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  گاوزبان اروپایی  اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل
  

  و  4تالوت ، محمدرضا مرادي3، عبدالمهدي بخشنده2، سید عطاءاله سیادت1حدیث حسنوند*
   5دار تعادل پش

  ،دانشجوي دکتري زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان1
  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان ،استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی3، 2
  ،خوزستاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی   ،دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی4
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان ،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیکارشناس 5

  7/9/1396 پذیرش: تاریخ ؛15/5/1396 دریافت: تاریخ
 

  1چکیده
است که   ) گیاهی یکساله و متعلق به خانواده بوراژیناسه.Borago officinalis Lگاوزبان اروپایی ( گل سابقه و هدف:

ها، کشت انواع  ش گرایش مردم به طرف گیاهان دارویی براي مداواي بیماريباشد. افزای داراي خواص درمانی می
گیاهان دارویی را در سطح جهان و ایران ضروري ساخته است. تولید گیاهان دارویی همانند دیگر گیاهان تحت تأثیر 

کاشت مطلوبی وجود  براي هر محصول تاریخ. گیرد عوامل زراعی نظیر تاریخ کاشت و تراکم بوته در متر مربع قرار می
هاي سالم در سطح مزرعه پایه  شود. تراکم مطلوب بوته                                  ً                    داشته که به تأخیر افتادن آن معموال  موجب کاهش عملکرد می

منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم  ). بدین ترتیب، این آزمایش به1شود ( و اساس یک سیستم زراعی محسوب می
  گاوزبان اروپایی انجام شد. م زراعی گلبوته بر عملکرد گل و برخی صفات مه

تکرار در سال زراعی  3هاي خردشده با طرح پایه بلوك کامل تصادفی در  صورت کرت آزمایش به ها: مواد و روش
در دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل پنج تاریخ کاشت به  96-1395

عنوان  مربع) به بوته در متر 18و  14، 10، 6دي) و چهار تراکم ( 5آذر و  15آبان،  25و  5مهر،  15عنوان عامل اصلی (
دهنده در بوته، تعداد  گل  عملکرد گل خشک، تعداد شاخهعامل فرعی بودند. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل 

خشک برگ و ساقه و درصد روغن بودند.  وزن، ، شاخص سطح برگدر بوته گل در مترمربع، ارتفاع بوته، تعداد برگ
ها با استفاده از آزمون  ، انجام گرفت. مقایسه میانگینSASافزار  تجزیه واریانس تمام صفات آزمایشی با استفاده از نرم

  اي دانکن، در سطح آماري پنج درصد انجام گرفت.  چند دامنه
گلدهنده در بوته،   تراکم بوته بر ارتفاع بوته، تعداد شاخهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و  ها: یافته

دار بود. همچنین برهمکنش  گاوزبان اروپایی معنی تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل خشک و وزن خشک ساقه گل
دار بود. تأخیر در  تاریخ کاشت و تراکم بوته بر تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ معنی

                                                             
    h1167.hasanvand@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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گرم در  08/72مهر با عملکرد گل خشک  15کاشت سبب کاهش اکثر صفات مورد مطالعه شد. تاریخ کاشت تاریخ 
ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه و عملکرد درصد روغن کاهش و مربع، بهترین تاریخ کاشت بود. با افزایش تراکم، متر

گرم در مترمربع در  63/58ا میانگین طوري که بیشترین عملکرد گل خشک ب داري افزایش یافت. به طور معنی گل به
مربع، بیشترین شاخص  بوته در متر 18مهر در تراکم  15دست آمد. همچنین تاریخ کاشت  بوته در مترمربع به 14تراکم 

مربع، بیشترین تعداد برگ را به خود  بوته در متر 6مهر در تراکم  15سطح برگ و وزن خشک برگ و تاریخ کاشت 
  اختصاص داد.

دلیل افزایش عملکرد گل  مربع، به بوته در متر 14مهر و تراکم  15بر اساس نتایج این آزمایش تاریخ کاشت  گیري: نتیجه
  باشد. گاوزبان اروپایی در منطقه مناسب می خشک براي کشت گل

 
  گاوزبان روغن، شاخص سطح برگ و گلاجزاي عملکرد، درصد  کلیدي: هاي واژه

 
  مقدمه

ابسته به گیاهان دارویی انسان در طول تاریخ و  
هاي  رغم پیشرفت بوده و در عصر حاضر نیز علی

وسیع و فراگیر علمی و صنعتی تمایل انسان براي 
استفاده از این گیاهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه در 

دهد. داروهاي شیمیایی  مواردي نیز افزایش نشان می
به بدن انسان صدماتی وارد کرده و آثار نامطلوبی به 

آورند. همین امر باعث شده که مردم به تدریج  بار می
  ها روي گردان شده و به داروهاي گیاهی عالقه از آن

). این روند رو به افزایش مصرف 26نشان دهند (
هاي مناسب  گیاهان دارویی، نیاز به توسعه روش

  ).7ریزي صحیح دارد ( کاشت و مدیریت و برنامه
) .Borago officinalis Lگاوزبان اروپایی ( گل  

گیاهی یکساله، دولپه و متعلق به خانواده بوراژیناسه 
)Boraginaceaeگاوزبان اروپایی  ) است. منشأ گل

صورت  منطقه مدیترانه بوده و در حال حاضر به
وحشی در کشورهاي منطقه مدیترانه، اروپا و آمریکاي 

گاوزبان داراي  ). گل25کند ( شمالی رشد و نمو می
بخش  فراوانی است. این گیاه آرام خواص دارویی

