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Effects of planting date and density on qualitative and quantitative yield 

of ziziphora (Ziziphora Clinopodioides Lam.) as a medicinal plant 

 
 

Abstract 
 

In order to study the effect of plant density and sowing date on growth, biological and Seed 

yield of ziziphora (Ziziphora clinopodioides Lam.), an experiment was conducted as a 

factorial arrangement based on completely 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. The experimental treatments were plant density in three 

levels (6, 8, and 10 plants.m-2) and sowing date in four levels (October, November, December, 

and March). The results showed that the simple and interaction effects between plant density 

and sowing date were not significant on Plant height, canopy diameter, inflorescence No. per 

branch, dry weight of shoots, and seed yield of ziziphora at the second year and two cuts, but 

at the first year this factor were significant (p≤0.05). The highest of ziziphora dry weight of 

shoots were observed at the first year in the December (1442.42 kg.ha-1).  Although, delay in 

sowing date from December to march decrease dry weight of shoots at the first and the second 

year at one and two cuts up to 225, 143 and 182%, respectively. The interaction effects 

between sowing date and plant density on the studying factor at the first year was significant 

(p≤0.05). The maximum dry weight of shoots and seed yield in the first year were obtain in 

December sowing date and plant density (10 plants.m-2) (2004.5 kg.ha-1 and 261.98 kg.ha-1), 

respectively and the lowest dry weight of shoots and seed yield were obtain in March sowing 

date and plant density (6 plants.m-2) (280.9 kg.ha-1 and 42.64 kg.ha-1), respectively. 

Keywords: Dry weight of shoots, Essential oil content, Growing duration, Seed yield  

 

 

 

 

  كاكوتی چند سالهگياه دارويی كمی و كيفی عملكرد  و تراكم بوته برتاثير تاريخ كاشت 

 

(Ziziphora Clinopodioides Lam. ) 

 
 

 چكيده
 Ziziphoraکاکوتی چند ساله )گياه دارویی و درصد اسانس بذر  ،رشد و عملكرد بيولوژیكیی هاویژگی بمنظور مطالعه

Clinopodioides Lam. ) در  هاي کامل تصادفي با سه تكراربلوك فاکتوریل بر پایه ،بوته تاریخ کاشت و تراکمدر واکنش به
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های مورد اجرا شد. فاکتور 9919-19و  9911-19دو سال زراعی  درمزرعه تحقيقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 و آذراول  ،آبان، اول مهرامل )اول تاریخ کاشت ش چهاروته در متر مربع( و فاکتور دوم ب 91و  8، 6) بوتهتراکم  سهمطالعه شامل 

عملكرد  ،صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، قطر کانوپی، وزن خشك اندام هوایی( بود. سال اول اجرای آزمایش نیاول فرورد

وی ر (≥19/1p) داریتأثير معنی بوتهتراکم و  تاریخ کاشتنتایج نشان داد که بودند. چند ساله کاکوتی  و درصد اسانس بذر

خصوصيات ، اما در سال دوم و در هر دو چين ،داشتنددر سال اول های هوایی و عملكرد بذر ، وزن خشك اندامقطر کانوپی، ارتفاع

د ياما بيشترین تول شت،فصل پایيز و بهار منطقه را دا نتایج نشان داد که کاکوتی قابليت کشت در هر دو. نبود دارمعنی مورد بررسی

با  تاریخ کاشت آذربرای  اولهای هوایی در سال باالترین وزن خشك اندام بطوریكه مشاهده شد،ایيز پبرای تاریخ کاشت 

 992در سال اول  های هواییوزن خشك اندامماه،  کاشت از آذر به فروردیندر تاخير کيلوگرم در هكتار بدست آمد. با  29/9229

 شت و تراکم بوتهاتاریخ کاثر متقابل . درصد کاهش یافت 989و  929با  در سال دوم برای چين اول و دوم به ترتيب برابر درصد و

 اولسال در  و عملكرد بذر بيشترین وزن خشك اندام هوایی ( بود.≥12/1pدار )معنیدر سال اول  خصوصيات مورد مطالعهبر 

يلوگرم در هكتار و کمترین ميزان این ک 18/969و  2/9112به ترتيب با  بوته در متر مربع 91در تاریخ کشت آذر با تراکم آزمایش 

 .حاصل گردیدکيلوگرم در هكتار  62/29و  1/981به ترتيب با  بوته در متر مربع 6تاریخ کاشت فروردین و تراکم صفات برای 

نسبی  های زمستانه و باال بودن رطوبتنياز آبی کمتر به واسطه بارندگی ،شددوره رتر بودن تاریخ کشت پایيزه به دليل طوالنی

 محيط و خنكی هوا بر کشت بهاره ارجحيت دارد.

