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چکیده
Borago officinalis(اروپاییگاوزبانگلداروییگیاهسازگاريیبررسمنظوربه L. (درآزمایشیاهواز،هواییوآبشرایطدر
رقمدوومازندران)واصفهانقزوین،اندیمشک،مشهد،(اهواز،تودهشششامل،تیمارهشتبای تصادفکاملي هابلوكطرحقالب

خشکوتروزنبرگ،سطحوتعدادساقه،انشعاباتتعدادگیاه،ارتفاعصفات.شدانجامتکرارسهدرآلمانیF2وF1شدهاصالح
روغن.شدندگیرياندازهگیاهرشدمرحلهانتهايدربیولوژیکیعملکردوبذرعملکردهزاردانه،وزنوکاملگلدهیمرحلهدرگیاه
ازاختالف ارقاموهاتودهبینکهدادنشانجینتاشد.آنالیز)GC(گازکروماتوگرافیدستگاهتوسطواستخراجسوکسلهوسیلهبهبذر
کیولوژیبعملکردبوته،خشکوتروزنبرگ،سطحوتعدادصفاتمقدارکمترینوبیشترینداشت.وجودمورفولوژیکیصفاتنظر

استئاریک،،تیکیپالمشاملبذرهادرشدهشناساییچرباسیدهايشدند.مشاهدهاصفهانتودهوF1رقمدرترتیببهروغنزانیمو
)%21/17(نیکمترو)%41/43(بیشترین.بودنداسیداروسیکوآراشیدونیکلینولنیک،- گامالینولنیک،-آلفالینولئیک،اولئیک،

بود)%54/60(دیاسکیاولئمقدارنیشتریبي دارامشهدتوده.شدحاصلمشهدومشکیاندي هاتودهازترتیببهاسیدلینولئیکمقدار
مقدار)%96/7(نیکمترو)%25/15(بیشترینداشت.وجودمشکیاندتودهدر)%49/18(چربدیاسنیامقدارنیکمترو

نیکمترونیشتریبترتیببهمشهدومازندراني هاتودهشد.حاصلمشهدتودهوF1شدهاصالحرقمدرترتیببهاسیدلینولنیک-گاما
ومازندراني هاتودهدرترتیببهدیاسکیتیپالمودیاسکیاستئارچربي دهایسامقدارنیشتریب.داشتندرااسیدلینولنیک-آلفامقدار

قاتیتحق،پژوهشنیادرآمدهبدستجینتابهتوجهباشد.مشاهدهمشهدتودهدریادشدهچربي دهایاسمقدارنیکمترواصفهان،
گردد.میتوصیهخوزستانهواییوآبشرایطدرF1شدهاصالحرقمکشتتوسعهنهیزمدرشتریب

Borago officinalis(اروپاییگاوزباناسید،لینولنیکاسید،لینولئیکبرگ،سطح،اسیداولئیک،گیاهارتفاعکلیدي:هايواژه L.(.
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مقدمه
Borago(ییاروپاگاوزبان گل officinalis L.(گیاهی

مترسانتی100تا70ارتفاعبهدارکركوی علف،ییدارو
از.باشدمی)Boraginaceae(گاوزبانرهیتبهمتعلق

ربذروغنزانیمشود.یماستخراجروغن،اهیگنیاي هابذر
آنروغنواستریمتغدرصد27- 37نیباروپاییگاوزبان
10- 28(دیاسکینولنیل- گاماچرباسیدزیاديمقدارحاوي
عنوانبه)6-(امگادیاسکینولنیل-گاما.باشدمی)درصد

خواصي دارانادر،اشباعریغچربي دهایاسازی کی
Naghdi(استی فراوانیی دارو badi et al., و)2012

يزیتجوییداروو6- امگاي حاوییغذايهامکملعنوانبه
ورمها،ابتید،یعیطبياگزما،یقلبيهايماریبدرمانيبرا

,Barre(شودیماستفادهاساميماریبومفاصل 2001.(
هايبیترکي حاوزیناهیگنیای شیروکریپروغن،برعالوه

ازاست.یی داروخواصي داراوباشدمیي ارزشمند
وساالد،یترشغذا،هیتهدراسفناجبرگمانندآني هابرگ
نیتزئبراي آني هاگلازنیهمچنوخنکي هایدنینوش

Naghdi(شودیماستفادهساالد badi et al., 2007(.
ایرانیگاوزبانتوده5کیمرفولوژصفاتپژوهشیدر

)Echium amoenum L.(ي سارن،یقزوازشدهآوريجمع
ازشدهآوريجمعاروپاییگاوزبانازتوده2والنیگو

وبرگتعدادبوته،ارتفاعصفاتکهدادنشانلیاردبوکرج
بودندبیشترایرانیگونهبهنسبتاروپاییگونهبرگعرض

)Ojani et al., اثرنهیزمدری مختلفي هاگزارش).2013
مقداري روی میاقلطیشراوی زراعبهاتیعملپ،یژنوت

گاوزبانگلدیاسکینولنیل-گامادرصدنیهمچنوروغن
Naghdi(داردوجود badi et al., پژوهشکیدر.)2008

مصرفبایی اروپاگاوزباندیاسکینولنیل- گامازانیم
افزودنکهیصورتدر،افتیکاهشیی ایمیشي کودها
شدچربدیاسنیازانیمشیافزابهمنجری ستیزي کودها

)Naghdi badi et al., تودهدوروغنزیآنالجینتا.)2012
تودهدونیبکهدادنشانی رانیاگاوزبانازکرمانشاهونکا

ونداشتوجودچربي دهایاسمقدارنظرازیاختالف
کیاستئار)،درصد04/6- 38/6(کیتیپالمچربي دهایاس