العاده دارد و غنی  است، در کاهش استرس تأثیري فوق
از مواد معدنی و سرشار از پتاسیم است. جوشاننده آن 

کننده سینه و دم کرده آن در  کاهش دهنده تب و نرم

هاي موجود  ). تانن34افزایش شیر مادر مؤثر است (
موسیالژ آن در گیاه خاصیت قابض کننده دارند، و 

باشد. از این گیاه در  عامل کمپلکس و ضد سرفه می
تسکین درد، برطرف نمودن اختالالت کلیه و مثانه، 
تصفیه و دهیدروژنه کردن خون، درمان التهاب روده، 
رماتیسم و عوارض ناشی از یائسگی و برونشیت 

گاوزبان  ). میزان روغن بذر گل8کنند ( استفاده می
درصد متغیر است و روغن آن  27-37اروپایی بین 

 6حاوي مقداري زیادي اسید چرب سیر نشده امگا 
است که داراي خواص دارویی فراوانی است و 

و دارویی  6- هاي غذایی حاوي امگا عنوان مکمل به
هاي قلبی، اگزماي  تجویزي براي درمان بیماري

اس استفاده  ها، ورم مفاصل و بیماري ام طبیعی، دیابت
   ).11شود ( می

رشد و نمو گیاهان دارویی مانند سایر گیاهان   
باشد و  زراعی متأثر از عوامل ژنتیکی و محیطی می

شود که ترکیب  حداکثر عملکرد زمانی حاصل می
مناسبی از عوامل محیطی براي رشد گیاه فراهم باشد 

). تاریخ کاشت از طریق انطباق مراحل رشد و نمو 9(
طول روز، بارندگی گیاه با وضعیت دماي خاك و هوا، 

و سایر عوامل محیطی بر استقرار، رشد رویشی و 
                                           زایشی و در نتیجه کم یت و کیفیت عملکرد محصول 
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گذارد و یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر  تأثیر می
، فیزیولوژیک و زراعی شناسی یخترخصوصیات 

). در این راستا، نتایج مطالعات 22باشد ( گیاهان می
است که تاریخ کاشت عملکرد فراوانی نشان داده 

بهار، بابونه، رازیانه، کاسنی  گیاهان دارویی نظیر همیشه
و  35، 4، 28دهد ( و انیسون را تحت تأثیر قرار می

هاي مختلف در  ). بررسی تأثیر تاریخ کاشت31
گاوزبان اروپایی نشان داده است که با به تأخیر  گل

ته که افتادن تاریخ کاشت، عملکرد به شدت کاهش یاف
علت آن را کاهش طول دوره رشد گزارش کردند 

). همچنین بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد 10(
گل و صفات رشدي بابونه آلمانی در شرایط آب و 
هوایی گرگان نشان داد که بیشترین عملکرد گل 

دهنده در بوته، وزن خشک  خشک، تعداد شاخه گل
دست  د بهاسفن 20برگ و ارتفاع بوته در تاریخ کاشت 

  ). 12آمد (
بر تاریخ کاشت، تراکم گیاهی نیز یکی از  عالوه  

شود.  کننده تولید محسوب می عوامل مهم تعیین
زمان با افزایش تراکم گیاهی، بیشتر اجزاي عملکرد  هم

یابد. اگر فاصله کاشت زیاد  در گیاهان کاهش می
باشد، رقابت ناچیزي بین گیاهان در مراحل اول رشد 

د و تعداد زیادي مریستم اولیه در اوایل رشد ده رخ می
هایی با تراکم  در توده .نمایند گیاه شروع به تشکیل می

متوسط، رقابت بین گیاهان ممکن است در زمان 
آغازي به قدري تشدید شود که از تعداد بیشتر  گل
هاي خیلی متراکم، هم  ها کاسته شود. در توده گل

اي به  رون گونهاي و هم رقابت ب رقابت درون گونه
قدر کافی تشدید شده و کلیه اجزاي عملکرد را 

                             ً         دهد. گیاهان رشد نامحدود اساسا  از طریق  کاهش می
هاي تشکیل شده به تراکم  تغییر در تعداد قسمت

هاي مختلف کاشت  ). تراکم18دهند ( واکنش نشان می
گاوزبان اروپایی در شهرستان مهریز تفاوت  در گیاه گل

عملکرد گل خشک، تعداد گل در  داري روي معنی

هاي  نحوي که در تراکم بوته و ارتفاع بوته نشان داد، به
گرم در  84/77باالتر، عملکرد گل با میانگین (

مربع) و ارتفاع بوته بیشتري را نسبت به تراکم  متر
). تعداد برگ معیاري از ساختمان 30پایین نشان داد (

ارتفاع گیاه شود و همراه با  رویشی گیاه محسوب می
 پوشش اجتتواند توصیف کمی و کیفی از چگالی  می

گیاه نیز فراهم سازد. بسیاري از اختالفات در محاسبه 
علت تفاوت در محاسبه  تولید خالص اولیه گیاهان به

ها در  تعداد برگ گیاهان است. تفاوت در تعداد برگ
تواند منجر  هاي مختلف بوته می تاریخ کاشت و تراکم

ر تولید ماده خشک و در نتیجه اختالف به تفاوت د
). 19عملکرد یک گیاه در داخل یک مزرعه شود (

داري را بر تعداد برگ و  تراکم بوته همچنین اثر معنی
)، وزن خشک 38شاخص سطح برگ در گیاه ریحان (

