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 دهیچک
 هایتاريخ و بوته تراکم تحت ( L.Borago officinalis) گاوزبان گل کيولوژيزيف هایويژگي برخي و عملکرد بررسي منظوربه     

 تکرار سه با تصادفي کامل هایبلوک هيپا طرح قالب در شده خرد بارکي هایکرت صورتبه شييآزما ،اهواز شهر در کاشت مختلف

 شامل شييزماآ عوامل شد. اجرا خوزستان نيرام عييطب منابع و کشاورزی دانشگاه قاتييتحق مزرعه در 5139-69 زراعي سال در

 و 14 ،10 ،6) سطح چهار با بوته تراکم و اصلي هایکرت در (دی 5 و آذر 15 آبان، 25 آبان، 5 مهر، 15) سطح پنج در کاشت خيتار

 گلدهي مرحله در دما افزايش سبب (ماهدی 5) ديرهنگام کشت که داد نشان جينتا .گرفتند قرار فرعي هایکرت در (مربعمتر در بوته 18

 5 کاشت تاريخ گرديد. هکتار در کيلوگرم 4/1443 و 2/182 ميانگين با ترتيببه بيولوژيکي عملکرد و دانه عملکرد دارمعني کاهش و

 روغن عملکرد و دانه عملکرد بيشترين هکتار در کيلوگرم 3/470 و 8/1243 هایميانگين با ترتيببه مربعمتر در بوته 10 تراکم در آبان

 و a ليکلروف بيشترين تر وزن گرم بر گرملييم 39/2 و 13/1 هایميانگين با مربعمتر در بوته 14 تراکم در مهر 15 کاشت تاريخ و

 و سلول ءغشا پايداری برگ، آب نسبي محتوای دی، 5 تا مهر 15 از کاشت تاريخ در تأخير با .ندداد اختصاص خود به را کل کلروفيل

 روغن درصد کاهش و بيولوژيکي عملکرد و بوته ارتفاع افزايش باعث مربعمتر در بوته باالی تراکم يافت. کاهش برگ کلروفيل ميزان

 داشتند. دارمعني اختالف هم با مختلف هایکاشت خيتار در دانه روغن درصد بجز بررسي مورد صفات .شد

 

 برگ. آب نسبي محتوای ،روغن عملکرد ،غشاء داریيپامحتوای کلروفيل،  ،( L.Borago officinalis)گل گاوزبان  دی:يکل هایواژه

 
 مقدمه

 در انسان ظهور با برابر قدمتي دارويي گياهان از استفاده
 جهان در شده توليد داروهای %25 تقريباً دارد. حيات عرصه
 هب روز آنها مصرف برای تقاضا و هستند گياهي منشأ دارای

 با (.al et Akbarinia,. 2007) باشدمي افزايش حال در روز
 زا اندکي سهم ايران باال، هایتوانمندیبا وجود  توصيف، اين
 است داده اختصاص خود به را دارويي گياهان جهاني بازاز

(2005 Omidbaigi,.) در عمده طوربه گاوزبان گل ايران در 
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 رد بهشهر و کالردشت گيالن، استان تالش و رودسر منطقه
 هایاستان در اخير دهه در و قزوين استان الموت مازندران،
 از هکتار 500 است. يافته رواج ديگر مناطق برخي و اردبيل
 انگاوزب گل دارويي گياه کشت زير گيالن استان هایزمين
 منطقه کشاورزان توسط آن هکتار هزار 260 که است

 زير هایزميناز  سال هر شود.مي کشت رودسر اشکورات
  زا بيش گيالن استان در گاوزبان گل دارويي گياه کشت
 يالر ميليارد پنج از بيش اقتصادی ارزش به محصول تن 400

 (.,Daneshfar 2009) دشومي برداشت
 گياهي (L. officinalis Borago) اروپايي گاوزبان گل
 بوراژيناسه خانواده به متعلق و دولپه ساله،يک
(Boraginaceae) .عارتفا و است کرکدار و علفي گياهي است 

 مستقيم، آن هایساقه رسد.مي مترسانتي 100 تا 70 به آن
 اب ساده هابرگ باشد.مي خشن هایکرک از پوشيده و توخالي
 مايل زسب فوقاني سطح با تيره سبز رنگ به مضرس، حاشيه

 فيدس ندرتبه و آبي آن هایگل رنگ .باشدمي خاکستری به
 غيمرتخم شکل به و کوچک فندقي ،گاوزبان گل ميوه است.

 گياه اين تکثير (.al et Naghdibadi,. 2012) است دارچين و
 متقس همچنين .شودمي انجام قلمه يا بذر از استفاده با دارويي
 گل بذر روغن ميزان باشد.مي بذر و گل آن استفاده مورد

بذرهای  در .است متغير درصد 27-37 بين اروپايي گاوزبان
 زيادی مقدار حاوی که دارد وجود مرغوبي روغن گاوزبان گل
 روغن اين باشد.مي (6 )امگا اسيد گامالينولنيک چرب اسيد

 دارويي و 6 امگا حاوی غذايي هایمکمل عنوانبه مرغوب
 طبيعي، اگزمای قلبي، هایبيماری درمان برای تجويزی
EL-) شودمي استفاده اسام بيماری و صلمفا ورم ها،ديابت

3200 .,al et Hafid.) گياه اين رويشي پيکر روغن، برعالوه 
 خواص دارای و باشدمي ارزشمندی هایترکيب حاوی نيز

 ا،غذ تهيه در اسفناج برگ مانند آن هایبرگ از است. دارويي
 آن هایگل از همچنين و خنک هاینوشيدني و ساالد ترشي،
al et Naghdibadi,. ) شودمي استفاده ساالد تزئين برای

2007.) 

 اعيزر نگياها مطلوب تراکم و کاشت حيصح زمان نييتع
 حداکثر وریبهره برای مهم زراعي عوامل از سطح واحد در

 عوامل از و زراعي فصل طي در محيطي رشد منابع از گياهان
 شماربه گياهان عملکرد حداکثر به دستيابي برای ضروری

 ونهگ نوع حسب بر و ديگر منطقه به ایمنطقه از که روندمي
 در تأخير (.al et Baloch,. 2002) باشد متفاوت تواندمي

 باعث و شده گلدهي مرحله در دما افزايش سبب کاشت زمان
 شود.مي دانه وزن کاهش و دانه پرشدن در اختالل ايجاد

 کاهش باعث نيز دانه پرشدن زمان در دما حد از بيش افزايش
et Rondanini ) شودمي روغن شدن انباشته مدت و سرعت

2005 .,al.) کوتاه رشد فصل طول کاشت، زمان در تأخير با 
 فتاُ سبب و يافته کاهش توليدی خشک ماده نتيجه در ،شده