)،درصد47/11- 70/11(کیاولئ)،درصد57/3-37/3(
46- 48(کینولنیل-آلفا)،درصد56/17- 91/22(کینولئیل

و)درصد73/3- 48/4(کینولنیل- گاما)،درصد
اسیدهايمهمترین)درصد16/5- 34/8(کیدونیاستئار
Hosseinpour(بودندبذرچرب Azad et al., 2012.(

مختلفيهاتودهدرشدهیی شناساچربي دهایاسبیترک
ایرانشمالمنطقهدرشدهکشتایرانیگاوزبانگل

کیاستئار)،درصد64/6- 40/8(کیتیپالمشامل(چالوس)
)،درصد98/12- 90/15(کیاولئ)،درصد16/4-50/2(
کینولنیل-آلفا)،درصد37/17- 27/19(کینولئیل
68/5- 38/7(کینولنیل- گامادرصد)،48/37- 53/40(

بود)درصد20/7- 56/11(دیاسکیدیآراشو)درصد
)Daneshfar et al., 2013.(

درییدارواهانیگازاستفادهبهروزافزونکردیرو
ترروشنرااهانیگنیادیتولوکشتتیاهمجهان،سطح

Carruba(سازدمی et al., ي هامیاقلبارانیاکشور).2002
ی اهیگگونه7500حدودبودندارا،ییهواوآبمختلف

,Omidbaigi(یی داروگونه1000ازشیبو بستر،)2005
یی داروارزشباي هاگونهبهی ابیدستي برای مناسباریبس
ی معرفوکردناهلیبهنسبتتوانیمکهباشدمینادرو

اصالحي بذرهاازایوی زراعي هاعرصهبهآنهاازي تعداد
ی میاقلطیشرابای اراضدرکشتي برای خارجشده

قاتیتحق.کرداستفادهاهیگکیاکولوژي ازهاینبامتناسب
بهیی اروپاگاوزبانگلکهاستدادهنشاننیشیپ

دریی باالقدرتوباشدمیمقاومنسبتاًشوري هاخاك
منیزیمکلسیم،سدیم،مانند یهاییونجذب(عناصرجذب

قلیاوشورهايخاكاصالحبرايوداردپتاسیم)و
Naghdi(استمناسب badi et al., طرفاز.)2007

وبهارفصلدرگرماتنشوخاكوآبي شورگر،ید
اهانیگکشتمحدودکنندهي هاعاملنیمهمتر،تابستان

اهوازشهرستانخصوصبهوخوزستاناستاندریی دارو
وبرترارقاموهاتودهیی شناسابرايپژوهشاین .باشندیم

ی کیادافوی میاقلطیشرابهاروپاییگاوزبان گلسازگار
.شداجراوی طراحاهوازشهرستان
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هاروشومواد
ـ سـال درپژوهشاین مزرعـه در1392- 93ی زراع

دانشگاهي کشاورزدانشکدهی باغبانعلومگروهی قاتیتحق
ــه ــراندیش ــوازچم ــولاه ــایی(ط ــه و 40جغرافی درج
31درجـه و  19جغرافیـایی عـرض وشـرقی دقیقه48

قالـب دردریـا) سـطح ازمتر20ارتفاعباشمالیدقیقه
تکرارسهوتیمارهشتباتصادفیکاملهايبلوكطرح
مشـهد، (اهـواز، تـوده شـش شـامل تیمارهـا .شـد اجرا

F2وF1رقمدوومازندران)وقزویناصفهان،اندیمشک،

میزانوییدماتغییراتبهمربوطاطالعات.ندبودآلمانی
اسـت. آمـده 1جدولدرآزمایشدورهطولدربارندگی

وزنـی دیسـک شـخم، آزمایشـی زمـین قطعهمهرماهدر
خـاك ازبـرداري نمونـه .شدکشتآمادهوکاملتسطیح
شـد بررسـی آنشـیمیایی وفیزیکیخصوصیاتوانجام 

ــدول ــردر).2(ج ــتهه ــرد2پش ــگفی ــهاهی ــلهب فاص
مترسانتی30نیزردیفرويبوتهفاصلهومترسانتی30
درمیمستقصورتبهماهآباندربذرها.شدگرفتهنظردر

بعدشدند.کشتی اصلنیزمدريمترسانتی5/0- 1عمق
ـ نبهبا توجه منظمطوربهي اریآبکشت،از ـ ازی ـ گی آب اهی

وشـد  کنتـرل دسـتی صورتهبهرزهايعلفشد.انجام
مشـاهده گیاهـان رويخاصـی بیماريیاآفتگونههیچ
ارتفـاع، شـامل رشـدي صفاتگل،تماممرحلهدرنشد.
برگ،سطحبرگ،طولبرگ،تعدادساقه،انشعاباتتعداد
شـد. گیرياندازهبوتهکلوساقه،برگخشکوتروزن

بـرگ سـطح گیرياندازهدستگاهازاستفادهبابرگسطح
بـذرهاي رسـیدن همزمـانی عـدم بـه توجهباشد.انجام

مرحلـه دربـذر، آوريجمـع بـراي اروپایی،گاوزبان گل
واحـد هـر داخـل پالسـتیکی هـاي کیسهبرگی،10- 12

بـذرهاي  .شـد دادهقـرار هـا بوتـه اطرافدروآزمایشی
پالستیکیهايکیسهرويازروزانهصورتهبگیاهرسیده

.شدندآوريجمع
ــپادر ه،یحاشــحــذفازبعــدگیــاه،رشــددورهانی

آزمایشـی واحـد هروسطمترمربعکیدرواقعي هابوته

وخشکگرادسانتیدرجه70دمايباآوندروبرداشت
بیولوژیکیعملکردشد.تعیینشدهخشکيهانمونهوزن

برداشـت بذرمیزانوآمدهبدستخشکوزنمجموعاز
بـا برداشـت شـاخص .شـد محاسبهمترمربعیکدرشده