) و درصد روغن در 12برگ در گیاه بابونه (
 ) نشان داد. اگرچه تراکم روي32گاوزبان اروپایی ( گل

خصوصیات رشدي و عملکرد این گیاه تا حدودي 
بررسی شده است، ولی نتایج مطالعات محققین دیگر 

سزایی بر  اثبات نمود که شرایط محیطی نیز تأثیر به
نظر  این ترتیب، چنین به رشد گیاهان داشته است. به

منظور دستیابی به عملکرد مطلوب،  رسد که به می
ط آب و هوایی، بررسی خصوصیات این گیاه در شرای

. همچنین از آنجا که اطالعات علمی )6( باشد مهم می
اي در رابطه با عوامل محیطی اثرگذار بر  قابل توجه

خصوصیات رشدي و عملکرد گیاه دارویی 
گاوزبان اروپایی در اهواز موجود نبود، این تحقیق  گل
منظور تعیین تراکم مطلوب بوته و تاریخ کاشت  به

سازي شرایط براي بهبود تولید  نهمناسب، با هدف بهی
گاوزبان اروپایی و صفات رشدي و عملکردي  گل

 .مناسب این گیاه به اجرا در آمد
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  ها مواد و روش
ایستگاه  در 1395-96سال زراعی  در آزمایش  

تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
 36درجه و  31عرض جغرافیایی  واقع در خوزستان
دقیقه شرقی و با  53درجه و  48الی و طول دقیقه شم

گردید که از مناطق  اجرا متر از سطح دریا 22ارتفاع 

آید و متوسط  خشک و نیمه خشک به شمار می
متر است. خصوصیات  میلی 169بارندگی منطقه 

 1نظر در جدول  فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه مورد
  آمده است. 

  
  متري). سانتی 30صفر تا عمق ی خاك مزرعه آزمایشی (خصوصیات فیزیکی و شیمیای -1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of soil at the experimental field (0-30 cm. soil depth). 

 بافت
Texture  

  قابل جذبپتاسیم 
Avaiable K 

)mg.kg-1( 

 فسفر قابل جذب
Avaiable P 

)mg.kg-1(  

 نیتروژن
N 

)درصد(  

 لیکربن آ
Organic carbon 

  )درصد(
  اسیدیته

pH 
 هدایت الکتریکی
EC (dS.m-1)  

Silty clay 214 7.2 0.05 0.76 7.4 3.6 
  

صورت اسپلیت پالت در قالب  آزمایش به  
هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.  بلوك

مهر،  15تیمارهاي آزمایشی شامل پنج تاریخ کاشت (
، 6ماه) و چهار تراکم دي  5آذر و  15آبان،  25و  5

ترتیب  ) به3 و 17مربع ( بوته در متر 18و  14، 10
عنوان عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. هر  به

متر در نظر گرفته شد  4متر و عرض  3کرت، به طول 
متر از  سانتی 50ردیف کاشت به فاصله  8که شامل 

یکدیگر بودند. با توجه به آزمون خاك، کود فسفر از 
 کیلوگرم در هکتار) 75نبع سوپرفسفات تریپل (م

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  75صورت پایه و  به
صورت پایه و  خالص از منبع اوره که یک دوم آن به

برگی به خاك  4-6صورت سرك در مرحله  بقیه آن به
هاي موردنظر با تراکم باال  افزوده شد. بذور در تاریخ

متري  سانتی 2-3در شیارهاي ایجاد شده به عمق 
برگی جهت دستیابی  4-5کشت گردیدند. در مرحله 

هاي سبز شده بر روي  نظر بوته هاي مورد به تراکم
بوته در  6متر (تراکم  سانتی 33ردیف به فاصله 

مربع)،  بوته در متر 10متر (تراکم  سانتی 20مربع)،  متر
مربع) و  بوته در متر 14متر (تراکم  سانتی 14فاصله 
مربع) تنک  بوته در متر 18متر (تراکم  سانتی 12فاصله 

شدند. اولین آبیاري کرتی بالفاصله پس از کاشت و 
هاي بعدي به فاصله هر هفت روز یکبار تا  آبیاري

پایان فصل رشد براي هر پنج تاریخ کاشت، ادامه 
در طول دوره رشد تا بسته شدن کامل  یافت. وجین

  انجام شد.دستی صورت  به پوشش اجت
گیري شده در مرحله گلدهی شامل  ات اندازهصف  

دهنده در بوته،  عملکرد گل خشک، تعداد شاخه گل
مربع، ارتفاع بوته، تعداد برگ،  تعداد گل در متر

شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقه و 
درصد روغن بود. قبل از برداشت تعداد پنج بوته 

هاي وسط هر کرت  صورت تصادفی از ردیف به
گراد  درجه سانتی 75ها در دماي  ید. بوتهبرداشت گرد

ها در هواي آزاد در سایه  ساعت و گل 48مدت  به
خشک شدند، سپس با ترازوي دقیق، وزن خشک 

گیري عملکرد گل  گیري شد. براي اندازه ها اندازه نمونه
اي،  خشک در واحد سطح، پس از حذف اثر حاشیه

مربع از هر کرت انتخاب و عملکرد گل  یک متر
هاي مختلف بر حسب گرم  و تاریخ  شک در تراکمخ

گیري شاخص  دست آمد. جهت اندازه مربع به در متر
 3هاي  درصد گلدهی، برگ 50در مرحله سطح برگ 

ها به وسیله  جدا گردید و سطح هر کدام از برگ  بوته
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سنج برگی دیجیتالی محاسبه گردید. پس  دستگاه سطح
ظر بر سطح زمین هاي موردن از آن با تقسیم سطح برگ

برداري شده، شاخص سطح برگ در آن مرحله  نمونه
براي تعیین براي هر کرت آزمایشی محاسبه شد. 