 (.al et Daneshian,. 2011) شوديم روغن و دانه عملکرد
Ebrahimi هایتاريخ تأثير بررسي در (،2010) همکاران و 

 که ندداد نشان اروپايي گاوزبان گل عملکرد بر کاشت مختلف
 8/430 به 2/505 از دانه عملکرد کاشت تاريخ در تأخير با

 گریيد قيتحق در نيهمچن يايد.مي کاهش هکتار در کيلوگرم
 ددرص بر داریمعني تأثير کاشت تاريخ که شد داده نشان
 همکاران و Farhadi (.al et Sepehri,. 2015) دارد روغن

 محتوای کاشت خيتار که کردند گزارش کرچک در (2012)
 توسنتزف سرعت تعيين در کليدی عوامل از يکي که را کلروفيل

 برعالوه .داد قرار ريتأث تحت زين باشدمي خشک ماده توليد و
 اشتک تاريخ در تأخير با که است آن ديمؤ نيز هابررسي نيا
 محتوای هوا، باالی دمای با گياه زايشي دوره شدن مواجهه و

 ترطوب و سلولي غشاهای پايداری همچنين ،هابرگ کلروفيل
  .(al et Fathi,. 2012) يابدمي کاهش برگ نسبي
عت در نه تراکم کشتتتتي، تک زرا مل از يکي بهي  عوا

يد در موفقيت  يا و کمتر بوته تراکم ميزان اگر .استتتت تول
نه حد از بيش مل باشتتتد بهي  ازجمله موجود محيطي عوا

 هبوت هر اختيار در بهينه حد در غذايي مواد و نور رطوبت،
عث خود که گيردنمي قرار  گرددمي محصتتتول کاهش با

(2014 Khajehpour,.) ته تراکم له بو های ازجم  فاکتور
 فيزيولوژيکي هایويژگي و عملکرد بر که است زراعي مهم

هان يا له دارويي گ بان گل ازجم  باشتتتدمي مؤثر گاوز
(1998 Omidbaigi,.) ازحکايت  نيز متعددیهای گزارش 

 اهانگي روغن عملکرد و دانه عملکرد ميزان بر تراکم تأثير
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 با که شتتتد مشتتتاهده گيالن در تحقيقي در .دارد دارويي
نه عملکرد ،مربعمتر در بوته تراکم افزايش  لگ روغن و دا
بان فت کاهش گاوز  عالوه،به (.al et Tazeh,. 2015) يا

Zand عه در (2013) همکاران و  روی بر وتهب تراکم مطال
 رب داریمعني تأثير بوته تراکمکه  دادند نشتتتان انيستتتون
 با مجموع در داشتتتت. بيولوژيکي عملکرد و دانه عملکرد
يت وجود به توجه  در اروپايي گاوزبان گل کشتتتت قابل

ستان شتن عدم و خوز  خيتار با رابطه در کافي اطالعات دا
 با قيتحقاين  منطقه، در آن مناستتب بوته تراکم و کاشتتت
يابيا هدف  کيولوژيزيف هایويژگي برخي و عملکرد رز
 هایختاري و بوته تراکم تحت اروپايي گاوزبان گل

 شد. انجام اهواز منطقه در کاشت مختلف
 
 هاروش و مواد

 قاتييتحق ستگاهيا در 5139-69 سال در شيآزما
 .دش اجرا خوزستان عييطب منابع و کشاورزیعلوم  دانشگاه

 شمالي قهيدق 36 و درجه 31 ييايجغراف عرض با منطقه نيا
 از متر 22 ارتفاع با و شرقي قهيدق 53 و درجه 48 طول و

 شماربه خشکمهين و خشک مناطق از و دارد قرار ايدر سطح
 اطالعات است. مترلييم 169 بارندگي متوسط د.يآمي

 و کييزيف اتيخصوص و آزمايش اجرای محل هواشناسي
 و 1 هایجدول در ترتيببه نظر مورد رعهمز خاک ييايميش
 است. آمده 2

 
  آزمایش اجرای مدت طی دهخدا صنعت و کشت ایستگاه هواشناسی آمار -1 جدول

 (1396 نام،بی) 1395-96 زراعی سالدر 
 تبخیر مجموع

(mm) 

 میانگین

 )%( نسبی رطوبت

 بارندگی

(mm) 

 دما میانگین

(Cº) 

 حداکثر دمای

(Cº) 

 حداقل دمای

(Cº) 

 هایماه

 سال

 مهر 1/14 29 8/27 1/1 1/45 5/7

 آبان 1/14 8/31 23 0 78/48 4/5

 آذر 7/6 21 9/13 6/0 7/56 1/3

 دی 6/7 2/20 9/13 2/1 6/68 2/2

 بهمن 6/5 5/19 5/12 2/0 7/58 8/2

 اسفند 1/10 4/25 7/17 4/0 2/53 1/4

 فروردین 5/16 31 8/23 1/0 5/50 1/7

 اردیبهشت 22 5/40 3/31 1/0 3/36 6/12

 
 متری(سانتی 30 تا صفر )عمق آزمایش اجرای محل خاک ییایمیش و کییزیف اتیخصوص -2 جدول

 اسیدیته بافت
 کییالکتر تیهدا

(dS/m) 

 آلی کربن

)%( 

 تروژنین

)%( 

 قابل فسفر

 (mg/kg) جذب
 قابل میپتاس

 (mg/kg) جذب

 214 2/7 05/0 76/0 6/3 4/7 سيلتي رسي
 

 قالب در خردشده بارکي هایکرت صورتبه شيآزما نيا
 .شد اجرا تکرار چهار در تصادفي کامل هایبلوک طرح

 اصلي فاکتور عنوانبه کاشت خيتار شامل شييآزما مارهایيت
  و آذر 15 آبان، 25 ،آبان 5 مهر، 51) سطح پنج با



 ... هایبرخی ویژگی ورزیابی عملکرد ا                                                                                                                                                            4

 مربعمتر در بوته 18 و 14 ،10 ،6 تراکم چهار و (دی 5
(2014 .,al et Ashori) گرفته نظر در فرعي فاکتور عنوانبه 

 و چهارم سوم، دوم، اول، کاشت تاريخ رشد دوره طول شدند.
 8/131 و 2/431 ،2/157 ،6/171 ،6/118 ترتيببه پنجم
  ابعاد به فرعي کرت هر کشيد. طول روز تعداد

 از مترسانتي 50 فاصله به کاشت رديف 8 شامل و متر 4×3
 بين و متر 5/1 اصلي هایکرت بين فاصله بودند. يکديگر
 یکودها خاک شيآزما براساس .شد تعيين متر 2 هابلوک
 منبع از فسفر هکتار در لوگرميک 75 شامل استفاده مورد
 هکتار در لوگرميک 75 و هيپا صورتبه پليتر فسفاتسوپر