خشــکوزنمقــداربــهمترمربــعدربــذرمقــدارتقســیم
گردید.محاسبهمترمربعیکيهابوته

اتوماتیـک گیـري روغندستگاهکمکبهبذرها روغن
)Foss soxtecTM2050(ي سـاز مشتقازپسواستخراج

Metcalf(روغـن نمونـه چـرب دیاس et al., بـا )1966
Unicam(مـدل یکرومـاتوگراف گـاز دسـتگاه ازاستفاده

آشکارســازبــهمجهــزانگلســتانکشــورســاخت)4600
ــیونی ــعلهونیزاس ــهش ــتونو)FID(دروژنی ــهس موئین
)BPX70(طـول شـده ذوبي کایلیسـ جنساز) سـتون

ساکنفازضخامتومترمیلی22/0داخلیقطرمتر،30
درصـد بـا هلیـوم گـاز ازشـد. انجـام )کرومتریم25/0

ازپسشد.استفادهحاملگازعنوانبه999/99خلوص
درنمونـه اسـتر متیـل مشـتق بـه چرباسیدهايتبدیل

بـر لیتـر میلـی 4جریانسرعتباهلیومگازکهشرایطی
مـدت بـه درجـه 140شـامل سـتون دمايبرنامهدقیقه،

دقیقـه بـر گرادسانتیدرجه20سرعتباسپسدقیقه،5
آشکارسـاز دماي،250تزریقمحلدماي،افتیشیافزا

نمونـــهتزریـــقمقـــداروگـــرادیســـانتدرجـــه300
شدند.تزریقدستگاهبهبودمیکرولیتر2/0

وزیآنـال SPSSوSASافزارنرمازاستفادهباهاداده
سـه یمقامـورد دانکنآزمونازاستفادهباهادادهنیانگیم

گرفت.قرار

نتایج
ارتفاع بوته و تعداد انشعابات ساقه

هـا و ارقـام   نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه بـین تـوده   
گاوزبان اروپـایی از نظـر ارتفـاع و تعـداد انشـعابات سـاقه       گل

).3% وجود داشت (جدول 1اختالف در سطح احتمال 
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آمار هواشناسی در طول اجراي آزمایش-1جدول 

بارندگیگراد)(سانتیماهیانهدمايمیانگینماه
)مترمیلی(

تبخیر
)مترمیلی(

نسبیرطوبتدرصد
حداکثرحداقلحداکثرحداقل

138/4107/8865مهر
2/112/335/98/31098آبان
2/14/272/29/227100آذر
6/26/219/145/119100دي

32/244/16/222100بهمن
2/84/332/128/41698اسفند

6/841117/71094فروردین
4/19421/07/111069اردیبهشت

متري)سانتی0-30هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش (عمق ویژگی-2جدول 

pHبافت خاك
هدایت الکتریکی

زیمنس بر متر)(دسی
کربن آلی

(%)
ازت کل

(%)
مسمنگنزرويآهنپتاسیم قابل جذبفسفر قابل جذب

گرم در کیلوگرم)(میلی
85/776/003/07/132412/228/39/0لومی- شنی

اصالحرقمدر)مترسانتی93/75(بوتهارتفاعبیشترین
اختالفمشهدواهوازيهاتودهباکهداشتوجودF1شده

تودهدر)مترسانتی66/60(بوتهارتفاعکمتریننداشت.
مشکیاندوقزوین،مازندرانيهاتودهباوشدمشاهدهاصفهان

F2شدهاصالحرقمواندیمشکتودهبیننداشت.اختالف 

انشعاباتتعدادبیشترین).4(جدولنداشتوجوداختالف 
باکهشدمشاهدهF1شدهاصالحرقمدر)53/4(ساقه
F2شدهاصالحرقمواندیمشکمشهد،اهواز،يهاتوده

تودهدر)33/0(ساقهانشعاباتتعدادکمترین.داشتناختالف 
گروهکیدرقزوینومازندراني هاتودهداشت.وجوداصفهان

اصالحرقمواهوازمشهد،مشک،یاندي هاتودهباوگرفتندقرار
).4جدول(نداشتنداختالف حدواسطگروهدرF2شده

برگسطحوتعدادطول،
ارقاموهاتودهبینکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

دراختالف برگسطحوتعدادطول،دراروپاییگاوزبان گل

طولبیشترین).3(جدولداشتوجود%1احتمالسطح
شدمشاهدهF1شدهاصالحرقمدر)مترسانتی06/9(برگ

اصالحرقموقزویناندیمشک،مشهد،اهواز،يهاتودهباکه
برگطولکمتریننداشت.اختالف F2شده

تودهشد.مشاهدهاصفهانتودهدر)مترسانتی04/7(
اصفهانتودهبجزارقاموهاتودهسایربهنسبتمازندران

و)8/91(بیشترین).4(جدولداشترابرگطولکمترین
شدهاصالحرقمدرترتیببهبرگتعداد)16/27(کمترین

F1مشهد،اهواز،يهاتودهبینشدند.مشاهدهاصفهانتودهو
F2شدهاصالحرقمومازندرانقزوین،اندیمشک،

بیشترینF1شدهاصالحرقمازپسونداشتوجوداختالف 
برگسطحبیشترین).4جدول(داشتندرابرگتعداد

وجودF1شدهاصالحرقمدر)مربعمترسانتی63/1600(
تودهدر)مترمربعسانتی7/645(برگسطحکمترینداشت.
نداشت.اختالف مازندرانتودهباکهشدمشاهدهاصفهان

تودهدربرگسطحبیشترینF1شدهاصالحرقمازپس
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رقمونیقزو،اندیمشکمشهد،يهاتوده.شدمشاهدهاهواز
.)4جدول(ندنداشتاختالف با هم F2شدهاصالح