 3مدت  درصد روغن دانه از دستگاه سوکسله به
گراد استفاده شد. با  درجه سانتی 70ساعت در دماي 

گاوزبان،  گرم دانه گل 5دست آمده از  توزین روغن به
  ).33تعیین شد (درصد روغن استخراجی 

تجزیه واریانس تمام صفات آزمایشی با استفاده از   
، انجام گرفت. )1/9(نسخه  SASافزار آماري  نرم

اي  ها با استفاده از آزمون چند دامنه مقایسه میانگین
  .دانکن، در سطح آماري پنج درصد انجام گرفت

  
 نتایج و بحث

یخ نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهاي تار  
داري روي ارتفاع بوته  کاشت و تراکم بوته اثر معنی

دار نبود  ها بر این صفت معنی داشتند، اما برهمکنش آن
ها نشان داد که تاریخ  ). مقایسه میانگین2(جدول 

متر) بیشترین و  سانتی 50/100کاشت اول با میانگین (
متر)  سانتی 66/67تاریخ کاشت پنجم با میانگین (

بوته را به خود اختصاص دادند کمترین ارتفاع 
). در تحقیقات دیگر، نیز گزارش شده است 3(جدول 

هاي کاشت زودتر،  که گیاهان کشت شده در تاریخ
داراي ارتفاع بوته بیشتري بودند و تأخیر در زمان 
کاشت با کاهش ارتفاع بوته گیاهان همراه بود و 

هاي  هاي کشت شده در مهر ماه، نسبت به بوته بوته

هاي دیگر، داراي ارتفاع بیشتري  ته شده در تاریخکاش
). در این گیاه، افزایش ارتفاع بوته در تاریخ 10بودند (

دلیل طوالنی بودن فصل رشد، رشد  کاشت اول به
رویشی بهتر و در نتیجه فرصت کافی جهت افزایش 
طول میانگره است. همچنین بیشترین ارتفاع بوته، 

متر) و  سانتی 87/93هاي سوم ( ترتیب در تراکم به
متر)  سانتی 23/89متر) و دوم ( سانتی 13/91چهارم (
ها مشاهده نشد و  داري بین آن اختالف معنیبود که 

متر) تحت  سانتی 27/79کمترین مقدار ارتفاع بوته (
). یکی از دالیل 4دست آمد (جدول  تأثیر تراکم اول به

ه در افزایش ارتفاع بوته به موازات افزایش تراکم بوت
 هاي تواند ناشی از رقابت بوته واحد سطح می

گاوزبان براي استفاده از تشعشع خورشیدي باشد.  گل
انداز گیاهی  هاي باال نفوذ نور به داخل سایه در تراکم

مندي از نور  ها براي بهره کاهش و رقابت بین بوته
یابد و گیاه براي فرار از سایه  خورشید افزایش می

اصله میانگره شده است. همچنین، مجبور به افزایش ف
انداز  در شرایط سایه و کمبود نور در داخل سایه

هاي رشد نظیر اکسین و  گیاهی، تولید برخی هورمون
در نتیجه غالبیت انتهایی افزایش یافته و این امر 

). نتایج 32شود ( به افزایش ارتفاع گیاه می منجر
و  هاي تحقیقاتی طباطبایی دست آمده با یافته به

گاوزبان  ) در مطالعه بر روي گیاه گل2015همکاران (
  ).30اروپایی مطابقت داشت (
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  گاوزبان اروپایی تحت اثر تاریخ کاشت. در گل بررسی مورد صفات میانگین برخی مقایسه -3 جدول
Table 3. Mean comparison of some studied characteristics in borage as effected by Sowing date.  

 تاریخ کاشت
Sowing date 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 
(cm) 

  تعداد شاخه
دهنده در بوته گل  

 Number of flowering 
branche per plant 

 تعداد گل
مربعدر متر  

Number of 
flowers per m2 

 عملکرد
 گل خشک

Dried flower 
yield (gr/m2) 

 وزن خشک ساقه

Dry weight of 
stem (kg/ha) 

15 October  100.50a 8.58a 7637.31a 72.08a 504.75a  مهر 15

5 November 5 آبان  99.42ab 6.42b 5462.20b 48.62b 410.00b 

25 November 25 آبان  88.75bc 5.91bc 4741.10b 43.92bc 255.83c 

15 December  15 آذر  86.42c 5.83bc 4673.00b 37.42cd 197.58d 

5 January   5 دي  67.66d 4.75c 4657.00b 30.65d 120.58e 
 .دار ندارند لحاظ آماري تفاوت معنیاز هاي داراي حروف مشترك در هر ستون  میانگین

Means with the same letters in each column have not significantly different. 
  

 گاوزبان اروپایی. در گل بررسی دمور صفات میانگین اثر ساده تراکم بوته بر برخی مقایسه -4جدول
Table 4. Mean comparison for the simple effect of plant density on some quantity criteria of borage.  

