر عملکرد اسانس  بوتهتراکم ). در این راستا، اثر 1 دار بود (جدولسطح احتمال یک درصد معنی

در این آزمایش، . دار گزارش شده استمعنی) 36( ) و انیسون12)، زنیان (24و  8ریحان ( )،15فلفلی (
ـ دار نبود. معنیگاوزبان بر درصد اسانس گل بوته در واحد سطح اثر تراکم  ا ایـن توصـیف، بـاالترین    ب
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چنین مربع مشاهده گردید. بوته در متر 40عملکرد گل خشک گاوزبان و عملکرد اسانس گل در تراکم 
در واحـد   گل خشکتولید بر میزان  گذاريثیرأاز طریق تحد سطح بوته در واتراکم رسد که به نظر می

ـ د و ده، عملکرد اسانس را تحت تاثیر قرار میسطح ثیر أعملکرد اسانس در واحد سطح بیشتر تحت ت
این، سـهم  . بنـابر کمتـر اسـت  درصد اسـانس گـل    وابستگی آن بهو  گیردقرار میعملکرد گل خشک 
سهم بیشتر از  ،ابی به عملکرد باالي اسانس در واحد سطحدستیجهت در گاوزبان عملکرد گل خشک 

  .رسدنظر می بهدرصد اسانس گل 
کـرد اسـانس گیاهـان    محققان متعددي نشان دادند که با افزایش تراکم بوته در واحـد سـطح، عمل  

گونه گاوزبان باالترین عملکرد اسانس  با این توصیف،. )36و  24، 12 ،15، 8یابد (دارویی کاهش می
در ایـن   .)2 (جدول دست آمدبهبوته در متر مربع  40تراکم کاشت  تحت تأثیردر واحد سطح اروپایی 

نعنـاع   )،8مربـع ( بوتـه در متر  27راستا، حداکثر عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان در تراکم حـدود  
 در تـراکم  زنیان ،)36(مربع بوته در متر 17انیسون در تراکم ، )15(مربع بوته در متر 20در تراکم  فلفلی

مربـع گـزارش شـده    بوتـه در متر  30) در تراکم 13) و شنبلیله (1) و گشنیز (12مربع ( بوته در متر 25
در واحـد   رعایت تراکم کاشت گاوزبانزراعی و و جایگاه مدیریت بهبیانگر اهمیت این امر، که  است.
  باشد. براي دستیابی به حداکثر عملکرد اسانس در واحد سطح می سطح

دار معنی در سطح احتمال یک درصددانه گاوزبان  تولیداثر تراکم بوته بر  این تحقیق، در: دانه عملکرد
 ) و2007(دادوند و همکـاران،   )،2006( مطالعات حیدري و همکاران با نتایج و )،1 (جدول نشان داد

ترتیـب روي گیاهـان   بـه ) 2013(زنـد و همکـاران   و ) 2013زاده و همکاران ()، قیالوي2011(نوبهار 
 هـا دادهنتـایج مقایسـه میـانگین    همچنین، زنیان و انیسون مطابقت داشت.  ،ریحان ،نعناع فلفلیدارویی 

مربع باالترین عملکرد دانه در واحد بوته در متر 40گاوزبان اروپایی در تراکم  گیاه دارویی نشان داد که
ایش تـراکم  ، بـا افـز  اروپـائی  گاوزبان گونهطور کلی، در به را بود.را داکیلوگرم در هکتار)  490(سطح 

). 3 کاهشی نشـان داد (جـدول   سیرمربع عملکرد دانه روند افزایشی و سپس بوته در متر 40 کاشت تا
اند که با افزایش تراکم بوته در واحد سـطح، عملکـرد محصـول نقصـان     محققان دیگري گزارش کرده

معینـی   بوتهه زراعی بسته به شرایط اقلیمی منطقه در تراکم یابد و بیشترین عملکرد محصول هر گیا می
اروپـائی  بر اساس نتایج این تحقیق، بهترین تراکم کاشت گاوزبـان  این، بنابر). 27و  8آید (دست می هب

. محققان دیگـري نشـان   بوته در مترمربع بود 40حد سطح، دانه در واحداکثر عملکرد براي دستیابی به 
مربع، عملکرد گیاهان دارویی تقلیل پیدا کرد و باالترین عملکـرد  راکم بوته در متردادند که با افزایش ت
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در ترتیـب   به) 12زنیان (و  )36)، انیسون (15( نعناع فلفلی)، 8ریحان (برخی گیاهان دارویی نظیر دانه 
  .شده استگزارش مربع بوته در متر 25 و 17 ،20 ،27 هايتراکم

تراکم بوته بر درصـد روغـن دانـه در     نشان داد که اثر هایه واریانس دادهنتایج تجز: درصد روغن دانه
 رزمجوو نکونام صباغ) و 2005مرتضی و همکاران (). 1 (جدولدار بود سطح احتمال یک درصد معنی

دار اسـفرزه معنـی   الطیب وسنبل بر میزان روغن دانهترتیب به) نیز نشان دادند که اثر تراکم بوته 2007(
ـ عوامل زراعی نظیر تراکم کاشت تایج بیانگر آن است که درصد روغن دانه گاوزبان از نبود.  پـذیر  ثیرأت

ضروري  در واحد سطح بوته مناسب براي ارتقاء درصد روغن دانه، تعیین تراکم بدین ترتیب،باشد. می
به و حـدود  هاي مختلف گاوزبان ایرانی مشادرصد روغن دانه اکوتیپبا این توصیف، رسد. به نظر می

نه رونـد  ، درصد روغن دابوته). در این مطالعه، با افزایش تراکم 9درصد گزارش شده است ( 37تا  32
  ).2پیدا کرد (جدول کاهشی 
بوتـه در متـر مربـع     40تـراکم   درنشان داد که باالترین درصد روغن دانه گاوزبـان اروپـایی    نتایج