بوتهخشکوتروزن
ارقاموهاتودهبینکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

اختالفبوتهخشکوتروزننظرازاروپاییگاوزبان گل
وزنبیشترین).3(جدولداشتوجود%1احتمالسطحدر
کمترینوF1شدهاصالحرقمدرگرم)33/867(بوتهتر

داشت.وجوداصفهانتودهدرگرم)33/171(بوتهتروزن
اختالف بوتهتروزننظرازمشهدواهوازيهاتودهبین

تروزنبیشترینF1شدهاصالحرقمازپسونداشتوجود
اندیمشکتودهوF2شدهاصالحرقمبینداشتند.رابوته

ها تودهسایربهنسبتمازندرانتودهنشد.مشاهدهاختالفی 
داشترابوتهتروزنکمتریناصفهانتودهبجزارقامو

رقمدرگرم)75/89(بوتهخشکوزنبیشترین).3(جدول
اصفهانتودهدربوتهخشکوزنکمترینوF1شدهاصالح

اصالحرقمازپساهوازتودهشد.مشاهدهگرم)46/15(
يهاتودهباکهداشترابوتهخشکوزنبیشترینF1شده

يهاتودهنداشت.اختالف F2شدهاصالحرقمومشهد
ارقاموهاتودهسایربهنسبتقزوینومشکیاند،مازندران

داشتندرابوتهخشکوزنکمتریناصفهانتودهبجز
).4(جدول

بذرعملکردوهزاردانهوزن
ارقاموهاتودهبینکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

بذرعملکردوهزاردانهوزننظرازاروپاییگاوزبانگل
.)3(جدولداشتوجود%1احتمالسطحدراختالف 
شدهاصالحرقمدرگرم)56/18(هزاردانهوزنبیشترین

F1کمتریننداشت.اختالف اهوازتودهباکهشدمشاهده
داشتوجوداصفهانتودهدرگرم)36/10(هزاردانهوزن

ازپسمشهدتودهنداشت.اختالف مازندرانتودهباکه
ي هاتودهبینداشت.رازاردانههوزنبیشتریناهوازتوده

مشاهدهاختالف F2شدهاصالحرقمونیقزومشک،یاند
در)مترمربعدرگرم67/105(بذرعملکردبیشتریننشد.

واهوازيهاتودهباکهشدمشاهدهF1شدهاصالحرقم
گرم67/16(بذرعملکردکمتریننداشت.اختالف مشهد

تودهباکهداشتوجوداصفهانتودهدر)مترمربعدر
اندیمشک،يهاتودهبین.نداشتاي تودهتفاوتمازندران

مشاهدهاختالفی F2شدهاصالحرقمومازندرانقزوین،
رابذرعملکردمیزانبیشترینمشهدتودهازپسونشد

).4(جدولداشتند

برداشتشاخصوبیولوژیکعملکرد
ارقاموهاتودهبینکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

برداشتشاخصوبیولوژیکعملکرددراروپاییگاوزبان گل
بیشترین).3(جدولداشتوجود% 1احتمالسطحدراختالف 
اصالحرقمدرمترمربع)درگرم33/1182(بیولوژیکعملکرد

اصفهانتودهدرمترمربع)درگرم330(کمترینوF1شده
ونیقزومشک،یاندمشهد،اهواز،ي هاتودهبینداشت.وجود

شاخصبیشتریننشد.مشاهدهاختالف F2شدهاصالحرقم
رقمباکهشدمشاهدهمازندرانتودهدر)36/21(برداشت
دربرداشتشاخصکمتریننداشت.اختالف F2شدهاصالح

رقمازپسقزوینتودهشد.مشاهده)31/5(اصفهانتوده
برداشتشاخصارقاموهاتودهسایربهنسبتF2شدهاصالح

اهواز،يهاتودهوF1شدهاصالحرقمبینداشت.بیشتري
).4(جدولنداشتوجوداختالف قزوینواندیمشک،مشهد

روغندرصد
ارقاموهاتودهبینکه دادنشانواریانستجزیهنتایج

سطحدراختالف روغندرصدنظرازاروپاییگاوزبان گل
روغنمقداربیشترین).3(جدولداشتوجود%1احتمال

مقدارکمترینوF1شدهاصالحرقمدر)%4/43(بذر
ازپساهوازتودهشد.مشاهدهاصفهانتودهدر)33/27%(

بینداشت.را روغنمقداربیشترین،F1شدهاصالحرقم
اختالف F2شدهاصالحرقمواندیمشکمشهد،توده

اختالف نیزمازندرانوقزوینيهاتودهبیننشد.مشاهده
تودهبجزارقاموها تودهسایربهنسبتونداشتوجود

.)4(جدولداشتندراروغنمقدارکمتریناصفهان
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اروپاییگاوزبان گلارقاموها تودهمرفولوژیکیصفاتواریانستجزیهنتایج-3جدول
منابع

تغییرات
درجه
انشعاباتتعدادبوتهارتفاعآزادي

ساقه
طول
وزنبرگسطحبرگتعدادبرگ

بوتهتر
خشکوزن

بوته
وزن

هزاردانه
عملکرد

بذر
عملکرد

بیولوژیک
شاخص
برداشت

درصد
روغن

2ns12/2*77/1ns15/0ns54/24ns49/30ns16/32ns76/2ns03/2ns16/15ns16/310ns44/0ns15/2بلوك
69/86**22/85**178530**3/2385**59/26**5/1491**5/130797**65/2727**62/657**15/1**49/4**12/67**7تیمار
1463/1163/048/087/915/5464/941/228/073/4672/445372/1902/2خطا
25/652/2572/846/2543/857/251/1219/653/3161/1008/3509/4(%)تغییراتضریب
ns،*،:**1و%5احتمالسطحدرها تودهوها تودهریغترتیب به%