 تراکم بوته
Plant density 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 
(cm) 

  تعداد شاخه
 گلدهنده در بوته

Number of flowering 
branches per plant 

در مترمربع عداد گلت  
Number of 

flowers 
per m2 

 عملکرد

 گل خشک
Dried flower 
yield (gr/m2) 

 وزن خشک ساقه
Dry weight of 
stem (kg/ha) 

 روغن دانه
Seed oil 

)درصد(  

بوته در مترمربع 6  

6 Plant/m2 
79.27b 8.80a 3928.61b 29.16c 201.93c 30.86a 

بوته در مترمربع 10  

10 Plant/m2 
89.23a 6.07b 4422.70b 42.33b 254.73c 30.55a 

بوته در مترمربع 14  

14 Plant/m2 93.87a 5.53b 6810.90a 58.63a 327.53b 29.09ab 
بوته در مترمربع 18  

18 Plant/m2 91.13a 4.80c 6574.70a 56.07a 406.87a 26.52b 

 .دار ندارند وت معنیلحاظ آماري تفااز هاي داراي حروف مشترك در هر ستون  میانگین
Means with the same letters in each column have not significantly different. 

  
بر اساس نتایج این آزمایش تیمار تاریخ کاشت و   

دار  تراکم بوته بر تعداد شاخه گلدهنده در بوته معنی
). محققان دیگر نشان دادند که تعداد 2بود (جدول 

بوته تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار  شاخه گلدهنده در
ها نشان  ). نتایج مقایسه میانگین داده12و  1گرفت (

داد که با تأخیر در تاریخ کاشت تعداد شاخه گلدهنده 
هاي سوم و  در بوته کاهش یافت. بین تاریخ کاشت
داري وجود  چهارم از نظر این صفت اختالف معنی

بوته در گلدهنده در   نداشت و بیشترین تعداد شاخه
مشاهده شد  58/8مهر با میانگین  15تاریخ کاشت 

علت   هاي انتهایی به ). در تاریخ کاشت3(جدول 

که گیاه در مراحل اولیه رشد با دماهاي پایین  این
برخورد نموده لذا داراي رشد بطئی بوده و قبل از 
وارد شدن به فاز زایشی از بنیه رشد رویشی مناسبی 

در زمان گلدهی نیز اغلب با باشد و  برخوردار نمی
رو  باالتري نسبت به تاریخ کاشت اولیه روبه دماي

علت بنیه ضعیف  گلدهنده به  شود، لذا تعداد شاخه می
کنند و در نتیجه تعداد شاخه      ً               اصوال  تکامل پیدا نمی

مراتب در قیاس با تاریخ کاشت اولیه  گلدهنده آن به
سطح نیز کاهش تراکم بوته در واحد  باشد. کمتر می

گلدهنده در بوته   دار تعداد شاخه باعث افزایش معنی
گلدهنده در تراکم   شد. بیشترین میانگین تعداد شاخه
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میانگین در ) و کمترین 80/8مربع (بوته در متر 6
دست آمد  ) به80/4مربع (بوته در متر 18تراکم 

دلیل افزایش فضاي  تواند به این امر می). 4(جدول 
رقابت بین گیاهان در میزان نور  رشد گیاه و کاهش

خورشید، آب و مواد معدنی در مرحله رشد رویشی و 
هاي پایین باشد که با نتایج گزارش  زایشی در تراکم

گاوزبان اروپایی کشت شده در  شده در مورد گل
  ). 3منطقه گیالن مطابقت داشت (

، تاریخ کاشت و تراکم بوته اثر 2مطابق جدول   
تمال یک درصد بر تعداد گل احداري در سطح  معنی

مربع نشان دادند. اما اثر متقابل تاریخ کاشت و در متر
دار نبود.  تراکم بوته بر تعداد گل در مترمربع معنی

تعداد گل در مترمربع با تأخیر در کاشت کاهش نشان 
هاي مختلف کاشت،  طوري که در بین تاریخ داد به
ن تعداد گل بیشتری 31/7637مهر با میانگین  15تاریخ 

 00/4657دي با میانگین  5و تاریخ کاشت  مترمربعدر 
کمترین تعداد گل در مترمربع را به خود اختصاص 

هاي دوم، سوم و چهارم در  دادند که با تاریخ کاشت
). تاریخ کاشت 3یک گروه آماري قرار داشتند (جدول 

شود گیاه زمان کافی جهت فتوسنتز  مناسب باعث می
گلدهنده داشته   زایش تولید شاخهو غذاسازي و اف

باشد و در نتیجه باعث افزایش تعداد گل در مترمربع 
) 90/6810شود. بیشترین تعداد گل در مترمربع ( می

بوته در مترمربع و کمترین تعداد  14مربوط به تراکم 
بوته در  6) در تراکم 61/3928گل در مترمربع (

ن، طول هاي پایی ). در تراکم4مترمربع بود (جدول 
یابد و این امر سبب  دوره رشد گیاهان افزایش می

دیگر  هاي تحقیقاتی یافتهشود.  افزایش رشد گیاهان می
مطابقت با نتایج آزمایش حاضر  ) نیز30محققین (

  داشت.
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که تیمارهاي تاریخ   

داري  کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل اثر معنی
. بیشترین عملکرد گل مربوط به )2داشت (جدول 

گرم در مترمربع) بود  08/72مهر ( 15تاریخ کاشت 
). باال بودن عملکرد گل در تاریخ 3(جدول 

تر بودن فصل رشد و  دلیل طوالنی هاي زودتر به کاشت
استفاده از شرایط اقلیمی مناسب اوایل رشد بود. 

