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Evaluation of vegetative properties and yield of ziziphora (Ziziphora 

Clinopodioides Lam.) under low input cropping systems  

 

 

Abstract 
In order to study impacts of Cow manure levels and Irrigation volume on growth, biological and Seed 

yield of ziziphora (Ziziphora Clinopodioides Lam.), a field experiment was conducted as split plot 

based on complete randomized block design with three replications at the Agricultural Research 

Station, Ferdowsi University of Mashhad, during two growing seasons of 2011-2012 and 2012-2013. 

Three cow manure levels (5, 10 and 15 kg.ha-1) and three Irrigation volumes (1000, 2000 and 3000 

m3.ha-1) were allocated to main and sub plots, respectively. Plant height, canopy diameter, 

inflorescence No. per branch, dry weight of shoots, and essential seed yield of ziziphora were 

measured and calculated accordingly. The results showed that the simple and interaction effects 

between Cow manure levels and Irrigation volume were not significant on Plant height, canopy 

diameter, inflorescence No. per branch, dry weight of shoots, and essential seed yield of ziziphora at 

the first year, but at the second year and two cuts this factor on Irrigation volume were significant 

(p≤0.05). The highest of ziziphora dry weight of shoots were observed at the second year at one and 

two cuts in the irrigation volume with 3000 m3.ha-1 (1725.55 kg.ha-1and 1950.55 kg.ha-1), respectively. 

By decreasing irrigation volume from 3000 to 1000 m3.ha-1 decrease dry weight of shoots up to 50 and 

57%, respectively. The interaction effects between irrigation volume and cow manure levels on the 

studying factor at the second year and two cuts of ziziphora were significant (p≤0.05). The maximum 

dry weight of shoots at the second year and two cuts were obtain in the irrigation volume (3000 m3.ha-

1) and cow manure (10 t.ha-1) (2348.33 kg.ha-1and 2313.33 kg.ha-1), respectively and the lowest dry 

weight of shoots were obtain in the irrigation volume (1000 m3.ha-1) and cow manure (15 t.ha-1) 

(782.50 kg.ha-1and 647.50 kg.ha-1), respectively. due to suitable establishment and more availability of 

nutrients was higher than the first year. 
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 Ziziphora) کاکوتی چند سالهخصوصيات رشد و عملكرد گياه دارویی ارزیابی 

Clinopodioides Lam.در شرایط زراعی کم نهاده ) 
 

 

 

 چكيده 
( .Ziziphora Clinopodioides Lamکاکوتی چند ساله )رشد و عملكرد بيولوژیكی و بذر گياه دارویی ی هاویژگی بمنظور مطالعه

های کامل تصادفی با سه تكرار در عی کم نهاده آزمایشی در قالب اسپليت پالت بر پایه بلوكدر شرایط زرادر واکنش به کود دامی و آبياری 

های مورد مطالعه در اجرا شد. فاکتور 9919-19و  9911-19دو سال زراعی  درمزرعه تحقيقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

و 91، 5ب در هكتار( به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کود گاوی کامالً پوسيده )هزار متر مكع 9و  9 ،9این آزمایش شامل سه حجم آبياری )

صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، قطر کانوپی، وزن خشك اندام هوایی و تن در هكتار( به عنوان فاکتور فرعی نظر گرفته شدند.  95

های ، وزن خشك اندامقطر کانوپی، داری روی ارتفاعآبياری تأثير معنی هایحجمو  دامی ودکنتایج نشان داد که عملكرد بذر کاکوتی بودند. 

دار معنی خصوصيات مورد بررسیدر سال اول نداشتند، اما در سال دوم و در هر دو چين افزایش حجم آبياری بر هوایی و عملكرد بذر 

(15/1p≤بود ) .متر مكعب در هكتار به ترتيب با  9111وم برای حجم های هوایی در سال دوم در چين اول و دباالترین وزن خشك اندام

های هوایی در سال متر مكعب وزن خشك اندام 9111به  9111کيلوگرم در هكتار بدست آمد. با کاهش حجم آبياری از  55/9151و  55/9295

خصوصيات مقادیر مختلف کود دامی بر اثر متقابل حجم آبياری و . درصد کاهش یافت 52و  51دوم برای چين اول و دوم به ترتيب برابر با 

در سال دوم های اول و دوم بيشترین وزن خشك اندام هوایی در چين .( بود≥15/1pدار بود )معنیدر سال دوم در هر دو چين  مورد مطالعه

کيلوگرم در هكتار و  99/9999و  99/9932تن در هكتارکود دامی به ترتيب با  91متر مكعب آب در هكتار و  9111حاصل کاربرد آزمایش 

رشد و  کيلوگرم در هكتار بود. 51/732و  51/229تن کود دامی به ترتيب با  95متر مكعب آبياری و  9111کمترین ميزان این صفات برای 

 بود. عملكرد این گياه در سال دوم به دليل استقرار مناسب و همچنين دسترسی بيشتر به عناصر و مواد غذایی نسبت به سال اول باالتر 

 دامی حجم آبياری، کود بذر، عملكرد دانه،کليدي:  هايواژه

 

 مقدمه

 
انسان در طی تاریخ تكامل و حيات خویش، هميشه برای مرتفع کردن نيازهای خود از جمله غذا، دارو، پوشاك و پناهگاه به 

نياز انسان را تأمين کرده اند، بلكه سایر نيازهای  طبيعت وابسته بوده است. در این ميان، گياهان نه تنها بخش اعظمی از غذای مورد

ی دارویی هابشر نيز از طریق گياهان نيز تأمين شده که در این رابطه تا قبل از پيدایش داروهای شيميایی، گياهان دارویی کليه نياز



 

3 
 

ان دارویی باشند بيشتر شده امروزه تمایل به مصرف غذاهایی که حاوی گياه.(Gurib-Fakim, 2006)انسان را تأمين کرده اند 

عوامل متعددی از جمله کاربرد گسترده گياهان دارویی در صنایع داروسازی،  تأثيرکه این تحول در مصرف، تحت  است

ی با هاها، دخانيات، دفع آفات کشاورزی و در نهایت تنوع طلبی در رژیم غذایی و گرایش به سمت فراوردهعطرسازی، نوشيدنی

های طبيعی که این امر، فشار بر عرصه ،(Anonymous, 2005; Hecl & Sustrikova, 2006) باشدیی طبيعی مهاطعم

. به همين دليل نه تنها الزم است در بهره برداری مناسب از (Craker, 2003)جهت برداشت این گياهان را بيشتر کرده است 

..( به جای .)از جمله پراکنش، خصوصيات زیستی، عملكرد وی طبيعی دقت نمود، بلكه با مطالعة ویژگيهای این گياهان هاعرصه

 ,.Schippmann et al)ی زراعی شود های طبيعی، بایستی اقدام به کاشت این گياهان در نظامهاآوری غيراصولی از عرصهجمع

2002; Tabrizi, 2007) اهميت ویژه ای . بدون تردید در جریان کاشت گياهان دارویی، فرآیند اهلی کردن این گياهان از

های وحشی هنوز شوند و عمده نياز بازار به این گونهمی اندکی بصورت اهلی و زراعی کشت برخورداراست، زیرا تعداد نسبتاً گونه