اروپاییگاوزبان گلارقاموها تودهروغنزانیمومرفولوژیکیصفاتمیانگینمقایسهنتایج-4جدول
هاتوده

ارقامو
بوتهارتفاع

)مترسانتی(
انشعاباتتعداد

ساقه
برگطول

برگسطحبرگتعداد)مترسانتی(
مربع)مترسانتی(

تروزن
(گرم)بوته

خشکوزن
(گرم)بوته

هزاردانهوزن
(گرم)

بذرعملکرد
مترمربع)در(گرم

بیولوژیکعملکرد
مترمربع)در(گرم

شاخص
برداشت

روغنمیزان
)%(

F1a93/75a53/4a06/9a8/91a63/1600a33/867a75/89a56/18a67/105a33/1182cd81/9a4/43
F2bc71/65ab33/3abc06/8b9/40c21/822c33/335bc84/34c83/13bc65bc67/589ab41/19d66/33

a46/75ab8/3ab31/8b83/46b31/932b67/380b4/39a03/18ab67/94b67/660cd17/11b6/40اهواز
ab6/72ab58/3abc2/8b8/41c94/824b370bc31/35b13/16abc90bc67/609cd52/11c53/36مشهد

bcd06/65ab2/3abc92/7b6/40cd92/770c67/326cd36/30c96/13bc64bc33/563cd3/9cd06/35مشکیاند
cd6/63b13/3abc9/7b2/39cd32/749d67/304cd87/28c49/13bc67/59bc555bc36/13e13/31نیقزو

cd63b06/3bc3/7b3/38de32/706e33/267d42/26d1/11cd53c538a36/21e2/30مازندران
d66/60c33/0c04/7c16/27e7/645f33/171e46/15d36/10d67/16d330d31/5f33/27اصفهان

ندارند.%1احتمالسطحدراختالف آماري نظرازباشندمیمشتركحرفیکحداقلدارايکههاییمیانگینکلیهستونهردر
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چرباسیدهايترکیب
ــالیز ــنآن ــايروغ ــتخراجه ــدهاس ــذرازش ــاهب گی

وهاتودهچرباسیدهايترکیبکه دادنشانگاوزبانگل
چرباسیدهاي.نداشتندتفاوتهمبابررسیموردارقام

ــدهشناســایی ــذرها درش ــاملب ــک،ش ــک،لینولئی اولئی
اسـتئاریک، لینولنیـک، - آلفـا ،تیـک یپالملینولنیک،- گاما

ــداســیداروســیکوآراشــیدونیک ــزاننظــراز.بودن می
اخـتالف هـم باارقاموهاتودهچرباسیدهاي،هاترکیب
تودهدر)%91/13(اسیدتیکیپالممقداربیشترین.داشتند

مشــهدتــودهدر)%59/6(آنمقــدارکمتــرینواصــفهان
ارقاموهاتودهسایردراسیدتیکیپالممقدارشد.مشاهده

چـرب اسـید دومـین بود.%73/13تا%76/10دامنهدر
اسیداستئاریکگاوزبان،گلبذرروغندرموجوداشباع

ومازنـدران تـوده در)%79/6(مقـدار بیشـترین کـه بود
شـد. مشـاهده مشـهد تـوده در)%28/2(مقـدار کمترین

در)%54/60(غیراشــباعچــرباســیدمقــداربیشــترین
اسـید اولئیـک نوعازاروپاییگاوزبان گلارقاموهاتوده
آنمقـدار کمتـرین وشـد مشاهدهمشهدتودهدرکهبود

هاتودهسایرداشت.وجوداندیمشکتودهدر)49/18%(
بـا چشـمگیري تفاوتاسیداولئیکمقدارنظرازارقامو

در% 41/22بـین آنتغییـرات دامنهوداشتندمشهدتوده
بـود. مازنـدران تودهدر%09/32تاF1شدهاصالحرقم

ــترین ــداربیش ــکمق ــیدلینولئی ــودهدر)%41/43(اس ت
مشـهد تودهدر)%21/17(آنمقدارکمترینواندیمشک

ارقاموهاتودهسایردراسیدلینولئیکمقدارشد.مشاهده
ــهدر ــا%09/24دامن ــود.%33/33ت ــداربیشــترینب مق

وF1شدهاصالحرقمدر)%25/15(اسیدلینولنیک- گاما
کهشدمشاهدهمشهدتودهدر)%96/7(آنمقدارکمترین
مقـدار نداشـت. )%73/8(مازندرانتودهبازیاديتفاوت

تفـاوت ارقـام وهـا تـوده سـایر دراسیدلینولنیک- گاما
گاوزبـان گلروغننداشتند.F1شدهاصالحرقمبازیادي

لینولنیـک - آلفامقداربیشترینونبودغنی3- امگانظراز
آنمقـدار کمتـرین ومازنـدران تـوده در)%65/8(اسید

تــودهازپــسداشــت.وجــودمشــهدتــودهدر)96/0%(

درترتیببهاسیدلینولنیک- آلفامقداربیشترینمازندران،
F1وF2شـده اصالحارقامواندیمشکقزوین،يهاتوده

ارقـام وهاتودهدراسیدآراشیدونیکمقدارشد.مشاهده
مقدار)%28/1(کمترینو)%64/2(بیشترینبود.%3زیر
شـد. مشـاهده مشـهد واصفهانيهاتودهدرترتیببهآن

اصـفهان تودهدر)%41/1(اسیداروسیکدرصدبیشترین
داشتوجودمشهدتودهدر)%67/0(آنمقدارکمترینو

.)5(جدول

بحث
F1شدهاصالحرقمکه دادنشانشیآزمااین جینتا

صفاتازي بسیارنظرازارقاموها تودهسایربهنسبت
درارقاموها تودهتمامیکهآنجاییازداشت.برتريرشدي