Tazeh  ؛Minaei, & Heidari 2014) اوره منبع از نيتروژن

2015 .,al et) آن هيبق و هيپا صورتبه آن از نيمي که 
بذرها  .ديگرد مصرف برگي 4-6 مرحله در سرک صورتبه
 ايجاد شيارهای در ایکپه صورتبه نظر مورد هایتاريخ در

  مرحله در .شدند کشت متریسانتي 2-3 عمق به شده
 سبز هایبوته نظر مورد هایتراکم به دستيابيبرای  برگي 5-4

 در بوته 6 )تراکم مترسانتي 33 فاصله به رديف روی بر شده
 فاصله (،مربعمتر در بوته 10 )تراکم مترسانتي 20 (،مربعمتر
 12 فاصله و (مربعمتر در بوته 14 )تراکم مترسانتي 14

 اولين گرديدند. تنک (مربعمتر در بوته 18 )تراکم مترسانتي
 اصلهف به بعدی هایآبياری و کاشت از پس بالفاصله آبياری

 ختاري پنج هر برای رشد فصل پايان تا باريک روز هفت هر
 وجين صورتبه هرزهایعلف با مبارزه يافت. ادامه کاشت
 يزن گاوزبان گل برداشت .انجام شد مرحله نيچند در و دستي
 شد. انجام ماهارديبهشت و فروردين در

 تکر هر از ،برداشت مرحله در بوته ارتفاع نييتعبرای 
 عدم هب توجه با د.يگرد انتخاب تصادفي طورهب بوته 5 تعداد

 بذر، آوریجمعبرای  ،گاوزبان گل بذرهای رسيدن همزماني
 يپالستيک پوشش خاک سطح روی بر گلدهي شروع از بعد

 آزمايشي واحد هر داخل پالستيکي هایکيسه .شد پهن
 آنها روی بر کامل طورهب رهابذ که ایهگونبه شد، انداخته
 طوربه شييآزما واحد هر اقتصادی عملکردبعد  وکنند  ريزش

 ي،نهاي رسيدگي از پس و دوره پايان در شد. محاسبه جداگانه
 وسط مربعمتر يک در واقع هایبوته ها،حاشيه حذف از بعد
 48 مدتبه هوادهي، از پس و شد برداشت آزمايشي واحد هر

 دنديگرد خشک آون در گرادسانتي درجه 70 دمای در ساعت
 برداشت دانه ميزان و آمده دستب خشک وزن براساسبعد  و

 برای .ديگرد محاسبه کيولوژيب عملکرد ،مربعمتر يک در شده
 ساعت 3 مدتبه سوکسله دستگاه از دانه روغن درصد تعيين
 حالل عنوانبه هگزان از و گرادسانتي درجه 70 دمای در

 گل دانه گرم 5 از آمده دستب روغن توزين با شد. استفاده
 شد تعيين استخراجي روغن درصد ،شده پودر گاوزبان

(2008 .,al et Uquiche.) 1 رابطه از نيز روغن عملکرد 
 آمد. دستب

 
     (1) رابطه

 روغن عملکرد = دانه عملکرد × روغن درصد
 

 برگ نيترجوان روی (RWC) برگ نسبيرطوبت مقدار
 گلدهي %50 مرحله در و کرت هر در بوته سه از افتهي توسعه
 هابرگ تازه وزن بالفاصله شگاهيآزما در شد. ریيگاندازه

(fW) اعتس پنج مدتبه مقطر آب در هابرگ نيابعد  و نييتع 
 قرار شگاهيآزما در کييتار در و گرادسانتي درجه 25 در

 ذی،کاغ دستمال با هابرگ سطح شدن خشک از پس گرفتند.
 در هابرگ آن متعاقب شد. نييتع (sW) هابرگ آماس وزن
  مدتبه دگراسانتي درجه 72 آون
 از RWC زانيم (.dW) دنديگرد نيتوز و خشک ساعت 48

  (.al et Richie,. 1990) آمد دستب 2 رابطه
 

 =dW - sW /dW - f(W %RWC( × 100                            (2) رابطه
 

Membrane Cell ) سلول غشاء داریيپا زانيم

CMS ,Stability) هاتيالکترول نشت زانيم ریيگاندازه با 
leakage, Electrolytes ) هاتيالکترول نشت د.يگرد نييتع

EL) توسط شده معرفي روش به Luts (1996) همکاران و 
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 از شده هيته هاینمونه روش نيا براساس شد. مشخص
 با و انتقال شگاهيآزما به افتهي توسعه برگ نيترجوان

 گلدهي، %50 مرحله در پرچم برگ هر زا پانچ از استفاده
 طعاتق شد. هيته مترسانتي مين قطر با و ایرهيدا هایسکيد

 هایولهل به شسته، مقطر آب با مرتبه سه آنکه از بعد حاصل
 نيا افتند.ي انتقال مقطر آب تريللييم 10 حاوی شيآزما
 در دور 100 اب کريش روی بر شگاهيآزما دمای در هانمونه

 با آنها 1EC و شدند داده قرار ساعت 24 مدت برای قهيدق
 سپس .ديگرد نييتع کييالکتر تيهدا دستگاه از استفاده
 مدتبه ادگرسانتي درجه 201 دمای با اتوکالو در هانمونه
 غشاء داریيپا و 2EC زانيم و گرفته قرار قهيدق 20

 شد. نييتع 3 رابطه از استفاده با مختلف هاینمونه

 و Ashraf توسط شده معرفي روش براساس ليکلروف مقدار
 نور جذب زانيم و شد استخراج %80 استون با (1994) همکاران
 روفتومتراسپکت دستگاه از استفاده با شده استخراج عصاره توسط

 که صورت نيبد د.يگرد نييتع نانومتر 645 و 663 موج لطو در
 حلهمر در افتهي توسعه برگ نيجوانتر از نمونه سه ماريت هر از
  برگ هر از و شد برداشت گلدهي 50%
 %80 استون تريللييم 10 حاوی شهيش درون و جدا گرم 1/0
 حاوی ظروف مدت نيا در شد. ورغوطه ساعت 48 مدتبه

 زا اهييگ نمونه سپس شد. نگهداری نور بدون مکاني در نمونه
 غلظت و قرائت ماندهيباق لمحلو و شد جدا استون محلول
 نيا در آمد. دستب 6 و 5 ،4 شماره هایرابطه قيطر از ليکلروف
 حجم V کل، کلروفيل b، TC کلروفيل a، bC کلروفيل aC روابط
 است. نمونه تر وزن W و نمونه

 