 .(Lange & Schippmann, 1997; Pen-Gen, 1991) شودمی از طبيعت جمع آوری

ی هاموثره گياهی است با این وجود استفاده از نهاده در کشت و پرورش گياهان دارویی، هدف افزایش کمی و کيفی مواد 

توانند سبب افزایش عملكرد محصول شوند، ولی با کاهش کيفيت و درصد مواد میشيميایی و یا عمليات زراعی فشرده گرچه

ایط مطلوب سازی و تعيين شربا اهلی ،. بنابراین(Anonymous, 2002; Canter et al., 2005) موثره آنها همراه خواهد بود

توان ضمن میای از قبيل نياز آبی و تغذیه ای که مطابق با اصول کشاورزی بوم سازگار باشد،های حاشيهزراعی برای رشد این گونه

  .ی اضافی را تضمين کردهابدون نياز به مصرف نهاده هاتر این گونهی زراعی، توليد بهتر و سالمهااستفاده از این گياهان در عرصه

وسيستمهای زراعی و مدیریتهای متفاوت توليد، شناخت عوامل افزایش دهنده کميّت و کيفيت امری ضروریست که بسته در اک

. مدیریت کود (Koocheki et al., 2007)تواند جهت دستيابی به حد مطلوب مورد استفاده قرار گيرد به نوع گونه گياهی می

ی کشاورزی پایدار کاربرد کودهای ها. امروزه در نظام(Chatterjee, 2002)باشد می عامل مهمی در کاشت گياهان دارویی

 ,.Esitken et al) ای در فراهمی منابع، افزایش توليد و حفظ حاصلخيزی پایدار خاك برخوردار استآلی از اهميت ویژه

2003; Sharma, 2004). ( پاالدا و همكارانPalada et al, 2004در مقایسه انواع کودهای آلی )  بر روی بهبود عملكرد

( و چندین گونه دارویی دیگر عنوان کردند که عملكرد آویشن باغی با کاربرد کود مرغی در .Thymus vulgaris Lآویشن )

مقایسه با کود گاوی و دیگر منابع کود آلی بهبود یافت. در مطالعه دیگری کاربرد کمپوست و کودهای آلی اثر مثبتی بر روی رشد 

 ( نشان دادند.Melissa officinalis L( و بادرنجبویه ).Echinacea purpurea Lونه سرخارگل )وعملكرد دو گ
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(Delate, 2002( کاپلن و همكاران .)Kaplan et al., 2010 )کود  ،ررسی تأثير کاربرد کودهای آلی )کود گاویبا ب

بيان  (.Salvia fruticosa Millگلی )گوسفندی و کود مرغی( بر وزن خشك و ميزان و کميت اسانس گياه دارویی مریم 

نتایج برخی  ميزان اسانس این گونه دارویی شد. دارمعنیداشتند که کاربرد کودهای آلی در مقایسه با شاهد موجب افزایش 

استا، در همين ر باشد.های مختلف گياهان دارویی میی آلی بر رشد گونههامطالعات نيز تأیيدکننده عدم تأثير بسزای افزایش کود

تن به باال  91نشان داد که افزایش کود دامی از  نيز (Kheirkhah, 2012( و خيرخواه )Tabrizi, 2007نتایج مطالعات تبریزی)

 و کاکوتی (.Thymus transcaspicus Klokovآویشن خراسانی)ی هوایی هاعمدتا تاثيری بر وزن خشك اندام

(Ziziphora Clinopodioides Lam.)  ذکر نمودند.دارویی دليل این امر را نهاده پذیری کم این گياهان نداشت، آنها 

 ,De-Abreu & mazzafera)باشد یكی دیگر از مهمترین عوامل موثر بر خصوصيات رشدی گياهان دارویی می تنش آب

ده گياه و توليد دور آبياری و تراکم گياه بر زیست تو تأثير( با مطالعه Koocheki et al, 2004(. کوچكی و همكاران )2005

( گزارش کردند که توليد زیست توده .Hyssopus officinalis L) ( و زوفاZataria multiflora)اسانس آویشن شيرازی

 Noruzنوروز پور و رضوانی مقدم ) گياهی در هر دو محصول و در هر دو سال آزمایش با افزایش فواصل آبياری، کاهش یافت.

por & Rezvani Moghadam, 2006 )سياه دانه )داری عملكرد دریافتند که فاصله آبياری به طور معنیNigella sativa 

L.)  بوته در متر مربع بيشترین  951آبياری هفت روز و تراکم نتایج این مطالعه همچنين نشان داد که فاصله . قرار داد تأثيررا تحت

در پژوهشی که بر روی  کيلوگرم در هكتار( را توليد کرد. 12/93) کيلوگرم در هكتار( و عملكرد اسانس 5/391)عملكرد روغن 

هيچ گونه  (که افزایش فواصل آبياری در سال اول و اوایل سال دوم )چين اولمشخص گردید آویشن خراسانی صورت گرفت 

مهای هوایی بيش وزن خشك اندا ،هفته 3به  9همچنين با افزایش فواصل آبياری از  ،های هوایی نداشتی بر وزن خشك اندامتأثير

نيز روی کاکوتی  (KheirKhah, 2012) چنين روندی در مطالعه خيرخواه .(Tabrizi, 2007) از سه برابر کاهش یافت

 گزارش شده است.

يان از خانواده نعناع یكی از گياهان ارزشمند .Ziziphora clinopodioides Lamکاکوتی گياهی دارویی با نام علمی 

در طب سنتی دم کرده  .کندمی های طبيعی استان خراسان رشددر بعضی مناطق ایران از جمله رویشگاهاست که به صورت طبيعی 

 ( بكارNaghibi, 2005( ضد نفخ و ضد دل درد)De Sousa, 2007ی مختلف آن را به عنوان مسكن، درمان طب )هاگونه

 دهندمین سرما خوردگی مورد استفاده قرار ن برای درماهمچني برند. در ایران بخش هوایی کاکوتی کوهی را به عنوان ادویه ومی

(Salehi, 2005 .)با توجه به این که کاکوتی گياهی کم توقع است که در طبيعت و در مناطق حاشيه ای و کم بازده  ،بنابراین
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ودی و آبی به رشد خوب و عملكرد قابل قبولی دارد و با توجه به خصوصيت نهاده پذیری کم این گونه دارویی از لحاظ ک

 های زراعی کم نهاده استفاده نمود.ای مناسب برای کاشت در نظامرسد که بتوان از این گونه به عنوان گونهمینظر

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقيقاتی  با هدف بررسی واکنش گياه دارویی کاکوتی به آبياری و کود دامی تحت مدیریت کم نهاده این آزمایش

دقيقه تا  95درجه و  51کيلومتری جنوب شرقی مشهد )با طول جغرافيایی  91دانشگاه فردوسی مشهد واقع در  دانشكده کشاورزی

متری از سطح دریا(  125دقيقه شمالی و ارتفاع  2درجه و  92دقيقه تا  39درجه و  95دقيقه شرقی و عرض جغرافيایی  97درجه و  71

 ر آمد. اجرا د به 9919-19و  9911-19سال زراعی دو در 

ای، به منظور تعيين خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاك نمونه برداری به صورت تصادفی از قبل از انجام آزمایشات مزرعه

نشان داده شده  9شيميایی خصوصيات خاك در جدول –زمين محل اجرای آزمایش انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه فيزیكی 

 است.