از روغـن خـام   درصـد)   40تـا   30مقادیر باالیی ( محتويگاوزبان  دانه ،چون). 2(جدول  دست آمد به
بوتـه در   40بدین ترتیب، تراکم کاشت حـداکثر   ).23( که ارزش دارویی و غذایی باالیی دارد باشد می

از سوي دیگر، سـنتز روغـن    رسد.متر مربع براي افزایش درصد روغن دانه گاوزبان مطلوب به نظر می
هاي گاوزبان در واحد تراکم بوته ز دارد. بدین ترتیب، با افزایشدر گیاهان زراعی به انرژي بیشتري نیا
کـه   دشو مواجه مینظیر مواد غذایی، تشعشع و آب رشد محیطی سطح، گیاه با کمبود بیشتري از منابع 

به عالوه، نتایج نشان داد که درصـد روغـن دانـه     گردد. میآن به کاهش درصد روغن دانه  این امر منجر
با توجه به این که دانـه  . ته در واحد سطح قرار گرفتز اسانس گل تحت تاثیر تراکم بوگاوزبان بیشتر ا

رسد که گیاه سهم بیشتري از مواد غذایی جذب شده گیاه نقش بارزي دارد، به نظر می در چرخه حیات
ایـن   که دهد،ند فتوسنتز را به دانه اختصاص میمواد پرورده تولید شده از طریق فرآیبه وسیله ریشه و 

عملکرد آن افزایش وزن هزار دانه و تکامل چرخه حیات، با افزایش امر بسته به شرایط محیطی، ضمن 
   گردد.  مینیز در واحد سطح منجر به بهبود درصد روغن دانه گاوزبان 

سطح احتمال یک  روغن دانه گاوزبان در تولیداین تحقیق، اثر تراکم کاشت بر  در: دانه عملکرد روغن
و  26 ،20 ،3که با نتایج آزمایشات برخی محققان دیگـر مشـابه بـود (    ،)1 دار بود (جدولنیدرصد مع

ثیر أتواند عملکرد روغن دانه گاوزبان را تحت تمی یمحیط نشان داد که عواملاین آزمایش نتایج ). 36
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م معینـی  گاوزبان، تراک گیاه داروییقرار دهد و الزم است جهت دستیابی به حداکثر عملکرد روغن در 
تغییرات درصد روغن دانه متناسب با افزایش تراکم  کشت شود. در این آزمایش،در واحد سطح از گیاه 

طوري که درصد به بوته در واحد سطح روند کندتري در مقایسه با تغییرات عملکرد روغن دانه داشت.
داشـتند و تفـاوت   مربـع در یـک سـطح آمـاري قـرار      بوتـه در متر  60و  40هـاي  روغن دانه در تراکم

مربـع مشـاهده   بوتـه در متر  100و  80هاي اي نیز در تراکممشابه تغییرات داشتند.داري مشاهده ن معنی
زیـادي  یـرات  یش تراکم بوته در واحـد سـطح بـا تغی   با افزامتناسب  روغنعملکرد  کاهش ،. اماگردید

ترتیـب در  به هکتارکرد روغن در باالترین درصد روغن دانه و بیشترین عمل. با این توصیف، همراه بود
  دست آمد. هب مربعدر متربوته  40و  20هاي تراکم

بیشتر به عملکرد دانـه وابسـته اسـت و بـاال      روغنشود که عملکرد از این نتایج چنین استنباط می
 عملکرد روغن دانـه گاوزبـان را تضـمین نمایـد.     باالترینتواند دستیابی به بودن درصد روغن دانه نمی

نیز حاکی از این واقعیت است که با افزایش تراکم بوته، عملکرد دانـه   دیگر محققان هاي یج آزمایشنتا
) بیشترین عملکرد روغن دانه زنیـان  2013طوري که زند و همکاران (به یابد.کاهش میگیاهان دارویی 

ها نشان داد که کمتـرین  میانگین دادهمقایسه همچنین،  دست آوردند.مربع به بوته در متر 25را در تراکم 
 دهد مینشان  ، که)2(جدول  شود حاصل میمربع  بوته در متر 100 روغن دانه در تراکمو  دانه عملکرد

وابسـتگی  موید  خودکه  آید دست می بهسطح تولید دانه گاوزبان  ترینپایینکمترین عملکرد روغن در 
 لفـه ؤمتـوان  میافزایش عملکرد دانه را  ،یببدین ترت باشد.می عملکرد روغن به عملکرد دانه گاوزبان

   . در واحد سطح برشمرداصلی ارتقاء عملکرد روغن دانه گاوزبان 
  

  يگیر نتیجه
، عملکرد گل خشکبا افزایش تراکم بوته تا حد معینی، نتایج این آزمایش نشان داد که  ،طور کلیبه

رونـد  افزایش و سـپس  وزبان اروپایی گا گونه در اسانس گل، درصد روغن دانه، عملکرد دانه و روغن
تـوان اسـانس گـل    زراعی میبههاي نتایج نشان داد که با اعمال مدیریتهمچنین،  .کندپیدا می یکاهش

بدین ترتیب، با گاوزبان را به موازات درصد روغن دانه افزایش داد و کیفیت محصول را ارتقاء بخشید. 
مربـع   بوته در متـر  40هی گاوزبان اروپائی در تراکم کاشت این که بیشترین مقدار تولیدات گیا توجه به

در شـرق گـیالن و    گاوزبـان تولیـدات  منظور افزایش کمی و کیفـی   تواند بهمیدست آمد، این تیمار به
 .قابل توصیه باشد شرایط اقلیمی مشابه
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