 1] =CMS-(2EC /1EC)[ × 100                                                            (3) رابطه
 V/× (A645) 2.69 - (A663) 12.7 = aC (W × 1000)                                (4) رابطه
 V/× (A663) 2.69 - (A645) 22.9 = bC (W × 1000)                                   (5) رابطه
 V/× (A663) 8.02 - (A645) 20.2 = TC (W × 1000)                                    (6) رابطه

 

  SAS افزارنرم از استفاده با هاداده وتحليلزيهتج
 متقابل اثر بودن دارمعني صورت در شد. انجام (1/9 نسخه)

 طوربه فاکتورها ازيک  هر اصلي اثرات تفسير از ،فاکتورها
  متقابل اثر دهيبرش تنها و شد خودداری جداگانه
 هانيانگيم سهيمقا .(,Soltani 2010) انجام گرديد (3 )جدول

 سطح در ،(LSD) دارمعني اختالف حداقل آزمون از استفاده با
 معادالت آوردن بدستبرای  نيهمچن .ديگرد انجام %5 آماری
 استفاده Excel افزارنرم از هانمودار و هامنحني رسم مختلف،

 شد.

 

  روغن، عملکرد دانه، عملکرد بر کاشت تاریخ تیمارهای در کاشت تاریخ و تراکم متقابل اثر دهیبرش -3 جدول
 کل کلروفیل و a کلروفیل

 تاریخ
 کاشت

 درجه
 آزادی

 دانه عملکرد
 هکتار( در )کیلوگرم

 روغن عملکرد
 هکتار( در )کیلوگرم

 a کلروفیل

 تر( وزن گرم بر گرملیی)م
 کل کلروفیل

 تر( وزن گرم بر گرملیی)م

 83/0 ** 57/0 ** 3/1442936 ** 111548 ** 3 مهر 15
 ns 005/0 ns 06/0 1/7049424 ** 457253 ** 3 آبان 5
 ns 7/1514 ns 4/34395 ns 0041/0 * 10/0 3 آبان 25
 ns 11127 * 8/182800 ns 002/0 ns 03/0 3 آذر 15
 ns 5/280 ns 4/42448 ns 009/0 ns 02/0 3 دی 5

ns، باشند.مي %1 و %5 خطای احتمال سطوح در دارمعني تفاوت وجود و دارمعني اختالف عدم دهندهنشان ترتيببه :** *و 



 

 
 

کاشت مختلف هایتاریخ و تراکم تأتیر تحت اروپایی گاوزبان گل در مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه -4 جدول

 تغییر منابع
 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 ارتفاع

 بوته

 عملکرد

 دانه

 عملکرد

 بیولوژیکی

 درصد

 روغن

 عملکرد

 روغن

 محتوای

 نسبی رطوبت

 پایداری

 سلول غشاء

 کلروفیل

a 

 کلروفیل

b 

 کلروفیل

 کل

 ns 02/243 ns 12/9952 ns 67/89471 ** 36/92 ns 28930428 ns 02/159 ns 54/173 ns 02/0 ns 01/0 ns 05/0 2 تکرار

 ns 68/13 ** 788893281 ** 18/3227 **90/1937 ** 29/0 ** 15/1 ** 52/2 13/9110143 ** 11/767547 ** 72/10964** 4 کاشت تاریخ

 02/0 01/0 01/0 29/80 26/102 6636544 09/5 80/172633 32/3579 91/122 8 اصلی خطای

 ns 62/188 ns 84/226 ns 14/0 ns 02/0 ** 29/0 356162987 ** 78/58 ** 62/435969 ** 48/247609 ** 55/264 * 3 تراکم

 × کاشت تاریخ

 تراکم
12 ns 74/124 ** 48/83528 ns 58/83022 ns 44/17 ** 129759385 ns 08/88 ns 95/209 ** 11/0 ns 04/0 ** 18/0 

 03/0 02/0 01/0 41/112 61/109 5254964 91/12 57/75945 93/5822 93/72 30 فرعی خطای

 ضریب

 (%) تغییرات
- 20/7 19/15 96/11 28/12 19/15 96/15 17/19 55/20 58/21 32/17 

ns، *  باشند.مي %1و  %5احتمال خطای  سطوح در دارمعني تفاوت وجود و دارمعني اختالف عدم دهندهنشان ترتيببه :**و



 

در گل گاوزبان اروپایی بررسی مورد صفات میانگین اثر تاریخ کاشت بر برخی مقایسه -5جدول 
 b کلروفیل

 تر( وزن گرم بر گرم)میلی

 غشاء پایداری

 (%) سلول

 نسبی رطوبت محتوای

(%) 

 بیولوژیکی عملکرد

 هکتار( در )کیلوگرم

 دانه عملکرد

 هکتار( در )کیلوگرم

 بوته ارتفاع

 متر()سانتی

 تاریخ

 کاشت

a 01/1 a 6/75 a 1/79 a 8/3158 a 6/730 a 2/154 15 مهر 

b 59/0 b 5/58 a 7/77 a 2/3306 a 762 b 141 5 آبان 

c 48/0 2/51bc a 8/76 b 3/1980 b 2/517 c 2/117 25 آبان 

cd 41/0 cd 3/48 b 7/48 bc 5/1628 c 7/317 d 9/101 15 آذر 

d 38/0 d 7/42 b 4/45 c 4/1443 d 9/182 e 5/78 5 دی 

 ندارند. %5 احتمالي سطح در يکديگر با داریمعني تفاوت مشترک، حرف يک حداقل دارای هایميانگين ستون، هر در
در گل گاوزبان اروپایی بررسی مورد صفات میانگین اثر تراکم کاشت بر برخی مقایسه -6 جدول

 بوته تراکم متر()سانتی بوته ارتفاع هکتار( در )کیلوگرم بیولوژیکی عملکرد (%) روغن

a 8/30 b 5/2116 b 5/112 6 مربعمتر در بوته 

a 5/30 b 2/2281 a 119 10 مربعمتر در بوته 

ab 1/29 b 5/2285 a 8/120 14 مربعمتر در بوته 

b 5/26 a 2/2530 a 9/121 18 مربعمتر در بوته 

 ندارند. %5 احتمالي سطح در يکديگر با داریمعني تفاوت مشترک، حرف يک حداقل دارای هایميانگين ستون، هر در
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 جینتا
 بوته ارتفاع

 و تکاش تاريخ تيمارهای که داد نشان واريانس تجزيه نتايج
 کنشرهمب اما داشتند، بوته ارتفاع روی داریمعني اثر بوته تراکم
 هاميانگين مقايسه (.4 )جدول نبود دارمعني صفت اين بر آنها
 متر(سانتي 2/154) ميانگين با اول کاشت تاريخ که داد نشان