 خاك قبل از کاشت خصوصيات فيزیكی و شيميایی -9 جدول

Table 1- Chemical and physical characteristics of soil before planting  

 اسيدیته 
pH 

هدایت الكتریكی 

زیمنس بر )دسی

 متر(

)1-EC (dS.m 

 نيتروژن کل )%(
Total N (%) 

 قابل دسترس فسفر

(ppm) 
Available P 

(ppm) 

 قابل دسترس پتاسيم

(ppm) 
Available K 

(ppm) 

 بافت خاك
Soil texture 

7.76 3.1 0.196 4.5 320.2 
 سيلتی لوم

Silty loam 
 

 ،شخم و تسطيح زمين انجام گرفت و سپس با استفاده از دستگاه نهرکنعمليات سازی زمين، در شهریور ماه آمادهانجام بمنظور 

لذا کود  ،نظر در این آزمایش کود دامی بوددر هر یك از بلوکها در آورده شد. از آنجا که تيمار کودی مورد  جویهای زهكشی

های مختلف بر اساس ( با نسبت9جدول )پس از تجزیه و مشخص شدن برخی عناصر موجود در آن  ،ساله پنجپوسيده  گاوی کامالً

ط های مربوط به هر تيمار پخش شده و با خاك سطحی مخلوداخل کرت ،سازی زمينتيمارهای مربوط همزمان با عمليات آماده

 گردیدند.

 کود دامی مورد استفاده خصوصيات شيميایی -9جدول  

Table 2- Chemical criteria of used criteria 
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 هدایت الكتریكی

 (زیمنس بر متردسی)

EC (dS.m-1) 

 اسيدیته

 pH 

قابل  پتاسيم

 (ppm) دسترس

Available K 

(ppm) 

 (ppmفسفر)

Available 

P(ppm) 

کل  نيتروژن

 (درصد)

Total N (%) 

 )%( ماده آلی

Organic 

matter (%) 

12.13 8.02 3787 740 0.50 62 

 

هزار متر  9و  9 ،9 های کامل تصادفی با سه تكرار انجام شد. سه حجم آبياریبلوكدر قالب آزمایش بصورت اسپليت پالت 

 اصلی عنوان فاکتورترتيب به ار به تن در هكت 95و 91، 5شامل  گاوی کامالً پوسيدهدامی از نوع مكعب در هكتار و سه سطح کود 

متر و فاصله بين سانتی 51ها فاصله بين ردیفبا  شت، چهار ردیف کامتر بود 9×9ها نظر گرفته شدند. ابعاد کرتدر فرعی و 

د. عمليات کاشت به صورت کشت مستقيم بذر روی در نظر گرفته شای متر و روش کشت بصورت جوی و پشته 5/1ها نيز کرت

متر انجام شد. با توجه به اینكه بذر این گياه بسيار ریز )وزن هزار دانه بين سانتی 51متر و فاصله بين ردیف  دوردیف با طول  چهار

ها ای )چند بذر در هر کپه( و سطحی کاشته شدند. بالفاصله پس از کاشت جویگرم( است، لذا بذور بصورت کپه 97/1تا  95/1

جوی و نشتی و یكنواخت سبز گردند. روش آبياری مورد استفاده به طور ت آبياری شدند تا بذور هر روز به مدت یك هفته با دق

 هابلكه به صورت نفوذی به پشته ،گيردبود که در آن آب به طور مستقيم در تماس با گياه قرار نمیبا استفاده از سيفون پشته ای 

با اقدام به اعمال تيمارهای آبياری شد. تا مرحله رسيدگی فيزیولوژیك ی برگ 9-3مرحله  ازنماید. می نشت نموده و آنها را مرطوب

نوبت در شرایط های هرز از طریق وجين دستی پس از هر کنترل علفاستفاده از کنتور حجم آبياری مورد نظر اعمال گردید. 

 . در طی آزمایش آفت یا بيماری خاصی مشاهده نشد. انجام شدظرفيت زراعی 

ارتفاع ساقه بوته به طور تصادفی انتخاب و صفاتی از جمله  سهها در هر بوته باز شده بودند( گل %91گلدهی ) در مرحله شروع

های هوایی اندازه گيری گردید. در این زمان، همچنين وزن خشك اندام شد. گيریاندازهکانوپی و تعداد گل آذین  قطراصلی، 

مونه برداری در هر چين در زمان رسيدگی کامل بذرها انجام شد. بدین منظور ن ،بمنظور تعيين عملكرد بذر کاکوتی چند ساله

بعد از انتقال به آزمایشگاه، هوا ها نمونه با استفاده از داس برداشت و (متر مربع چهاردر سطح )تمامی گياهان موجود در هر کرت 

قابل ذکر است که در سال اول تنها گيری شد. دازههای هوایی انوزن کل بذر و نسبت وزن بذر به اندام ،نهایت خشك شده و در

 ها برداشت شد. یك چين و در سال دوم دو چين از بوته

-مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. جهت مقایسه ميانگينبه صورت مرکب  SAS 9.1 های آزمایش با استفاده از نرم افزارداده

 انجام شد. Excel درصد استفاده شد. رسم نمودارها توسط نرم افزار نجپای دانكن و در سطح احتمال ها از آزمون چند دامنه
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 نتایج و بحث

 ارتفاع و قطر بوته
های مختلف آبياری بر خصوصيات رشدی و عملكرد اندام هوایی و نتایج آناليز واریانس اثر سطوح کود دامی و حجم 9در جدول 

 م نشان داده شده است.های اول و دوبذر گياه دارویی کاکوتی چندساله در سال

 

های مختلف آبياری بر خصوصيات رشدی و عملكرد گياه نتایج آناليز واریانس )ميانگين مربعات( اثر سطوح کود دامی و حجم -9جدول 

 های اول و دومدارویی کاکوتی چندساله در سال

Table 2- Variance analysis (mean of squares) of cow manure levels and irrigation volume 

effects on vegetative properties and yield of ziziphora  
 

 سال اول

The first year 

 منابع تغييرات

SOV 

 درجه آزادی

df 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 قطر کانوپی

Canopy 

diameter 

تعداد گل آذین در 

 ساقه فرعی

Inflorescence 

No. per branch 

-وزن خشك اندام

 اییهو های

Dry weight of 

shoots 

 عملكرد بذر

Seed yield 

 تكرار

Replication 
2 67/37 48/129 03/64 25/1111834 52/7669 

 ( Aکود دامی )

Cow manure (A) 
2 ns 20 /22 ns 97 /65 ns 37 /21 ns 78 /528055 ns 80 /3642 

 خطای اصلی

Main error 
4 97/9 44/43 64/23 77/327213 28/2257 

 (B) م آبياریحج

Irrigation volume (B) 
2 ns 46 /6 ns 83 /44 ns 48 /34 ns 12 /34039 ns 90 /234 

A×B 4 ns 78 /19 ns 18 /69 ns 59 /30 ns 24 /437809 ns 06 /3020 

 خطای فرعی

Sub error 
12 38/20 48/63 77/22 41/41438 57/2858 

 سال دوم )چين اول(

The second year (the first cutting) 