)، نیز مؤید این امر 28و  13تحقیقات دیگر محققین (
همسو با افزایش دما، عملکرد گل کاهش  ت کهاس
یابد و البته این نکته حائز اهمیت است که کاهش  می

گلدهنده در تاریخ کاشت   ارتفاع ساقه و تعداد شاخه
  توان دلیل کاهش عملکرد گل دانست. دیرهنگام را می

افزایش تراکم بوته تا حد معینی در طی این دوره 
را  طبیعیمنابع  مطلوبیطور  بهگیاه که شود  باعث می

جهت بهبود رشد رویشی در اختیار داشته باشد و 
). 20شود ( سرانجام به افزایش عملکرد گل منجر می

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد 
گرم در مترمربع در تراکم  63/58گل به میزان تقریبی 

). از 4دست آمد (جدول  بوته در مترمربع به 14
گاوزبان گیاهی رشد نامحدود است،  ی که گلآنجای

تعداد گل در واحد سطح از اجزاي اصلی عملکرد 
گیاه محسوب شده و نقش مهمی در تولید و عملکرد 
گل دارد. ترکیب مناسب تعداد بوته و تعداد شاخه 

مترمربع در تراکم گلدهنده باعث شد که تعداد گل در 
ح داشته بیشینه مقدار گل را در واحد سطبوته،  14

بیشتر در  بوتهباشد. افزایش تراکم و در نتیجه تعداد 
بوته در  14واحد سطح عامل اصلی برتري تراکم 

مترمربع در میزان گل تولیدي در واحد سطح و در 
ها  عملکرد گل نسبت به دیگر تراکمبرتري نتیجه 
دلیل  ). افزایش بیش از حد تراکم به32و  15است (

تک بوته، تحت تأثیر  محدود شدن فضا براي رشد
افزایش رقابت، کاهش عملکرد گل را به دنبال داشت. 

گاوزبان از  این نتایج بیانگر تأثیرپذیري تولید گل
زراعی بود که با نتایج  عوامل محیطی و مدیریت به

) و 16و  32گاوزبان اروپایی ( دست آمده روي گل به
 مطابقت داشت. اگرچه اثر )3و  2گاوزبان ایرانی ( گل
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دار نبود اما نتایج  متقابل تیمارها بر عملکرد گل معنی
مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد که 

مهر و در  15گاوزبان اروپایی در تاریخ کاشت  گل
درصد عملکرد گل  48بوته در مترمربع،  14تراکم 

 14دي در تراکم  5نسبت به تاریخ کاشت بیشتري را 
  ).6نمود (جدول تولید بوته در مترمربع 

تعداد برگ تحت اثر تیمارهاي تاریخ کاشت،   
داري نشان  ها تفاوت معنی تراکم بوته و اثر متقابل آن

دهی، بین هر  ). بر اساس نتایج برش2دادند (جدول 
پنج تاریخ کاشت اختالف بین چهار تراکم بوته، از 

طوري که  ). به5دار شد (جدول  نظر این صفت معنی
بوته در  6آبان در تراکم  5مهر و  15 در تاریخ کاشت

ترتیب با  متر مربع، بیشترین تعداد برگ در بوته به
مشاهده شد. در تاریخ  00/67و  33/80میانگین 

بوته در مترمربع  6آبان) در تراکم  25کاشت سوم (
و  10هاي  که با تراکمدست آمد  بیشترین تعداد برگ به

اختالف مربع از لحاظ آماري  بوته در متر 14
آذر نیز مانند  15اریخ کاشت داري نداشت. در ت معنی
 6تاریخ کاشت اول بیشترین تعداد برگ در تراکم دو 

 18و  14دست آمد که البته تراکم  بوته در مترمربع به
بوته در مترمربع نیز در یک گروه آماري قرار گرفتند. 

و   دي نیز مانند دیگر تاریخ کاشت 5در تاریخ کاشت 
ها، با افزایش تراکم تعداد برگ کاهش یافت  تراکم

رسد که با کاهش تراکم، رقابت  نظر می ). به6(جدول 
ها کاهش یافته و تعداد برگ در بوته افزایش  بین بوته

یابد، اما با نتایج تعدادي از محققان مغایرت داشت  می
). همچنین با تأخیر در کاشت و افزایش میانگین 38(

کاهش طول مراحل نمو از دما در فصل رشد باعث 
ها  شود، لذا تعداد برگ جمله دوره آغازش برگ می

  ).14یابد ( کاهش می
داري تحت تأثیر  طور معنی شاخص سطح برگ به  

تیمارهاي تاریخ کاشت، تراکم بوته و اثر متقابل 
دهی اثر  ). نتایج برش2تیمارها قرار گرفت (جدول 

  ن تاریختیمارها بر شاخص سطح برگ نشان داد که بی
هاي  هاي سوم و چهارم اختالف بین تراکم کاشت

). 5دار بود (جدول  کاشت از نظر این صفت معنی
مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته 
نشان داد که در هر دو تاریخ کاشت سوم و چهارم 

 82/2و  77/3ترتیب  بیشترین شاخص سطح برگ به
مربع مشاهده شد  متربوته در  18واحد، در تراکم 

 5آذر و  15رسد تاریخ کاشت  نظر می ). به6(جدول 
بر کوتاه  دي در این تحقیق دیرهنگام بوده و عالوه

ها و  شدن دوره رشد گیاه، سبب کوتاهی عمر برگ
ها به دلیل مواجهه شدن با دماي  خشک شدن زودتر آن

باال و در نتیجه منجر به کاهش شاخص سطح برگ 
آبان شده است  5مهر و  15خ کاشت نسبت به تاری

). در این آزمایش با افزایش تراکم، اگرچه تعداد 27(
گاوزبان  که گیاه گل دلیل این ها کاهش یافت، اما به برگ

تري توانست از منابع و شرایط  طور مطلوب اروپایی به
به نفع خود استفاده نماید، لذا شاخص سطح برگ 

ق تعداد کم برگ را خود را افزایش داده و از این طری
کند. این نتیجه در مطالعات سایر محققان در  جبران می

  ).36گیاه دارویی نعناع گزارش شده است (
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بر تعداد برگ، شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و عملکرد گل خشک.  دهی اثر برهمکنش تیمارها در تاریخ کاشت برش -5جدول   
Table 5. Slice of interaction treatments in sowing dates on number of leaf, leaf area index, dry weight of leaves 
and dried flower yield. 