نظربهداشتند،مشابهیزراعیبهعملیاتوکشتمنطقهیک
روزت،رشديمراحلاستتوانستهمذکوررقمکهرسدمی

وآبشرایطباخوبیبهرابذردهیوگلدهیدهی،ساقه
ازبهینهاستفادهبرايکافیفرصتودادهتطبیقاهوازهوایی

بیشتريارتفاعازطبعهبوداشتهرای حرارتوي نوري ازهاین
صفاتسایروارتفاعافزایشاست.شده برخوردار

در نهایت وبذر،وگلتشکیلافزایشباعثمورفولوژیکی
است.شدهرقمایندرروغندرصدوبذرعملکردبیشترین

کنترلتحتکهاستی صفاتازجملهرویشیصفات
حائزنظرنیاازهابرگباشند.یمی کیژنتوی طیمحعوامل

براي اهیگی کانوپکلسطحکنندهنییتعوهستندتیاهم
بخاري رهاسازمحلوتشعشع،وکربندیاکسيدجذب
Jaffuel(شوندیممحسوباتمسفربهژنیاکسوي انرژآب،

& Dauzat, ی شیروساختمانازي اریمعبرگتعداد).2005
تواندیماهیگارتفاعباهمراهوشودیممحسوباهیگ

سازد.فراهمزیناهیگی کانوپی چگالازی فیکوی کمی فیتوص
اهانیگهیاولخالصدیتولمحاسبهدراختالفاتازي اریبس
تفاوتاست.اهانیگبرگتعدادمحاسبهدرتفاوتعلتبه
مادهدیتولدرتفاوتبهمنجرتواندیمهابرگتعداددر

کیداخلدراهیگکیعملکرداختالفجهینتدروخشک
Lizaso(گرددمزرعه et al., 2003.(
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ها و ارقام گل گاوزبان اروپاییموجود در توده(درصد)ترکیب و میزان اسیدهاي چرب -5جدول 

ردیف
وهاتوده

ارقام
روغنمیزان
)%(

پالمیتیک
اسید

استئارئیک
اسید

اولئیک
اسید

لینولئیک
اسید

لینولنیک-گاما
اسید

لینولنیک-آلفا
اسید

آراشیدونیک
اسید

اروسیک
اسید

يدهایاسمجموع
اشباعچرب

يدهایاسمجموع
اشباعچرب

جمع
کل

1F14/4345/1272/441/2233/3325/1534/345/224/117/1702/7819/95
2F266/3303/1389/429/2465/3154/1358/348/228/192/1782/7674/94
6/4073/1314/576/2436/3184/1304/242/216/187/1858/7545/94اهواز3
53/3659/628/254/6021/1796/796/028/167/087/862/8849/97مشهد4
06/3576/1082/349/1841/4328/1213/405/208/158/1444/8102/96مشکیاند5
13/3138/1266/402/2345/3199/1399/540/227/104/1712/7816/95نیقزو6
2/301/1279/609/3209/2473/865/896/105/189/1857/7646/95مازندران7
33/2791/1348/412/2437/3221/1499/164/241/139/1874/7613/95اصفهان8
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اهیگکیبرگابعادهمچنینوبرگتعدادهرچهالبته 
توجهبا.بودخواهدبیشترنیزبرگسطحطبعبه،باشدبیشتر

بهنسبترابرگتعدادبیشترینF1شدهاصالحرقماینکهبه
نیزبیشتريبرگسطحازداشت،ارقاموهاتودهسایر

دارندیی باالبرگتعدادکهارقامیوتوده.بودبرخوردار
دیتولي شتریبخشکمادهفتوسنتزي،تیظرفشیافزالیدلبه
Akbari(بودخواهدثرؤمعملکردشیافزادرکهکنندیم et

al., دلیلبهF1شدهاصالحرقمپژوهش،ایندر).2007
رسدیمنظربه،شتریببرگسطحدواموبرگسطحداشتن

ریسابهنسبتي شتریبخشکمادهتولیدوفتوسنتزکه
Balejain(داشتF2رقموهاتوده & Shekari, 2012.(

سطحکاهشباعثاصفهانتودهدربرگسطحبودنینیپا
از.شدگیاهمرفولوژیکیصفاتسایروفتوسنتزکنندهاندام

میزاندرمهمینقشتواندمیفرعیهايشاخهتعدادطرفی،
Angadi(باشدداشتهبذرعملکرد et al., افزایش).2003

علتبهF1شدهاصالحرقمدري دیتولي فتوسنتزمواد
وگلدارسرشاخهتعدادافزایشباعثبرگسطحافزایش
عملکردبامستقیمیرابطهبرداشتشاخص.شدبذرعملکرد

شاخصباشد،باالتربذرعملکردزانیمهرچهوداردبذر
نیاوجودباریاخشیآزمادری ولاست،باالترزینبرداشت

دادنشانخودازی خوببذرعملکردF1شدهاصالحرقمکه
شاخصکاهشعلتنداشت.یی باالبرداشتشاخصولی

بود.رقماینبااليبیولوژیکیعملکردرقمایندربرداشت
ي براالزمشرطبرداشتشاخصی نسببودنباالچندهر
شاخصست.ینی کافشرطی ولباالست،عملکرددیتول

بهي فتوسنتزموادانتقالودیتولدراهیگیی توانابهبرداشت
داردی بستگاهیگکلدري فتوسنتزموادی کلعیتوزوهادانه

)Akbari et al., ،شدهانجاممنابعبررسیطبق).2007
سازگاريبررسیزمینهدرجامعیتحقیقایراندرکنونتا