 منابع تغييرات

SOV 

 درجه آزادی

df 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 قطر کانوپی

Canopy 

diameter 

تعداد گل آذین در 

 ساقه فرعی

Inflorescence 

No. per branch 

-وزن خشك اندام

 هوایی های

Dry weight of 

shoots 

 عملكرد بذر
Seed yield 

 تكرار

Replication 
2 80/2 14/28 25/28 11/109686 69/765 

 ( Aکود دامی )

Cow manure (A) 
2 *71/67 66/28ns 10/48 ns 554359/02 ns 3824/24 ns 

 خطای اصلی

Main error 
4 5/17 18/01 13/53 9893/63 682/53 
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 (B) حجم آبياری

Irrigation volume (B) 
2 43/31* 145/45* 67/14* 914314/53* 6307/79* 

A×B 4 38/40** 25/86* 67/14* 692817/25* 4779/69* 

 خطای فرعی

Sub error 
12 60/4 30/84 17/66 141319/90 984/88 

 (دومسال دوم )چين 

The second year (the second cutting) 

 منابع تغييرات

SOV 

 درجه آزادی

df 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 قطر کانوپی

Canopy 

diameter 

تعداد گل آذین در 

 ساقه فرعی

Inflorescence 

No. per branch 

-وزن خشك اندام

 هوایی های

Dry weight of 

shoots 

 عملكرد بذر
Seed yield 

 تكرار

Replication 
2 1/80 28/14 24/33 109686/11 756/79 

 ( Aکود دامی )

Cow manure (A) 
4 71/66* 66/28 ns 10/11 ns 554359/02 ns 3824/12 ns 

 خطای اصلی
Main error 

2 5/17 18/01 13/27 98933/63 682/52 

 (B) حجم آبياری

Irrigation volume (B) 
4 43/21** 145/45* 73/00* 914314/09* 6307/04* 

A×B 12 38/40** 36/25* 42/44* 692817/36* 4779/58* 

 خطای فرعی

Sub error 
2 4/60 30/84 17/40 141319/03 974/95 

 
 صددار در سطح احتمال یک در**: معنی

**: significant at 1% probability level 

 

های مختلف و حجمسطوح کود دامی  تأثيردر واکنش به کاکوتی چندساله ميانگين ارتفاع بوته و قطر کانوپی مقایسه  3 در جدول

 شده است. ارائه آبياری 

 

 های هوایی و بذر کاکوتی چندسالهو عملكرد انداممقایسه ميانگين اثر مقادیر کود دامی و سطوح آبياری بر خصوصيات رشد  -3جدول 

Table 4- Mean comparisons of of cow manure levels and irrigation volume effects on 

vegetative properties and yield of ziziphora 
 سال اول

The first year 

)کيلوگرم در عملكرد بذر

 هكتار(
Seed yield (kg.ha-1) 

 هایانداموزن خشك 

 )کيلوگرم در هكتار( هوایی
Dry weight of 

shoots (kg.ha-1) 

تعداد تعداد گل آذین )

 در ساقه فرعی(

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

قطر کانوپی 

 متر()سانتی

Canopy 

diameter 

(cm) 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

 فاکتورها

Factors 

 تن در هكتار(مقادیرکود دامی )
Cow manure (t.ha-1) 

123/75 a 1490 a 19/11 a 42/45 a 20/16a 5 

103/79 a 1249/79 a 18/22 a 40/76 a 19/22 a 10 
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83/51 a 1005/55 a 16/11 a 37/15 a 17/10 a 15 

 حجم آبياري )متر مكعب در هكتار(
)1-.ha3Irrigation volume (m 

98/28 a 1183/33 a 16/00 a 38/16 a 17/88 a 1000 

104/35 a 1256/38 a 17/55 a 39/65 a 19/06 a 2000 

108/43 a 1305/55 a 19/89 a 42/55 a 19/53 a 3000 

 سال دوم )چين اول(

The second year (the first cutting) 
 مقادیرکود دامی )تن در هكتار(

Cow manure (t.ha-1) 

)کيلوگرم در عملكرد بذر

 هكتار(
Seed yield (kg.ha-1) 

 هایوزن خشك اندام

 )کيلوگرم در هكتار( هوایی
Dry weight of 

shoots (kg.ha-1) 

تعداد تعداد گل آذین )

 در ساقه فرعی(

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

قطر کانوپی 

 متر()سانتی

Canopy 

diameter 

(cm) 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

 

137/18a 1651/11a 31/55a 56/23a 25/32ab 5 

138/68a 1669/72a 32/22a 56/76a 27/30a 
10 

102/00a 1231/11a 30/11a 51/82a 21/73b 15 

 حجم آبياري )متر مكعب در هكتار(
)1-.ha3Irrigation volume (m 

)کيلوگرم در عملكرد بذر

 هكتار(
Seed yield (kg.ha-1) 

 هایوزن خشك اندام

 يلوگرم در هكتار()ک هوایی
Dry weight of 

shoots (kg.ha-1) 

تعداد تعداد گل آذین )

 در ساقه فرعی(

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

قطر کانوپی 

 متر()سانتی

Canopy 

diameter 

(cm) 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

 

95/56 b 1150/55 b 28/44 b 50/61b 22/66b 1000 

139/23 a 1676/38 a 31/55 ab 55/65 ab 26/25a 2000 

143/31 a 1725/55 a 33/89 a 58/55 a 25/83a 3000 

 (دومسال دوم )چين 

The second year (the second cutting) 
 مقادیرکود دامی )تن در هكتار(

Cow manure (t.ha-1) 

)کيلوگرم در عملكرد بذر

 هكتار(
Seed yield (kg.ha-1) 

 هایك انداموزن خش

 )کيلوگرم در هكتار( هوایی
Dry weight of 

shoots (kg.ha-1) 

تعداد تعداد گل آذین )

 در ساقه فرعی(

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

قطر کانوپی 

 متر()سانتی

Canopy 

diameter 

(cm) 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

 

125/96 a 1516/66 a 25/33 a 60/33 a 21/82 a 5 

127/46 a 1534/72 a 26/22 a 50/77 a 23/80 a 10 

91/03 a 1096/11 a 24/11 a 55/82 a 18/23 b 15 

 حجم آبياري )متر مكعب در هكتار(
)1-.ha3Irrigation volume (m 

)کيلوگرم در عملكرد بذر تعداد تعداد گل آذین ) هایوزن خشك اندام قطر کانوپی  ارتفاع بوته   
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 هكتار(
Seed yield (kg.ha-1) 

 كتار()کيلوگرم در ه هوایی
Dry weight of 

shoots (kg.ha-1) 

 در ساقه فرعی(

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

 متر()سانتی

Canopy 

diameter 

(cm) 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

84/34 b 1015/55 b 22/22b 54/61 b 18/76 b 1000 

128/02 a 1541/38 a 25/55 ab 59/66 a 22/75 a 2000 

132/10 a 1590/55 a 27/80 a 66/6 a 22/33 a 3000 

 . (≥50/5p) ای دانکن ندارندداری بر اساس آزمون چنددامنههای دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی* میانگین

0.05).≤s test (p’antly different based on Duncan* Means with the same letter(s) in each column are not signific 
 

در سال اول  کانوپی کاکوتی چندسالهی بر روی ارتفاع و قطر دارمعنی تأثيرآبياری  هایحجمنتایج نشان داد که تيمارهای کودی و 

بيشترین ارتفاع و  (.9 )جدولبود ( ≥15/1p)دار معنیاما در سال دوم و در هر دو چين افزایش حجم آبياری بر ارتفاع گياه  ،نداشتند

 7/52و  9/95برابر با  به ترتيب هزار متر مكعب 9مربوط به حجم آبياری دارویی در سال دوم برای چين اول  گياهاین  کانوپیقطر 

متر حاصل نتیسا 2/77و  2/99متر مشاهده شد. باالترین ميزان این صفات در چين دوم برای این فاکتورها به ترتيب برابر با سانتی

متر مكعب در هكتار باعث کاهش ارتفاع بوته و قطر کانوپی در چين اول )به ترتيب  9111به  9111از کاهش حجم آبياری گردید. 