 عملکرد گل خشک
Dried flower 
yield (gr/m2) 

ها وزن خشک برگ  
Dry weight of leaves 

(kg/ha) 

 شاخص
 سطح برگ

LAI 

 تعداد برگ
Number of 

leaf 

درجه 
 آزادي

df 

 تاریخ کاشت
Sowing date 

594.28ns 43044.00** 0.07ns 897.86** 3 15  15مهر October  
553.81ns 20342.00** 0.09ns 566.53** 3 5  5آبان November  
488.17ns 811.11ns 1.45** 160.30** 3 25  25آبان November  
448.99ns 80.75ns 0.23** 112.75* 3 15  15آذر December  
489.06ns 173.44ns 0.02ns 80.97** 3 5  5دي January  

ns، *  اي دانکن. پنج و یک درصد به روش آزمون چند دامنه احتمال خطاي سطح در دار معنی دار، غیرمعنی ترتیب به **و  
ns, * and **: Non-significant, significant at 5 and 1 % levels of probability, using Duncan’s Multiple Range Test. 

 
  گاوزبان اروپایی تحت برهمکنش تراکم و تاریخ کاشت. صفات مورد بررسی در گل  مقایسه میانگین -6 جدول

Table 6. Mean comparison of studied characteristics in borage as interaction effected density and Sowing date. 

 عملکرد گل خشک
Dried flower 
yield (gr/m2) 

 وزن خشک برگ
Dry weight of 
leaves (kg/ha) 

 شاخص

 سطح برگ
LAI 

 تعداد برگ
Number of 

leaf 

 تیمارها
Treatments 

 تراکم
 (بوته در مترمربع)

Density (Plant/m2) 

 تاریخ کاشت
Sowing date 

44.49a 180.00c 3.55a 80.33a 6 
  مهر 15

15 October 
73.49a 263.33bc  3.57a 63.66ab 10 
86.05a 370.00ab  3.63a  45.66bc 14 
84.26a 453.34a 4.57a  43.33c 18 
33.08a  146.66b  2.79a  67.00a  6 

آبان 5  
5 November  

42.44a 216.69ab  2.81a 51.00b 10 
63.86a 296.61ab  3.16a  39.66bc 14 
55.21a 330.32a 3.77a  36.63c 18 
28.36a  120.00a  2.23b  33.66a  6 

آبان 25  
25 November  

38.83a 130.32a  2.48b 40.00a 10 
55.09a 146.65a  2.62b  33.00a 14 
53.55a 156.66a 3.77a  24.67b 18 
24.04a  112.32 a  2.23b  31.66a  6 

آذر 15  
15 December  

31.91a 120.00a  2.46b 30.63ab 10 
52.39a 123.10a  2.51b  25.64b 14 
41.36a 123.33a 2.82a  19.67c 18 
15.8a  104.00a  2.12a  24.33b  6 5 دي  

5 January  
24.97a 110.23a  2.15a 30.37a 10 
44.50a 117.33a  2.18a  21.65bc 14 
37.31a 121.37a 2.21a 18.00c 18  

 .دار ندارند لحاظ آماري تفاوت معنیاز هاي داراي حروف مشترك در هر ستون  میانگین
Means with the same letters in each column have not significantly different. 
 

وزن خشک برگ تحت اثر تیمارهاي تاریخ   
ها تفاوت  کاشت، تراکم بوته و اثر متقابل آن

دهی اثر  ). نتایج برش2داري نشان داد (جدول  معنی
) بر وزن خشک برگ نشان داد که 5تیمارها (جدول 

هاي اول و دوم، اختالف بین  کاشت  بین تاریخ
دار  هاي کاشت از نظر وزن خشک برگ معنی اکمتر

هاي تأخیري  که این موضوع در کشت بود. در حالی
مشاهده نگردید. مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها 



 و همکاران حدیث حسنوند

 

83 

نشان داد که بیشترین وزن خشک برگ در تاریخ 
مربع با  بوته در متر 18هاي  کاشت اول در تراکم

دست آمد.  کیلوگرم در هکتار) به 34/453میانگین (
همچنین بیشترین و کمترین وزن خشک برگ در 

بوته در  18ترتیب در تراکم  تاریخ کاشت دوم به
کیلوگرم در  66/146و  32/330مربع با میانگین ( متر

). در آزمایش انجام شده 6هکتار) حاصل شد (جدول 
بهار نیز گزارش شد که با تأخیر در  روي گیاه همیشه

) وزن 23تراکم بوته ( ) و کاهش29تاریخ کاشت (
گاوزبان اروپایی  یابد. گل خشک برگ کاهش می

 18مهر در تراکم  15که در تاریخ کاشت  دلیل این به
بیشتري  شاخص سطح برگمربع داراي  بوته در متر

دلیل افزایش ظرفیت فتوسنتزي، ماده  است در نتیجه به
خشک بیشتري تولید کرده که در افزایش عملکرد 