 متر(سانتي 5/78) ميانگين با پنجم کاشت تاريخ و بيشترين
 در (.5 )جدول دادند اختصاص خود به را بوته ارتفاع کمترين
 9/121) چهارم تراکم در ارتفاع مقدار بيشترين بوته، تراکم تيمار
 متر(سانتي 5/112) بوته ارتفاع مقدار کمترين و بود متر(سانتي

  (.6 )جدول آمدبدست  اول تراکم در
 

 دانه عملکرد
 بين که داد نشان هاداده واريانس تجزيه از حاصل نتايج   

 عملکرد بر تيمارها کنشبرهم و بوته تراکم کاشت، هایتاريخ
 )جدول دارد وجود داریمعني اختالف %1 احتمال سطح در دانه
 نشان دانه عملکرد بر (3 )جدول تيمارها اثر دهيبرش نتايج (.4
 دانه عملکرد نظر از آبان 5 و مهر 15 هایکاشت تاريخ که داد
 دارند. يکديگر با داریمعني اختالف تراکم مختلف سطوح بين در
 .نشد مشاهده تأخيری هایکشت در موضوع اين که حالي در

 اريخت دو هر در که داد نشان تيمارها متقابل اثر ميانگين مقايسه
  تراکم در مهر 15 و آبان 5 کاشت
 ترتيب به دانه عملکرد بيشترينمربع متر در بوته 10
 هکتار( در کيلوگرم 8/1018) و هکتار( در گرمکيلو 8/1283)

 راکمت افزايش با اروپايي،گل گاوزبان  در کلي طوربه شد. حاصل
 يرسبعد  و افزايشي روند دانه عملکردمربع متر در بوته 10 تا

 (.7 )جدول داد نشان کاهشي
 

 بیولوژیکی عملکرد
 نيب داریمعني اختالف بيولوژيکي عملکرد صفت نظر از
 وجود %1 ياحتمال سطح در بوته تراکم و کاشت خيتار سطوح

 دهمشاه داریمعني اختالف مارهايت متقابل اثر نيب ولي داشت
 ردعملک بر کاشت تاريخ اثر ميانگين مقايسه (.4 )جدول نشد

 نميانگي با اول و دوم کاشت تاريخ که داد نشان بيولوژيکي
 در گرفتن قرار ضمن هکتار در کيلوگرم 8/3158 و 2/3306

 ينميانگ با پنجم کاشت تاريخ و بيشترين آماری گروه يک
 کيبيولوژي عملکرد ميزان کمترين هکتار در کيلوگرم 4/1443
 ها،هداد ميانگين مقايسه نتايج براساس (.5 )جدولدند کر توليد را
 عملکرد توليد سطح، واحد در بوته تراکم افزايش موازات به

 ردعملک باالترين و يافت افزايش گاوزبان گل بيولوژيکي
 مربعمتر در بوته 18 تراکم در هکتار( در کيلوگرم 2/2530)

 (.6 )جدول گرديد مشاهده
 
 روغن درصد

 ريتأث تحت داریمعني طوربه گاوزبان گل دانه روغن درصد
بدين (.4 )جدول گرفت قرار کاشت تراکم مانند زراعي عوامل
 بوته مناسب تراکم تعيين دانه، روغن درصد ارتقاء برای ترتيب،

 نميانگي مقايسه نتايج رسد.مي نظربه ضروری سطح واحد در
 اروپايي گاوزبان گل دانه روغن درصد باالترين که داد نشان

 مربعمتر در بوته 10 و 6 تراکم در بيترتبه (%5/30) و (8/30%)
 همچنين و گرفتند قرار آماری گروه يک در که شد مشاهده
 در بوته 18 تراکم در (%5/26) دانه روغن درصد کمترين

  (.6 )جدول گرديد مشاهده مربعمتر
 

 روغن عملکرد
ت داش آن ازحکايت  صفات واريانس تجزيه از حاصل نتايج

 بوته متراک کاشت، تاريخ تيمارهای ريتأث تحت روغن عملکرد که
 نتايج براساس (.4 )جدول است گرفته قرار تيمارها متقابل اثر و

 بين اختالف چهارم و دوم اول، هایکاشت تاريخ بين دهيبرش
 (.3 )جدول شد دارمعني روغن عملکرد نظر از بوته تراکم چهار

 عملکرد بر بوته تراکم و کاشت تاريخ متقابل اثر ميانگين مقايسه
 تکاش هایتاريخ تمامي در تراکم افزايش با که داد نشان روغن
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 ل،او کاشت تاريخ در که طوریبه ،يابدمي کاهش روغن عملکرد
  گينميان با ترتيببه مربعمتر در بوته 10 تراکم در چهارم و دوم
 و بيشترين هکتار( در کيلوگرم 1/126 و 3/470 ،9/319)

 خود به را روغن عملکرد کمترين مربعمتر در بوته 18 تراکم
  (.7 )جدول است داده اختصاص

 
 ترکیب تیمارهای تراکم و تاریخ کاشت بر برخی صفات گل گاوزبان اروپایی مقایسه میانگیننتایج  -7جدول 

 تیمارها
 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد بیولوژیکی

 )کیلوگرم در هکتار(

 روغن

 )درصد(

 عملکرد روغن

 )کیلوگرم در هکتار(
تاریخ 

 کاشت

 تراکم

 مربع(متر)بوته در 

 مهر 15

6 a140 c7/647 a1/2840 a3/29 c7/195 

10 a6/159 b8/1018 a8/3215 a5/31 b9/319 

14 a3/154 c5/643 a1/3171 a3/30 c9/188 

18 a6/162 cde2/612 a1/3408 a6/27 cde1/166 

 آبان 5

6 a145 cd1/624 a2/2781 a1/30 cd9/186 

10 a144 a8/1243 a4/3463 a9/26 a3/470 

14 a3/143 cde1/564 a6/3350 a4/30 cde3/171 

18 a7/131 def8/515 a5/3629 a9/30 ef7/141 

 آبان 25

6 a3/113 cde5/547 a7/1970 a4/30 cde3/166 

10 a6/113 def2/520 a3/1837 a7/29 def9/149 

14 a117 def6/504 a4/1930 a2/29 ef5/146 

18 a125 ef5/496 a9/2182 a2/28 ef3/140 

 آذر 15

6 a97 gh1/314 a3/1633 a1/30 gh1/96 

10 a100 gh7/404 a6/1638 a3/31 Fg1/126 

14 a104 hi0/281 a1/1539 a3/28 hi2/80 

18 a106 hi6/270 a8/1702 a4/26 hij2/69 

 دی 5

6 a67 hi1/194 a3/1357 a4/34 hij7/66 

10 a77 i9/187 a1/14080 a2/25 ij4/51 

14 a3/85 i8/175 a3/12800 a5/27 ij1/42 

18 a3/84 i8/173 a74/1727 a3/23 j9/40 

 ندارند. %5 ياحتمال سطح در گريکدي با یداريمعن تفاوت مشترک، حرف کي حداقل یدارا یهانيانگيم ستون، هر در
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 برگ نسبی رطوبت