کم شدن ارتفاع گياه در رابطه با کاهش حجم  (.3درصد( شد )جدول  97و  91درصد( و دوم )به ترتيب برابر با  95و  93برابر با 

دور از انتظار نيست و در منابع علمی متعدد برای گياهان مختلف زراعی و دارویی به آن اشاره کاهش رشد رویشی با توجه آبياری 

تن به  5از دامی فزایش کود ا .(Ashraf & Foolad, 2007; Sreevalli et al., 2008; Koocheki, 2004شده است )

 ،تن ارتفاع گياه افزایش یافت 91تن به  5سال دوم با افزایش کود از اما در  ،در سال اول باعث کاهش ارتفاع گياه شداگرچه باال 

روی گياه پونه سای  (Nadjafi, 2006)نجفی نتایج  .اگر چه هيچ گونه تفاوت معنی داری بين تيمارهای مختلف مشاهده نشد

 Thymusآویشن خراسانی )( روی گياه 2007) Tabrizi ،(.Nepeta binaludensis Jamzad) بينالودی

transcaspicus Klokov)، Kheirkhah (2011)  بالندری روی گياه کاکوتی و(Balandari, 2011روی گياه کاسنی ) 

(Cichorium intybus L ) کم ی بر خصوصيات مورفولوژیك گياه ندارد. رمعنی دا تأثيرکه کاربرد کود گاوی،  ندنشان دادنيز

در  در سال اول گياه از آنجا کهتواند ناشی از این موضوع باشد ش سطح کود دامیشدن ارتفاع و قطر بوته در سال اول در اثر افزای

. چنين حالتی در ه و نسبت به مصرف آن واکنش نشان نداده استسطوح باالی کود دامی را تحمل نكردلذا  ،شرایط استقرار بوده

 (.Plantago ovata L) ، اسفرزه(,Tabrizi 2007) منابع علمی برای برخی از گياهان دارویی از جمله آویشن خراسانی

(Koocheki et al., 2004) ( کاکوتیKheirkhah, 2011 ) نيز گزارش شده است که در حضور سطوح کمتر کود رشد

 هافراهم بودن آب و عناصر غذایی ضروری گياه، ارتفاع را از طریق افزایش تعداد گره و ميانگره ،به طور کلی .اندبهتری داشته
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با توجه به اینكه کودهای دامی از نظر محتوای عناصر غذایی  (.Koocheki & Sarmadnia, 1990دهند )می قرار تأثيرتحت 

کنند، لذا افزایش ارتفاع و قطر بوته می تر عملو افزودن عناصر غذایی در کوتاه مدت به خاك، نسبت به کودهای شيميایی ضعيف

 نسبت داد.ان آزاد سازی تدریجی عناصر غذایی و جذب آن توسط گياهان به تومی در سال دوم در اثر افزایش کود دامی را

 .ی زیادی از محل طوقه برخوردار استها، از پتانسيل توليد جوانهدارویی رسد با توجه به چند ساله بودن این گياهمیبه نظر همچنين

روی زمين توانسته است فضای ی هوایی هاشد رزتی ساقهگياه با داشتن فرصت مناسب در طول تابستان و پایيز سال اول و ر ،بنابراین

ارتفاع بوته در  همچنينسال دوم  در است. خالی را پر نماید و به همين دليل در سال دوم قطر بوته نسبت به سال اول افزایش یافته

فزایش تعداد و انشعابات فرعی تواند به دليل امی این امردليل  شان داد.ن (≥15/1p)چين دوم نسبت به چين اول کاهش معنی داری

ساقه، پس از چين اول بوده و به این دليل گياه با افزایش قطر، انرژی و مواد غذایی مورد نياز برای افزایش ارتفاع را به توسعه قطری 

 ,Nadjafi, 2006; Tabrizi, 2007; Teimouri) نتایج تحقيقات سایر محققان مشابهاین نتایج  بوته اختصاص داده است.

  باشد.می( 2013

 دار بودمعنیاثر متقابل حجم آبياری و مقادیر مختلف کود دامی بر ارتفاع بوته و قطر کانوپی در سال دوم در هر دو چين 

(15/1p≤بود )در  تن کودگاوی 5و  ياریآبدر هكتار متر مكعب  9111کاربرد بيشترین ارتفاع بوته و قطر کانوپی برای به طوریكه  ؛

 ياریمتر مكعب آب 9111 فاکتورهای ومتر در چين دوم سانتی 9/23و  1/92متر در چين اول و سانتی 5/72و  3/91تيب با هكتار به تر

مقدار این کمترین متر برای چين دوم سانتی 5/32 2/99متر برای چين اول و سانتی 9/59و  9/92به ترتيب با دامی  دتن کو 95و 

 (. 5ل صفات را به خود اختصاص دادند )جدو

 مقایسه ميانگين اثر متقابل حجم آبياری و مقادیر کود دامی بر خصوصيات رشدی و تعداد گل آذین کاکوتی چندساله -5جدول 

Table 5- Mean comparisons of interaction between of cow manure levels and irrigation 

volume effects on vegetative properties and inflorescence number of ziziphora  
 چين اول
First cut 

تعداد گل آذین 

 در ساقه فرعی(تعداد )

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

-قطر کانوپی )سانتی

 متر(

Canopy diameter 

(cm) 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

مقادیرکود دامی )تن 

 در هكتار(
Cow manure 

(t.ha-1) 

اري )متر حجم آبي

 مكعب در هكتار(
Irrigation volume 

)1-.ha3(m 

28/66 abc 49/16bc 21/50c 5 

1000 30/33abc 55/33abc 27/96ab 10 

26/33c 74/33c 17/33d 15 

34/66 abc 60/00ab 27/73ab 5 2000 
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31/66abc 54/96abc 28/00ab 10 

26/66bc 48/46c 21/13cd 15 

32/00abc 56/00abc 25/03bc 5 

3000 36/33a 63/53a 29/43a 10 

35/00ab 59/66ab 26/73ab 15 

 چين دوم

Second cut 

تعداد گل آذین 

 در ساقه فرعی(تعداد )

Inflorescence 

Number 

(No.branch-1) 

-قطر کانوپی )سانتی

 متر(

Canopy diameter 

(cm) 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant height 

(cm) 

امی )تن مقادیرکود د

 در هكتار(
Cow manure 

(t.ha-1) 