  ود.مؤثر خواهد ب
از نظر آماري تیمارهاي تاریخ کاشت و تراکم بوته   

داري بر وزن خشک ساقه داشتند، اما  تأثیر معنی
دار نبود (جدول  ها بر این صفت معنی برهمکنش آن

). در بررسی اثر مستقیم تاریخ کاشت بر این صفت، 2
بیشترین و کمترین وزن خشک ساقه در تاریخ کاشت 

وگرم در هکتار و تاریخ کیل 75/504اول با میانگین 
کیلوگرم در هکتار  58/120کاشت پنجم با میانگین 

دست آمده روي  ) که با نتایج به3دست آمد (جدول  به
) همسو بود. همچنین نتایج مقایسه 5گیاه کاسنی (

میانگین اثر تراکم بر وزن خشک ساقه نشان داد که با 
یابد  افزایش تراکم وزن خشک ساقه افزایش می

کیلوگرم  80/406ي که بیشترین وزن خشک (طور به
مربع مشاهده  بوته در متر 18در هکتار) در تراکم 

رسد که تاریخ کاشت مهر  نظر می ). به4گردید (جدول 
سازي  تر و ذخیره دلیل دوره رشد رویشی طوالنی ماه به

بیشتر مواد و استفاده از این ذخایر در مرحله 
تري در مقایسه دهی، داراي وزن خشک ساقه بیش ساقه

عالوه، با افزایش  به هاي دیگر است. با تاریخ کاشت

تراکم میانگین وزن خشک ساقه افزایش یافت که این 
 ) مطابقت دارد.37نتیجه با نتایج تعدادي از محققان (

ها نشان داد که درصد  نتایج تجزیه واریانس داده  
گاوزبان از عوامل زراعی نظیر تراکم  روغن دانه گل

). بدین ترتیب، 2باشد (جدول  پذیر می تأثیرکاشت 
براي ارتقاء درصد روغن دانه، تعیین تراکم مناسب 

رسد. تازه و  نظر می بوته در واحد سطح ضروري به
) نیز نشان دادند که اثر تراکم بوته بر 2015همکاران (

دار بود  گاوزبان اروپایی معنی درصد روغن در گل
شان داد که باالترین ). نتایج مقایسه میانگین ن32(

درصد)  86/30گاوزبان اروپایی ( درصد روغن دانه گل
بوته در  10و  6ترتیب در تراکم  درصد) به 55/30و (
دست آمد که در یک گروه آماري قرار  مربع به متر

گاوزبان محتوي  گل  ). چون دانه4داشتند (جدول 
درصد) از روغن است که  37تا  27مقادیر باالیی (

)، بدین 24و  20رویی و غذایی باالیی دارد (ارزش دا
مربع براي  بوته در متر 10و  6ترتیب، تراکم کاشت 

نظر  گاوزبان مطلوب به افزایش درصد روغن دانه گل
گاوزبان در  هاي گل رسند. با افزایش تراکم بوته می

واحد سطح، گیاه با کمبود بیشتري از منابع محیطی 
شود  آب مواجه می رشد نظیر مواد غذایی، تشعشع و

گردد.  که این امر منجر به کاهش درصد روغن دانه می
که دانه در چرخه حیات گیاه نقش  با توجه به این
رسد که گیاه سهم بیشتري از  نظر می بارزي دارد، به

مواد غذایی جذب شده را به وسیله ریشه و مواد 
پرورده تولید شده از طریق فرایند فتوسنتز را به دانه 

دهد، که این امر بسته به شرایط محیطی،  اص میاختص
ضمن تکامل چرخه حیات، با افزایش عملکرد بذر در 
واحد سطح منجر به بهبود درصد روغن دانه 

  ).32گردد ( گاوزبان نیز می گل
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  گیري نتیجه
دلیل افزایش درجه   مهر)، به 15تاریخ کاشت اول (  

  شاخهروزهاي رشد، باالترین ارتفاع بوته، تعداد 
مربع، شاخص  گلدهنده در بوته، تعداد گل در متر

سطح برگ، تعداد برگ، وزن خشک برگ و ساقه را 
تولید نمود و بدین ترتیب از شرایط محیطی جهت 

عمل آمد. تأخیر در تاریخ  تولید باال، استفاده بهینه به
کاشت موجب کاهش صفات مورد مطالعه از جمله 

به کاهش فاصله عملکرد گل خشک شد که با توجه 
سبزشدن گیاه تا گلدهی و همچنین گلدهی تا 
رسیدگی فیزیولوژیکی در کشت دیر، گیاه قبل از 
رسیدن به شاخص سطح برگ مناسب وارد مرحله 
زایشی گردیده و کاهش دریافت انرژي نورانی توسط 

گیاه باعث کاهش عملکرد در تاریخ کاشت دیرتر شد. 
 زراعییر صفات از طرف دیگر افزایش ارتفاع و سا

باعث افزایش تشکیل گل و در نهایت سبب افزایش 
عملکرد گل و درصد روغن شده است. نتایج نشان 
داد که در تاریخ کاشت و تراکم بوته مناسب رشد 
رویشی خوب و در نهایت عملکرد بهتري حاصل 

دست آمده،  طور کلی، با توجه به نتایج به شود. به می
کیلوگرم در هکتار) با  08/72مهر ( 15تاریخ کاشت 

کیلوگرم در هکتار)  07/56مربع ( بوته در متر 14تراکم 
در شرایط آب و هوایی اهواز سبب افزایش عملکرد 

  شود. می
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