 از حاصتتتل هایداده واريانس تجزيه از حاصتتتل نتايج
سبي محتوای درصد شان برگ آب ن  آماری لحاظ از که داد ن
شت مختلف هایتاريخ بين  اختالف %1 احتمال سطح در کا

 تيمارها ميانگين مقايستته (.4 )جدول دارد وجود داریمعني
يانگين با مهر 15 کاشتتتت تاريخ که داد نشتتتان  %1/79 م
 صاصاخت خود به را برگ آب نسبي محتوای درصد بيشترين

شت تاريخ با که داد  آماری گروه يک در سوم و دوم هایکا
فت. قرار  اب برگ آب نستتتبي محتوای کمترين همچنين گر

 اختصتتاص خود به دی 5 کاشتتت تاريخ را %4/45 ميانگين
 آماری گروه يک در آذر( 15) چهارم کاشت تاريخ با که داد
  (.5 )جدول گرفت قرار
 

 سلول غشاء دارییپا
 غشاء داریيپا بر داریمعني تأثير کاشت خيتار آماری نظر از
 ميانگين مقايسه (.4 )جدول داشت %1 ياحتمال سطح در سلول
 شت،کا در تأخير با که داد نشان کاشت مختلف هایتاريخ بين

 بيشترين که طوریبه يابد.مي کاهش سلول غشاء پايداری
 و %6/75 ميانگين با مهر 15 کاشت تاريخ از غشاء پايداری
 %7/42 ميانگين با دی 5 کاشت تاريخ از غشاء پايداری کمترين

 (.5 )جدول آمد دستب
 
 کل و a، b لیکلروف

 خيتار اثر بودن دارمعني ایيگو انسيوار هيتجز نتايج
 ليکلروف بر %1 ياحتمال سطح در تيمارها متقابل اثر و کاشت

a .کاشت خيتار دهي،برش جينتا براساس بود  
 کاشت مختلف هایتراکم بين a کلروفيل نظر از مهر 15

 ميانگين مقايسه (.3 )جدول داد نشان را داریمعني اختالف
 کاشت تاريخ که داد نشان a کلروفيل بر تيمارها متقابل اثر
  ميانگين با مربعمتر در بوته 14 تراکم در مهر 15
 aيل کلروف ميزان بيشترين تر( وزن گرم بر گرملييم 13/1)
 در بوته 18 تراکم با البته که است داده اختصاص خود به را

 در تر( وزن گرم بر گرملييم 04/1) ميانگين با سطح واحد
 تاريخ اثر (.8 )جدول است گرفته قرار آماری گروه يک

 شد داريمعن %1 ياحتمال سطح در bکلروفيل  بر کاشت
 خيتار از bکلروفيل  زانيم نيشتريب که طوریبه (.4 جدول)

 تر وزن گرم بر گرملييم 01/1 نيانگيم با مهر 15 کاشت
 ،افتي کاهش آن زانيم کاشت در ريتأخ با شد. مشاهده

 با دی 5 کاشت خيتار از آن مقدار نيکمتر که یطوربه
 )جدول آمد بدست تر(وزن گرم بر گرمميلي 38/0) ميانگين

 راکمت کاشت، تاريخ تيمارهایتأثير  تحت کل کلروفيل (.5
  داد نشان را داریمعني تفاوت آنها متقابل اثر و بوته

 ایهکاشت تاريخ بين دهي،برش نتايج براساس (.4 )جدول
 ناي نظر از بوته تراکم چهار بين اختالف آبان 25 و مهر 15

 تاريخ دو هر در که طوریبه (.3 )جدول شد دارمعني صفت
 ،مربعمتر در بوته 14 تراکم در آبان 5 و مهر 15 کاشت

  و 39/2 ميانگين با ترتيببه کل کلروفيل بيشترين
 (.8 )جدول شد مشاهده تروزن  گرم بر گرملييم 07/1

 با هک داد نشان تيمارها متقابل اثر ميانگين مقايسه همچنين
 هاکلروفيل ميزان کاشت هایتاريخ تمامي در تراکم افزايش
 بعد به مربعمتر در بوته 14 تراکم از البته ،يابدمي افزايش
 ناشي تواندمي که شده برخوردار کاهشي روند از آنها ميزان

 صرعنا جذب برای هابوته رقابت اثر بر گياه، دروني عوامل از
 باشد. خاک غذايي

 



 

 برخی صفات گل گاوزبان اروپایی ترکیب تیمارهای تراکم و تاریخ کاشت بر نتایج مقایسه میانگین -8جدول 
 تیمارها

محتوای رطوبت 
 (%نسبی )

 پایداری غشاء
 (%سلول )