حجم آبياري )متر 

 مكعب در هكتار(
Irrigation volume 

)1-.ha3(m 

19/66c 53/17bc 18/00c 5 

1000 24/33abc 59/33abc 24/46ab 10 

22/66abc 51/33c 13/83d 15 

28/66 ab 60/00 abc 23/93 ab 5 

2000 25/66abc 58/97abc 24/70ab 10 

20/67bc 52/46c 17/63cd 15 

26/00abc 67/53a 21/53bc 5 

3000 30/33a 64/00ab 25/23a 10 

29/00a 63/67ab 23/23ab 15 

 . (≥50/5p) ای دانکن ندارندداری بر اساس آزمون چنددامنههای دارای حروف مشترک در هر ستون، تفاوت معنی* میانگین

0.05≤s test (p’each column are not significantly different based on Duncan * Means with the same letter(s) in 

 

بر داری معنی تأثيرکود دامی هيچ گونه مصرف شود می مالحظه 9در جدول همانگونه که : تعداد گل آذین در ساقه فرعی

های آبياری در سال دوم در هر دو چين تعداد گل آذین با این وجود، حجمآزمایش نداشت.  هایسالکاکوتی در تعداد گل آذین 

بيشترین تعداد گل آذین در سال دوم برای چين اول و دوم به . (≥15/1p) داری تحت تأثير قرار داداین گياه دارویی را به طور معنی

در هكتار مشاهده گردید. افزایش حجم آبياری  مترمكعب 9111گل آذین در ساقه فرعی برای سطح آبياری  2/92و  1/99ترتيب با 

درصد گردید  95و  91 متر مكعب در هكتار موجب بهبود تعداد گل آذین در چين اول و دوم به ترتيب برابر با 9111به  9111از 

 هاذینیرا گل آ، زباشدمیبذر کننده پتانسيل عملكرد  تعداد گل آذین در گياه یكی از اجزای عملكرد است که تعيين(. 3)جدول 

صفتی است که آذین اگرچه گلتعداد  باشند.ها میکننده مواد فتوسنتزی مورد نياز دانهدر برگيرنده تعداد دانه بوده و از طرفی تامين

های خاك، آبياری، تاریخ کاشت، تراکم بوته مدیریتی نظير حاصلخيزکنندهتحت تاثير عمليات  لیو ،شودمی به طور ژنتيكی کنترل

رود که گياه تحت شرایط رشد رویشی مطلوب، می با افزایش حجم آبياری، انتظار. لذا (Gupta, 1976) گيردمی قرارغيره و 
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ا توجه به همبستگی ه است. عالوه بر این، بن تعداد گل آذین نيز افزایش یافتآخود را افزایش داده و به دنبال های جانبی شاخهتعداد 

افزایش تعداد سنبله افزایش تعداد گل آذین، بهبود عملكرد بذر را به دنبال خواهد داشت.  عملكرد بذر، مثبت بين تعداد گل آذین با

( نيز گزارش شده Nadjafi, 2001و نجفی ) (Tabrizi, 2004بياری توسط تبریزی )آ تحت تأثير افزایش مقدار در بوته اسفرزه

 تحت تأثير( .Matricaria chamomilla L) ایش تعداد گل در بابونهبيانگر افزنيز ( Jahan, 2004جهان )مطالعه نتایج  .است

دارویی در گياه  کود آلیگزارش کردند که کاربرد نيز  (Liuc & Pank, 2005لياك و پانك ) بود. دامیکود سطوح مصرف 

 .یدگردرا موجب از جمله تعداد گل در بوته  یهای رشد( افزایش شاخص.Anthemis nobilis Lبابونه رومی )

در سال اول کاکوتی هوایی  هایوزن خشك اندامشود، مالحظه می 9در جدول همانگونه که : هوایی هايموزن خشک اندا

تنها داری به طور معنیولی در سال دوم و هر دو چين این صفت  ،قرار نگرفتو افزایش حجم آبياری کود دامی سطوح  تأثيرتحت 

  .(≥15/1p) تحت تأثير حجم آبياری قرار گرفت

 ی چاوز و همكارانهابررسی هوایی افزایش یافت. هایوزن خشك اندامدر هكتار تن  91به  5کود دامی از  مصرف با افزایش

نيز نشان داد ( Melissa officinalis)بر روی بادرنجبویه ( 9111) و دیليت( Ocimum basilicum)( بر روی ریحان 9119)

این افزایش از نظر آماری  ولی ،افزایش یافتاین گياهان دارویی عملكرد ماده خشك اگرچه تحت تأثير مصرف کود دامی  که

تن کود دامی در هكتار به ویژه  91تن در هكتار کود دامی در مقایسه با مصرف  95عالوه بر این از آنجا که مصرف دار نبود. معنی

اله نداشته و روند نزولی برای این خصوصيات با در سال اول نقش زیادی بر بهبود خصوصيات رشدی و عملكرد کاکوتی چندس

توقع هستند و نياز آنها ای و نسبتاً کمهایی حاشيهرسد از آنجا که گياهان دارویی گونهافزایش کود دامی مشاهده شده است، بنظر می

ل این روند نزولی را با (، شاید بتوان دليYaniv& Bachrach, 2005باشد )نسبت به عناصر غذایی خاك به طور نسبی پایين می

های رویشی آن نسبت داد که در نتيجه افزایش بيش از حد کود دامی به خاك به کودپذیری پایين این گياه و سوزانده شدن اندام

العمل منفی گياه، کاهش عملكرد کمی و کيفی زوفا را موجب شده است. شباهنگ و همكاران کوددهی زیاد به دليل بروز عكس

(Shabahang et al., 2012نيز طی مطالعه ) تن در هكتار  91ای دو ساله اظهار داشتند که با افزایش مصرف کود دامی تا

خصوصيات رشدی و عملكرد کمی و کيفی گياه دارویی زوفا بهبود یافت، ولی افزایش بيش از این مقدار کاهش این صفات را به 

برابر( و یا چين دوم  5/9)بيش از  دوم و بویژه در چين اول بيشتر از سال اولی هوایی در سال هاالبته وزن خشك اندامدنبال داشت. 

کود بر این صفت در  تأثيرهای هوایی در سال دوم به چين اول اختصاص داشت و اندامدرصد وزن خشك  99/59بيش از و بود 

( نيز دریافت که با افزایش سن گياه Omid Beygi, 1997اميد بيگی ) (.3جدول ) )چين اول( بارزتر از سال اول بود سال دوم
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های سه تن در هكتار( در بوته 2/5آویش باغی ميزان عملكرد پيكره رویشی افزایش یافت؛ به طوریكه بيشترین ميزان پيكره رویشی) 

ز عناصر غذایی گيری بيشتر اساله در مقایسه با دو ساله و یك ساله بدست آمد. وی علت این امر را به استقرار کامل گياه و بهره

 خاك نسبت داد.