واستنشدهانجاماروپاییگاوزبانگلارقاموتوده
هدفبانیزداروییگیاهانسایررويموجودهايگزارش

دربرترهايژنوتیپانتخابوژنتیکیتنوعلعهمطا
یی هاژوهشپنهیزمنیادراست.بودهاصالحیهايبرنامه

Zare(دناییآویشنهايژنوتیپي رو et al., ؛ 2013

Aflakian et al., زردبومادرانيهاتوده،)2012
)Izadpanah et al., Riazi(راعیگلو)2013 et al.,

صفاتدرتفاوتکهدادنشانان آنجینتاوانجام)2011
در.داشتوجوداهانیگي هاتودهوهاپیژنوتنیبرشدي
انهیرازتودهچهارسازگاريبررسیهدفباايمطالعه
عملکردبیشترین)،11486یی اروپاوزدیتهران،ان،(اصفه

Ehsanipour(داشتوجوداصفهانتودهدربذر et al.,

تودهسیزدهشاملانه،یرازتودهپانزدهی بررسدر.)2013
اختالف،یخارجتودهدووایرانمختلفمناطقازی داخل
Maghsudi(شدمشاهدهبذرعملکرددرژهیوبههاتودهبین

Kelardashti et al., گلمختلفيهاتودهبین.)2014
(چالوس)ایرانشمالمنطقهدرشدهکشتایرانیگاوزبان

نداشتوجودروغنمیزانوهزاردانهوزننظرازیتفاوت
)Daneshfar et al., 2013.(

وهاتودهروغنمیزانکهدادنشانتحقیقاین نتایج
باوبودمتغیردرصد27- 44بیناروپاییگاوزبان گلارقام
ایرانیواروپاییگاوزیانگلرويشدهانجاممطالعاتنتایج

Mohamdi(داشتمطابقت et al., انجامبررسیدر.)2009
گاوزبان گلاسیدلینولنیک-گامامیزاناسپانیا،درشده

5/15-6/27اسیداولئیک،درصد7/8-6/28بیناروپایی
بودندمتغیردرصد7/32-8/38اسیدلینولئیکودرصد

)Del haro et al., رويبرشدهانجامتحقیقدر).2002
اسیدکینولئیلزانیمبیشترین،ایراندراروپاییگاوزبانگل
شدگزارش)%31(لیاردبو)%32(کرجي هاتودهدر
)Ojani et al., کینولنیل-گاماد،یاسکینولنیل-آلفا.)2013

يدهایاسنیترعمدهدیاسکیاولئودیاسکینولئیل،دیاس
شمالدرشدهکشتیرانیاگاوزبانگلتودههشتچرب
Daneshfar(بودندایران et al., پژوهشدر.)2013

ازکرمانشاهونکااکوتیپدوبینجزئیاختالف،يگرید
Hosseinpour(شدمشاهدهچرباسیدالگوينظر Azad

et al., 2012.(
ی مغربگل،دیاسکینولنیل- گاماي تجاری اصلمنابع

)Oenothera biennis L.(از% 90هستند.گاوزبانو
نیمأتی مغربگلروغنمنبعازدیاسکینولنیل-گامافروش
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گاوزبانبذررایز،استي بهترمنبعگاوزبانگلی ولگرددیم
آندرصد30تا20کهاستروغندرصد40تا30ي دارا
ی مغربگلبرابردوباًیتقرکهباشدمیدیاسکینولنیل-گاما

ترسادهآنندایفرودارتریپاگاوزبانروغننیهمچناست.
EL(استی مغربگلروغناز Hafid et al., 2002(.

ي بذرهاوبودنسالهکیلیدلبهگاوزبانگل،برآنعالوه
Gilbertson(داردي برتری مغربگلبرتردرشت et al.,

2014(.
موردارقاموهاتودهنیبدرشدهمشاهدهي هاتفاوت

زانیمبهتوانیمراچربي دهایاسبیترکنظرازمطالعه
بهیی ایمیوشیبریمسشبردیپدرلیدخي هامیآنزتیفعال

نسبتاهیگپیژنوتبامرتبطراشباعیغچربي دهایاسسمت
Galle(داد et al., کیاستئاردرگانهیوندیپابتدادر.)1993
لیتبددوگانهبه9دلتاسازراشباعیغمیآنزریثأتتحتدیاس
کیاولئسپسآورد.یمبوجودرادیاسکیاولئوشودیم

کینولئیلبه12دلتاسازراشباعیغمیآنزریثأتتحتزیندیاس
ي هامیآنزریثأتتحتدیاسکینولئیلشود.یملیتبددیاس
کینولنیل- گامابهترتیببه15دلتاو6دلتاسازراشباعیغ
Hosseinpour(شودیملیتبددیاسکینولنیل-آلفاودیاس

Azad et al., ي حاومشهدتودهق،یتحقاین در).2012
دیاسکیاولئمقدارنیشتریبوکینولنیل-گامامقدارنیکمتر
ي هامیآنزتیفعالزانیمکهرسدیمنظربهبنابراین بود.

ریسابهنسبتتودهنیادر6دلتاو12دلتاسازراشباعیغ
وکینولئیلک،یاولئچربي دهایاسزانیمباشد.کمترهاتوده
واصفهانواهواز،نیقزوي هاتودهدرکینولنیل-گاما

زانیماحتماالً.بودکسانینسبتاF2ًشدهاصالحرقمنیهمچن
یی ایمیوشیبریمسشبردیپدرلیدخي هامیآنزتیفعال
درباشد.مشابهرقموهاتودهنیادرمذکورچربي دهایاس

ي داراF1شدهاصالحرقممطالعه،موردارقاموهاتودهنیب
لیتبدآنعلتوبوددیاسکینولنیل-گامامقدارنیشتریب