 aکلروفیل 

 گرم بر گرم وزن تر()میلی
 bکلروفیل 

 گرم بر گرم وزن تر()میلی
 کلروفیل کل

 گرم بر گرم وزن تر()میلی
 تاریخ
 کاشت

 تراکم
 مربع()بوته در متر

 مهر 15

6 a2/77 a7/76 d36/0 a12/1 bc37/1 

10 a1/76 a1/76 cd43/0 a03/1 b43/1 

14 a4/84 a4/76 a13/1 a13/1 a39/2 

18 a1/78 a2/73 a04/1 a23/1 a23/2 

 آبان 5

6 a6/77 a1/59 bc56/0 a60/0 cdefg11/1 

10 a4/84 a5/58 bc58/0 a68/0 bcdef17/1 

14 a1/70 a6/55 b66/0 a59/0 bcde26/1 

18 a7/78 a1/61 b62/0 a45/0 bcd34/1 

 آبان 25

6 a3/75 a1/47 d35/0 a38/0 hij78/0 

10 a5/82 a5/68 d36/0 a32/0 ghij87/0 

14 a7/70 a1/44 cd44/0 a56/0 defgh07/1 

18 a9/78 a3/45 cd43/0 a67/0 efghi02/1 

 آذر 15

6 a8/50 a5/58 d32/0 a28/0 j68/0 

10 a3/47 a6/45 d33/0 a54/0 ij75/0 

14 a5/44 a9/56 cd42/0 a36/0 fghij89/0 

18 a3/52 a1/32 d39/0 a46/0 hij79/0 

 دی 5

6 a1/52 a7/34 d31/0 a34/0 j64/0 

10 a2/47 a9/45 d32/0 a35/0 j66/0 

14 a3/31 a3/52 cd40/0 a40/0 hij79/0 

18 a2/51 a8/37 d34/0 a39/0 hij76/0 

 ندارند. %5 احتمالي سطح در يکديگر با داریمعني تفاوت مشترک، حرف يک حداقل دارای هایميانگين ستون، هر در
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 بحث
 الفاخت بوته ارتفاع نظر از کاشت تاريخ 5 بين بررسي اين در
 ختاري در که رسدمي نظر به کلي طوربه شد. مشاهده داریمعني
 ودنب طوالني و محيطي شرايط بودن مساعد علت به اول کاشت
 وجود گرهميان طول افزايشبرای  کافي فرصت رشد، دوره
 است. دهش برخوردار بيشتری بوته ارتفاع از گياه نتيجه در ،داشته
 ايشافز که داد نشان هابررسي از برخي نتايج نيز رابطه اين در
 گياه ارتفاع کاهش باعث دوره طول کاهش و رشد دوره طي دما
 ترينبيش بررسياين  در (.al et Ebrahimi,. 2010) گرددمي

 شافزاي داليل از يکي آمد. بدست تراکم بيشترين از ارتفاع
 توانديم سطح واحد در بوته تراکم افزايش موازات به بوته ارتفاع
 عشعتش از استفاده برای گاوزبان گل هایبوته رقابت از ناشي

 ندازاسايه داخل به نور نفوذ باال هایتراکم در باشد. خورشيدی
 نور از یمندبهره برای هابوته بين رقابت و کاهش گياهي

 (.al et Tazeh,. 2015) يابدمي افزايش خورشيد
 رارق کاشت خيتار ريتأثتحت  گاوزبان گل در دانه ملکردع
 شکاه کنار در کاشت در ريتأخ که يمعن نيا به است، گرفته
 به که شد اهيگ گلدهي در اختالل سبب شييرو رشد دوره طول
 عملکرد کاهش تينها در و خشک ماده تجمع کاهش خود نوبه
 تاريخ متقابل اثر .(al et Ebrahimi,. 2010) داشت درپي را

 هر رد داشت. داریمعني اثر دانه عملکرد بر بوته تراکم و کاشت
 تأخير اب بوته تراکم هر در و بوته تراکم افزايش با کاشت تاريخ
که  طوریبه است. يافته کاهش دانه عملکرد کاشت، زمان

  کاشت تاريخ در دانه عملکرد بيشترين
 در کيلوگرم 8/1243) مربعمتر در بوته 10 تراکم با آبان 5

 در بوته 18 تراکم با دی 5 در دانه عملکرد کمترين و هکتار(
 افزايش با آمد. بدست هکتار( در کيلوگرم 8/173) مربعمتر

 و يابدمي نقصان محصول عملکرد سطح، واحد در بوته تراکم
 طشراي بهبا توجه  زراعي گياه هر محصول عملکرد بيشترين
al et Tazeh,. ) آيدمي بدست معيني بوته تراکم در منطقه اقليمي

 رشد دوره طي مطلوب سطح از باالتر تراکم انتخاب (.2015

 در کمتری غذايي عناصر و فضا گياه که شودمي باعث رويشي
 رشد ينب تناسب نبود ليدلبه نتيجه در که باشد داشته اختيار
 آب، جذب برای رقابت افزايش همچنين و زايشي و رويشي
 دارد دنبالبه را بذر عملکرد کاهش فضا و نور غذايي، عناصر

(2013 .,al et Mollafilabi.) 
 بر داریمعني اثر بوته تراکم و کاشت تاريخ فوق تحقيق در
 مهر 15 کاشت تاريخ است. داشته بيولوژيکي عملکرد روی

 کمترين دی 5 کاشت تاريخ و بيولوژيکي عملکرد ميزان بيشترين
 ام،ديرهنگ هایکشت در است.شده  باعث را بيولوژيکي عملکرد
 ات کاشت فاصله و کمتر رويشي هایاندام رشد ها،بوته ارتفاع
 عملکرد که رودمي انتظار بنابراين شود،مي ترکوتاه گلدهي

 در .(al et Mollafilabi,. 2013) شود کمتر بيولوژيکي
 بهتر دیمنبهره برای هابوته رقابت افزايش ليدلبه باال هایتراکم

 بيولوژيکي لکردعم بوته ارتفاع افزايش نتيجه در و رنو از
 گاوزبان گل دارويي گياهان روی مطالعه در يابد.مي افزايش
 .گرديد گزارش مشابهي نتايج (al et Tazeh,. 2015) اروپايي
Pirzad بيان بابونه گياه روی تحقيقي در (2008) همکاران و 
 به منجر معموالً ایگونه بين رقابت باال هایتراکم در که کردند
 وزن کاهش بوته زياد تعداد ولي شودمي بوته تک وزن کاهش

 شافزاي با سطح واحد در بيولوژيکي عملکرد وکرده  جبران را
 .يابدمي افزايش تراکم

 است تراکم به وابسته فاکتورهای از نيز روغن درصد
(2015 .,al et Tazeh). هایبوته تراکم افزايش با که طوریبه 

 نابعم از بيشتری کمبود با گياه سطح، واحد در گاوزبان گل
 شده مواجه آب و تشعشع غذايي، موادمانند  رشد محيطي
 گرديده دانه روغن درصد کاهش به منجر امر اين که است
 تا 30) بااليي مقادير یامحتو گاوزبان گل دانه چون .است
 غذايي و دارويي ارزش که باشدمي خام روغن از درصد( 40

 تراکم ترتيببدين (،al et Naghdibadi,. 2012) دارد بااليي
 روغن درصد افزايش برای مربعمتر در بوته 10 و 6 کاشت
 رسد.مي نظربه مطلوب گاوزبان گل دانه
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 تواندمي مديريتي عوامل که گرديد مشاهده کلي طوربه
 دهد قرار ريتأث تحت را اروپايي گاوزبان گل دانه روغن عملکرد

 گياه اين در روغن عملکرد حداکثر به دستيابيبرای  است الزم و
 ود.ش کشت سطح واحد در گياه از معيني تراکم و تاريخ دارويي

 روغن لکردعم بر بوته تراکم و کاشت تاريخ متقابل اثر بررسي در
 5 تاريخ از روغن عملکرد ميزان بيشترين که گرديد مشخص

 ،آزمايش اين در .آمد بدست مربعمتر در بوته 10 تراکم در و آبان
 وغنر و دانه عملکرد کمترين که داد نشان هاداده ميانگين مقايسه

 (،6 )جدول است شده حاصل مربعمتر در بوته 18 تراکم در دانه
 افزايش با متناسب دانه روغن درصد تغييرات دهدمي نشان که