های اول و دوم در سال های هوایی کاکوتی در چينداری بر وزن خشك اندامهای مختلف آبياری به جز سال اول تاثير معنیحجم

متر  9111های هوایی در سال دوم در چين اول و دوم برای حجم (. باالترین وزن خشك اندام9)جدول ( ≥15/1p)دوم داشت 

متر  9111به  9111کيلوگرم در هكتار بدست آمد. با کاهش حجم آبياری از  55/9151و  55/9295هكتار به ترتيب با مكعب در 

(. 3درصد کاهش یافت )جدول  52و  51های هوایی در سال دوم برای چين اول و دوم به ترتيب برابر با مكعب وزن خشك اندام

تواند به علت کاهش برگ و ساقه در شرایط محدودیت رطوبتی می های مختلف رویشی گياه شاملکاهش وزن خشك اندام

 ,.Zahoor et al., 2004; Ivandic et alفتوسنتز باشد. این موضوع توسط سایر محققين نيز مورد تأیيد قرار گرفته است )

2000; Mc Master & Wilhelm, 2003( کوچكی و همكاران .)Koocheki et al., 2007 دور آبياری  تأثير( با مطالعه

گزارش کردند که توليد زیست توده گياهی هر دو گياه دارویی با افزایش  و تراکم گياه بر زیست توده گياه آویشن شيرازی و زوفا

( روی آویشن خراسانی صورت گرفت، Tabrizi, 2007فواصل آبياری، کاهش یافت. در پژوهش دیگری که توسط تبریزی )

های هوایی ی بر وزن خشك اندامتأثيرری در سال اول و اوایل سال دوم )چين اول( هيچ گونه عنوان شد که افزایش فواصل آبيا

 های هوایی بيش از سه برابر کاهش یافت.هفته، وزن خشك اندام 3به  9نداشت. همچنين با افزایش فواصل آبياری از 

بود ( ≥15/1p)دار معنیدر سال دوم کاکوتی های هوایی های آبياری بر وزن خشك انداماثر متقابل مصرف کود دامی و حجم

متر مكعب آب در  9111حاصل کاربرد در سال دوم آزمایش های اول و دوم بيشترین وزن خشك اندام هوایی در چين (.9)جدول 

 9111کيلوگرم در هكتار و کمترین ميزان این صفات برای  99/9999و  99/9932تن در هكتارکود دامی به ترتيب با  91هكتار و 

 الف و ب(.  -9کيلوگرم در هكتار بود )شكل  51/732و  51/229تن کود دامی به ترتيب با  95متر مكعب آبياری و 
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 )ب(و دوم )الف( های اول های هوایی کاکوتی چندساله در چيناثر متقابل کود دامی و حجم آبياری بر وزن خشك اندام -1شكل 

Fig. 1- Interaction effect of cow manure levels and irrigation volume on dry weight of shoots at first cut(A) and 

second cut (B) of ziziphora 

 .(≥50/5p) ای دانکن ندارندداری بر اساس آزمون چنددامنه، تفاوت معنیو برای هر جزء های دارای حروف مشترک در هر شکلمیانگین

s ’etter(s) in each figure and for each component have not significantly difference based on Duncan* Means with the same l

test (p≤0.05). 

 

 

 

دیر مربوط به دار وزن خشك اندام هوایی در بين تيمارهای مذکور در سال اول آزمایش رسد که علت عدم تفاوت معنیبه نظر می

گياه  های هواییکاهش وزن خشك اندام . عالوه بر این،باشدمی های جهت استقرار بهتر گياهچهعمال کردن تيمارهای آبيارا

که ( Kheirkhah, 2011) خيرخواهبا نتایج مطالعات رویشگاهی  کاهش حجم آبياریدر واکنش به  دارویی کاکوتی چندساله

دهنده پاسخ مثبت د، مطابقت داشته و نشانباشمی ت باالی شمالی و دارای رطوبهادر شيبدارویی این گونه تر مطلوببيانگر رشد 
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سای بينالودی، روند ( نيز با مطالعات زیستگاهی گونه دارویی پونهNadjafi, 2006نجفی ) باشد.می گياه به تأمين رطوبت مناسب

ی گياه شامل برگ و ساقه در های مختلف رویشکاهش وزن خشك انداممشابهی را برای این گونه در واکنش به آبياری تأیيد نمود. 

 تواند به علت کاهش فتوسنتز باشد. شرایط محدودیت رطوبتی می

های بيشترین وزن خشك انداممشخص شد که  ی گياه دارویی کاکوتی چندساله در سال دومهامقایسه عملكرد چين ،از طرفی

های کاکوتی باالتر بودن خصوصيات رشدی بوته ترتيب،درصد باالتر بود. بدین  53هوایی در چين اول نسبت به چين دوم برابر با 

تر و مدت زمان بيشتر برای جذب آب و مواد غذایی تحت تأثير بهبود خصوصيات رویشی نسبت داد تحت تأثير دوره رشد طوالنی

 ,.Koocheki et alکه در نهایت بهبود عملكرد این گياه دارویی را موجب شده است. نتایج مطالعه کوچكی و همكاران )

درصد باالتر از چين دوم  29و  21های هوایی و عملكرد اسانس زوفا، در چين اول به ترتيب ( نشان داد که وزن خشك اندام2008

در چين اول را  های هوایی زوفادرصدی وزن خشك اندام 52( نيز بهبود shabahang etal, 2012بود. شباهنگ و همكاران )

 مودند. در مقایسه با چين دوم گزارش ن

سطوح کود دامی و حجم  تأثيرگردد که در سال اول عملكرد بذر کاکوتی تحت مشاهده می 9با توجه به جدول : عملكرد بذر

وجود، بود. با این( ≥15/1p)دار آبياری قرار نگرفت، ولی در سال دوم در هر دو چين تنها اثر حجم آبياری بر این صفت معنی

 (. 3های مختلف موجب بهبود عملكرد بذر گردید )جدول در هكتار در هر دو سال و چين تن 91تا  5مصرف کود دامی از 

(؛ باالترین ميزان عملكرد بذر در سال 9بود )جدول ( ≥15/1p)دار اثر ساده حجم آبياری بر عملكرد بذر کاکوتی در سال دوم معنی

کيلوگرم در  91/999کيلوگرم در هكتار( و دوم ) 99/939ول )های اکيلوگرم در هكتار( و در سال دوم چين 39/912اول )برابر با 

متر مكعب  9111تا  9111متر مكعب در هكتار مشاهده گردید. همچنين با افزایش حجم آبياری از  9111هكتار( برای حجم 

(. کاهش 3فت )جدول درصد بهبود یا 52و  51، 91های اول و دوم در سال دوم به ترتيب برابر با عملكرد بذر در سال اول و چين

حجم آبياری به دليل کاهش طول دوره فتوسنتزی و تعداد گل و در نتيجه کاهش تعداد بذر و کاهش ظرفيت مخزن، منجر به افت 

مثبت بر  تأثيررسد که افزایش حجم آبياری محتوای نسبی برگ را افزایش داده و با عملكرد بذر در کاکوتی گردید. به نظر می

ای و تبادل بيشتر دی اکسيد کربن باعث بهبود توليد ماده خشك و در نتيجه افزایش عملكرد بذر شده است زنهافزایش هدایت رو

(Grzesiak et al, 2009 کاهش عملكرد بذر در حجمهای پایين آبياری بيانگر آن است که کمبود رطوبت به ویژه در مرحله .)

قرار داده است. نتایج این بررسی با  تأثيرای رویشی به ميزان بيشتری تحت هزایشی و پر شدن دانه، اجزای زایشی را نسبت به بخش

( در مورد سياهدانه مشابهت دارد. این محققان بيان Rezvane beydohti et al., 2011نتایج رضوان بيدختی و همكاران )
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درصد کاهش عملكرد در تيمار قطع کردند که بيشترین عملكرد دانه سياهدانه در تيمار آبياری کامل مشاهده شد؛ به طوریكه 

بود. آنها دليل این امر را به تسریع پيری و کاهش طول دوره پر شدن دانه  2/39آبياری در مرحله تشكيل دانه در مقایسه با شاهد 

ياه دارویی رسد که گعالوه بر این، با توجه به نتایج به نظر می سياهدانه در اثر کمبود آب ناشی از قطع آبياری مربوط دانستند.