بعد ودیاسکینولئیلبهدیاسکیاولئازي شتریبمقدار
بهکینولئیلکمترلیتبدعوضدروکینولنیل-گاما
زانیمدراهیگپیژنوتنیبنابرا.باشدمیدیاسکینولنیل- آلفا
دارد.ي اکنندهنییتعنقشاهیگبذرچربي دهایاس

ی کیادافطیشراودمامخصوصاًی میاقلعوامل،برآنعالوه
داشتهنقشاهیگچربي دهایاسمقداردراستممکنزین

مقدارشدهانجامي هاپژوهشی برخدرد.نباش
تمامی ولند،اهکردگزارش%20ازشیبراکینولنیل-گاما
دیاسنیاازرا ي کمترمقدارمطالعهموردارقاموهاتوده

منطقهی میاقلطیشرااستممکنکهداشتندمهمچرب
علتبذر)بلوغولیتشکمرحلهدرطیمحي دماشی(افزا

باشدارقاموهاتودهتمامدرکینولنیل-گامامقدارکاهش
)EL Hafid et al., درشدهانجامپژوهشجینتا.)2002

وبذرعملکردي روتأثیريکشتزمانکهدادنشانکانادا
موجبکاشتدرریخأتکهيطوربهدارد.اهیگنیاروغن
شد کینولنیل-گاماشیافزاوبذرردعملککاهش

)EL Hafid et al., انجامشیآزمادری مشابهجهینت.)2002
Berti(استشدهگزارشی لیشجنوبدرشده et al.,

شیافزاعلت،یادشدهقیتحقدوهردر.)2006
پرشدندورهطولدرطیمحي دماکاهشک،ینولنیل-گاما
ي بذرهابهنسبتبالغي بذرها.استشدهعنواناهیگدانه

Stahler(دارندي شتریبکینولنیل-گامازانیمنابالغ et al.,

زانیمکهدادنشانکایآمردري گریدقیتحقجینتا).2011
اهیگرشدي روزهادرجهباگاوزبانگلدانهچربي دهایاس

رشدروزدرجه225دردیاسکیاولئزانیمدارد.ی همبستگ
ازکینولنیل-گاماکهیحالدر.کردکاهشبهشروع
گرم210بهرشدروزدرجه90درلوگرمیکدرگرم150

افتیشیافزارشدروزدرجه340درلوگرمیکدر
)Gilbertson et al., 2014(.

مقایسهتوان بیان کرد که میکلیگیرينتیجهعنوان به
شرایطدراروپاییگاوزبان گلارقاموهاتودهبینصفات

رقمارقام،وهاتودهبینکهدادنشاناهوازهواییوآب
صفاتی برخدررامقداربیشترینF1شدهاصالح

اسیدلینولنیک- گاماوروغندرصد،مورفولوژیکی
شدهانجاميهاپژوهشتمامباسهیمقادر.داشت)25/15%(

یاهانیگمعدودازاروپاییوزبانگااهیگ،بانگاوزخانوادهدر
واسیدلینولنیک- گامامقدارنیشتریبحاويکهاست

حالدرکهاستیصورتدرنیاواستاسیدکیئنولیل
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يداروهاوهامکملواردکنندهعنوانبهماکشورحاضر
اسیدلینولنیک-گامايضرورچربيدهایاسيحاو

ي دارامارانیبيبرا)3-(امگاکینولنیل-آلفاو)6-(امگا
بهتوجهبابنابراین.باشدمیاسامهمانند یعصبمشکالت

قاتیتحقکشور،نیازازبخشیمینأتبرايقیتحقاین جینتا
درF1شدهاصالحرقمکشتتوسعهنهیزمدری لیتکم

استانی شمالمناطقنیهمچنواهوازهواییوآبشرایط
گردد.میتوصیه

سپاسگزاري
حمایتدلیل بهاهوازچمرانشهیددانشگاهازوسیلهبدین

گردد.میقدردانیوتشکرتحقیقاینازمالی
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Evaluation of growth, seed yield and oil quantity and quality of some borage
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Abstract
In order to evaluate the compatibility of some borage (Borago officinalis L.) populations and

cultivars to Ahvaz weather condition, an experiment was carried out based on a randomized
complete block design with eight treatments and three replications. The treatments were six
populations (Ahvaz, Mashad, Andimeshk, Ghazvin, Esfehan and Mazandaran) and two cultivars
(F1 and F2). Plant height, number of branches, leaf number, leaf area, fresh and dry weight of
plants were measured at the full flowering stage. The one-thousand seed weight, seed and
biological yields were measured at the end of the growing period. The seed oil was extracted by
Soxhelt system and analyzed by gas chromatoghraphy (GC). Results showed that there was a
significant difference between populations and cultivars for all morphological traits (p≥0.01).
The highest and lowest amounts of leaf number, leaf area, fresh and dry weight of plant,
biological yield, and oil content were obtained in F1 and Esfehan population, respectively.
Palmitic, stearic, oleic, linoleic, α-linolenic,γ-linolenic, arachidonic and erucicacids were
detected in all populations and cultivars. The highest (43.41%) and lowest (17.21%) amounts of
linoleic acid were observed in Andimeshk and Mashad, respectively. Mashad population had the
maximum amount (60.54%) of oleic acid. The lowest amount of oleic acid (18.49%) was
recorded in Andimeshk. The highest (15.25%) and lowest (7.96%) amounts of γ-linolenic acid
were observed in F1 and Mashad, respectively. Mazandaran and Mashad populations had the
maximum and minimum amounts of α-linolenic acid. The highest amount of palmitic and
stearic acids was observed in Esfahan and Mazandaran populations, respectively. Mashad had
the lowest amount of palmitic and stearic acids. According to the obtained results, further
researches are recommended to increase the F1 cultivation inside Khuzestan province.

Keywords: Plant height, oleic acid, leaf area, linoleic acid, linolenic acid, borage (Borago
officinalis L.).