 يراتتغي با مقايسه در کندتری روند سطح واحد در بوته تراکم
 هایتراکم در دانه روغن درصد که طوریبه داشت. دانه عملکرد

 و داشتند قرار آماری سطح يک در سطح واحد در بوته 10 و 6
 استنباط چنين نتايج اين از نشد. مشاهده داریمعني تفاوت

 و ستا وابسته دانه عملکرد به بيشتر روغن عملکرد که شودمي
 باالترين با دستيابي تواندنمي دانه روغن درصد بودن باال

al et Tazeh,. ) کند تضمين را گاوزبان گل دانه روغن عملکرد

2015). 
 محتوای کاهش سبب کاشت در تأخير فوق، تحقيق در
 هک آنجايي از شد. سلول ءغشا پايداری و برگ نسبي رطوبت
 ازتابب بنابراين دارد، رابطه سلول حجم با برگ آب نسبي مقدار

 و رگب آب پتانسيل برگ، به آب عرضه ميان توازن از مناسبي
et Carrasco-Martinez ) است گياه رطوبتي وضعيت باالخره

2005 .,al.) دمای هوا، دمای افزايش و کاشت تاريخ در تأخير با 
 تا دشومي سبب برگ دمای افزايش يابد.مي افزايش نيز برگ
 فشار افزايش اثر در و رود باال شدتبه برگ اشباع بخار فشار
Wahid ) يابدمي افزايش نيز تعرق سرعت هوا، و برگ بين بخار

2007 .,al et.) محققان  ساير نتايج با آزمايشاين  نتايج
 حرکت باال، دمای (.al et Asgarnejad,. 2015) دارد همخواني
 را هاماکرومولکول داخل پيوند و کرده تسريع را هامولکول
 ليدلبه ءغشا چربي اليه دو تسيالي  رو از اين نمايد،مي سست

 عغيراشبا چرب اسيدهای ميزان افزايش يا هاپروتئين تجزيه
 اسيدهای اين (.al et Savchenko,. 2002) يابدمي افزايش
 امر همين و زنندمي آسيب ءغشا ساختمان و خواص به چرب
 شودمي ءغشا پايداری کاهش و نفوذپذيری در افزايش موجب

 هدايت افزايش آن نتيجه که دهدمي افزايش را محلول خروج و
 (.et al Potter,. 1999) است الکتريکي
 باعث آن نيريز برگ دو و جوان برگ در ليکلروف حفظ

 رب که شد آن ماندگاری عمر رفتن باال و برگ ریيپ در ريتأخ
 قابل ريتأث دانه پرشدن طي در دانه به فتوسنتزی مواد انتقال

 ترشيب برگ ليکلروف غلظت هرچه جهينت در داشت. ایمالحظه
 انزم مدت در را پرورده مواد و شتريب برگ ماندگاری عمر باشد

 انهد پرشدن سرعت نيبنابرا ،فرستدمي هادانه به تریطوالني
 با جهينت در شود.مي ترطوالني هادانه پرشدن دوره و کندتر

 طيراش با اهيگ رشد مختلف مراحل مناسب کاشت خيتار انتخاب
 بازدهي شيافزا سبب امر نيا که شده منطبق طييمح مطلوب
 هاانهد در فتوسنتزی مواد مطلوب رهيذخ جهينت در و فتوسنتز

 همکاران و Moghaddam Rezvani اظهارات با که گرددمي
 متقابل اثر ميانگين مقايسه نتايج براساس دارد. مطابقت (2008)

 تاريخ از کل کلروفيل و a کلروفيل ميزان بيشترين تيمارها، بين
 18 تراکم با که آمد بدست مربعمتر در بوته 14 تراکم در مهر 15
 و Barzegar گرفتند. قرار آماری گروه يک در مربعمتر در بوته

 هایويژگي روی کاشت خيتار اثر بررسي در (2013) همکاران
 کاشت در ريتأخ با که رسيدند جهينت نيا به رازيانه فيزيولوژيکي

 افت.ي کاهش ليکلروف زانيم
 وردم کشت هایتاريخ به توجه با کلي، گيرینتيجه يک در
 با انطباق ليدلبه آبان 5 کاشت خيتار بررسي، اين در مطالعه
 هنيبه یبرداربهره و شيآزما یاجرا منطقه ييهوا و آب طيشرا
 بتاًنس بيولوژيکي عملکرد و دانه عملکرد از د،يتول یهانهاده از

 رتفاعا صفات کاشت در ريتأخ با همزمان .بود برخوردار یباالتر
 سبي،ن رطوبت محتوای بيولوژيکي، عملکرد دانه، عملکرد بوته،
 همچنين افتند.ي کاهش b ليکلروف غلظت و سلول غشاء داریيپا
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 افزايش بيولوژيکي عملکرد و بوته ارتفاع بوته تراکم افزايش با
 با کلي طوربه کرد. پيدا کاهشي روند روغن درصد ولي يافته،
 تراکم و تکاش تاريخ متقابل اثر ميانگين مقايسه نتايج به توجه
 عملکرد و هکتار( در کيلوگرم 8/1243) دانه عملکرد بر بوته

 يختار اروپايي، گاوزبان گل هکتار( در کيلوگرم 3/470) روغن
 اهواز منطقه در مربعمتر در بوته 10 تراکم در آبان 5 کاشت
 شود.مي توصيه
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Abstract 
     In order to study the yield and some physiological characteristics of borage (Borago officinalis L.) 

under different plant densities and sowing dates in Ahwaz city, an experiment was carried out in a 

split plot arrangement based on randomized complete block design with three replications in 

Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Iran during 2016-2017. The 

treatments included sowing date as main plot in five levels (15 October, 5 November, 25 November, 

15 December and 5 January) and plant densities as sub-factor in four levels (6, 10, 14 and 18 plant 

per m2) were considered. The results showed that delayed sowing (5 January) caused an increased 

temperature at flowering stage and significantly reduced the grain yield and biological yield (182.22 

and 1443.4 kg ha-1, respectively). The sowing dates of 5 November at a density of 10 plants/m2 caused 

the highest grain yield and oil yield with average values of 1243.82 and 437.47 kg ha-1, respectively. 

The sowing date of 15 October at a density of 14 plants/m2 caused the highest chlorophyll a and total 

chlorophyll content with average values of 1.13 and 3.39 mg/g fw, respectively. A delay in sowing 

date from 15 October to 5 January led to a decreased relative leaf water content, cell membrane 

stability and chlorophyll content. High plant density per m-2 increased the plant height and biological 

yield and reduced the oil percentage. Sowing date had significant effects on all traits expect oil 

percentage. 

 

Keywords: Borage (Borago officinalis L.), chlorophyll content, membrane stability, oil yield, 

relative leaf water content. 

 