 Noruz Por & Rezvaniمقدم )کاکوتی چندساله حساسيت نسبت باالیی به کمبود رطوبت دارد. نوروز پور و رضوانی

Moghadam, 2006با مطالعه اثر فواصل مختلف آبياری بر عملكرد دانه سياهدانه گزارش کردند که فواصل آبياری اثر معنی )-

افزایش فواصل آبياری موجب کاهش درصد و عملكرد دانه سياهدانه شد. نتایج مطالعات  ؛ به طوریكهداری بر عملكرد دانه داشت

-( روی تعدادی از گونهTeimouri, 2013( و تيموری )Kheirkhah, 2011(، خيرخواه )Tabrizi, 2007مختلف تبریزی )

، نملكرد ماده خشك آویشهای دارویی مؤید این مطلب است که افزایش پتانسيل ماتریك خاك به ترتيب باعث کاهش ع

 ,.Krenzer et alگردید. کرینزر و همكاران ) (.Hymenocrater Piatystegius Rech.f)کاکوتی و گل اروانه بزقی 

آذین، در نهایت سبب کاهش ( نيز گزارش کردند که محدودیت رطوبتی از طریق کاهش اختصاص مواد پرورده به گل1991

تحت شرایط محدودیت رطوبتی در مراحل مختلف رشدی توسط سایر محققان نيز گزارش  تعداد بذر گردید. کاهش تعداد بذر

( نشان داد Bannayan et al., 2008نتایج تحقيقات بنایان و همكاران ) .(Garcia Del Moral et al., 2005شده است )

گراد باشد باعث افزایش درجه درجه سانتی 91تواند در شرایطی که درجه حرارت محيط بيش از که کاهش حجم آبياری می

 .منفی روی عمكرد داشته باشد تأثيرحرارت خاك و همچنين ایجاد اختالل در سيستم فتوسنتزی گياه گردد و در نهایت، 

(. 9 قرار نگرفت )جدول سطوح کود دامی دارمعنی تأثيرتحت های آزمایش هيچيك از سالدر کاکوتی چندساله عملكرد بذر 

سبب کاهش در مقایسه با سطوح پایين مصرف این نهاده آلی تن کود دامی در هكتار  95مصرف که  نشان داد هامقایسه ميانگين

ادیر واکنش منفی کاکوتی نسبت به مقکه رسد بنظر می. همانگونه که در فوق نيز بيان گردید، گردیداین گياه دارویی عملكرد بذر 

باشد. نتایج مشاهدات بودن این گونه میو خودرو ای مربوط به حاشيه د عناصرلظت زیاغکود دامی و عدم تحمل آن نسبت به باالی 

( و خيرخواه Tabrizi, 2007) تبریزی. بودفقير و غيرحاصلخيز  های نسبتاًزیستگاهی نيز حاکی از رشد این گونه در خاك

(Kheirkhah, 2011نيز مشاهده کردند که در گياه آویش )تن در هكتار  91کود دامی از  صرفم خراسانی و کاکوتی افزایش ن

. بر عملكرد داشتمنفی  تأثيرتا حدودی سال اول ، البته مصرف این نهاده آلی در نداشتاین گياان دارویی ی بر عملكرد تأثيربه باال 

انه بزقی گل اروداری بر عملكرد معنی تأثير( روی نشان داد که کاربرد کود دامی Teimouri, 2013در حاليكه نتایج تيموری )
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در شرایط  هاگونه دریافت که اینهای غنی و فقير در محيطو دارویی  تغذیه گياهان وحشیاصول مطالعه ( با 9112چاپين ) داشت.

 کنند.جذب میی فقير هايطدر مقایسه با مح غنی و حاصلخيز عناصر غذایی کمتری را از خاك

 در سال دوم آزمایش را تحت تأثير قرار دادکاکوتی بذر گياه دارویی  داری عملكردبه طور معنیهای آبياری کود دامی و حجم

(15/1p≤ ) ومتر مكعب آب در هكتار  9111در سال دوم ناشی از مصرف های اول و دوم در چينباالترین عملكرد بذر (. 9)جدول 

متر  9111ميزان این صفات برای  و کمترینبود کيلوگرم در هكتار  29/929و  13/915تن در هكتارکود دامی به ترتيب با  91

چنين به الف و ب(.  -9)شكل  مشاهده گردیدکيلوگرم در هكتار  22/59و  11/73تن کود دامی به ترتيب با  95مكعب آبياری و 

ه و در نتيجشده دامی در مقادیر زیاد و شرایط کم آبياری سبب تجمع عناصر غذایی در اطراف ریشه  درسد که استفاده از کونظر می

کود دامی سبب افزایش محتوای رطوبتی مناسب در حاليكه افزودن مقادیر ؛ ی ریشه در جذب مواد غذایی می شودپایين آمدن کارای

 شود.میی خاکزی هاخاك و بهبود کارکرد ميكرو ارگانيسم
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 )ب(و دوم )الف( ل های اواثر متقابل کود دامی و حجم آبياری بر عملكرد بذر کاکوتی چندساله در چين -9شكل 

Fig.2- Interaction effect of cow manure levels and irrigation volume on seed yield at first cut(A) and second cut (B) 

of ziziphora 

 .(≥50/5p) دای دانکن ندارنداری بر اساس آزمون چنددامنه، تفاوت معنیو برای هر جزء های دارای حروف مشترک در هر شکلمیانگین

s ’* Means with the same letter(s) in each figure and for each component have not significantly difference based on Duncan

test (p≤0.05). 

 

بهبود با و افزایش حجم آبياری ای آلی کود دامی به عنوان نهادهمقادیر نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف  ،بطور کلی

کانوپی گياه دارویی خصوصيات خاك و افزایش فراهمی عناصر غذایی، موجب بهبود خصوصيات رویشی نظير ارتفاع و قطر 

با توجه به عالوه بر این،  .ه استرا به دنبال داشت بذرهای هوایی و عملكرد افزایش وزن خشك اندام ،و در نهایت هشد کاکوتی

رشد و عملكرد این گياه در سال دوم به دليل استقرار مناسب و همچنين دسترسی بيشتر به  ،کاکوتیچندساله بودن گياه دارویی 

رسد با توجه به اینكه کاکوتی با شرایط بنظر می ،در مجموع باالتر بود.داری به طور معنیعناصر و مواد غذایی نسبت به سال اول 

این لذا  ،های طبيعی رشد کرده استخودرو در اکوسيستم های مرتعی سازگار است و در طی هزاران سال بصورتطبيعی عرصه

باشد و یكی با شرایط طبيعی که عمدتاٌ در ارتباط با عناصر غذایی متغير می یهای سازگاریتژاتخاذ استرابكارگيری گياه از طریق 

اك نسبتاً حاصلخيز، قادر به های زراعی آزمایش حاضر در یك ختوقعی در سيستماز عوامل پایداری آن رویشگاه است، بدليل کم

 نشان دادن واکنش نسبت به افزودن عناصر غذایی نبود.
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