 های هواییوزن خشك اندام عملكرد دانه،درصد اسانس، دوره رشد، كليدي:  هايواژه

 

 مقدمه

 

گونه در جهان از ناحيه مدیترانه و شرق آسيا تا آسيای  0911تا  6111جنس و  996با  Lamiaceae  خانواده نعناعيان

ی گياهداروهای های گياهی در توليد ارزشمندترین گروه . خانواده نعناع یكی از(Harley et al., 2004)مرکزی پراکنش دارد 

 ,.Masoudi et alاثرات آنتی بيوتيك ) ،های غذاییدهندهطعم ،کنندهضدعفونیباشد. از جمله خصوصيات این گياهان، می

 ;Simandi et al., 2001) باشدمی دهنده زخملتيامو ا بادشكن ،مسهل(، Hüsnü Can Baser,2002(، ضد قارچی )2012

Atalay Sokmen et al., 2004.)  

 کاکوتی کوهیهای با نامگونه  دوتنها  وگونه دارد  91تا  92حدود  که دربوده این خانواده کاکوتی از جمله گياهان  جنس

 در بازار ایران وجود دارداز آن شده ( شناسایی Z. tenuiorو گونه یكساله ) (.Z. clinopodioides Lam) چندساله
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(Jamzad, 2009.) های دارویی صنعتی گسترش یافته استاز یك گياه داروی سنتی به فرآورده یامروزه مصرف کاکوت، 

به  غذاییای و عطری در صنایع ادویه ،لف جهان با سه جنبه کاربردی طبیتبطوریكه گياهان این جنس بطور وسيع در مناطق مخ

 ;Meral et al., 2002)گيرند گياهی مورد استفاده قرار می ارویدهنده )ادویه و چاشنی( و دطعم ،شيدنی )چای(عنوان نو

Zargari, 1997; Sonboli et al., 2006; Behravan et al, 2007)های فشار بر عرصه تحول در مصرف، . البته این

-(. به همين دليل نه تنها الزم است در بهرهCraker, 2003ت )را بيشتر کرده اس های ارزشمندگونهطبيعی جهت برداشت این 

کنش، خصوصيات زیستی، های این گياهان از جمله پراهای طبيعی دقت نمود، بلكه با مطالعة ویژگیبرداری مناسب از عرصه

های زراعی شود ظامهای طبيعی، بایستی اقدام به کاشت این گياهان در نآوری غيراصولی از عرصهبه جای جمع عملكرد و...

(Schippmann et al., 2006 بدون تردید در جریان .) کاشت گياهان دارویی، فرآیند اهلی کردن این گياهان از توسعه روند

آوری از طبيعت جمع، شوند و عمده نياز بازارای برخورداراست، زیرا تعداد نسبتاً اندکی بصورت زراعی کشت میاهميت ویژه

های سازی و تعيين شرایط مطلوب زراعی برای رشد این گونهبنابراین، با اهلی (.Lange & Schippmann, 1997شود )می

های فشار برداشت از زیستگاه های زراعیاین گياهان در عرصه با توليد انبوهتوان می تراکم گياهیو  تاریخ کاشتای از قبيل حاشيه

  .شدهای طبيعی خسارت کمتر به زیستگاهداد و موجب تضمين  های در معرض انقراض را کاهشطبيعی برای این گونه

های مختلف تاریخ .برخوردار استباالیی یت وو تراکم گياهی به منظور استقرار خوب گياه در مزرعه از اولکاشت  تاریخ نييتع

در معرض  ینولوژیكی متفاوتمراحل ف ،د و به ازای تاریخ کاشتندهکاشت به طور موثری قدرت رویش بذر را تحت تاثير قرار می

حصول عملكرد باال، مستلزم انطباق مراحل  (.Saghatoleslami & Mousavi, 2008) گيرندتغييرات شرایط محيط قرار می

-ليد میبهينه از منابع تواستفاده  به منظوررشد رویشی و زایشی گياه با شرایط جوی مساعد از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب 

های مختلف کاشت بر ارتفاع ساقه، وزن هزار ( اعالم کردند که تاثير تاریخKazerani et al., 2005) نی و همكارانکازراباشد. 

 Davazdahe) بنابر نظر دوازده امامی و همكاران دار بود.معنی (Foeniculum vulgare) دانه و عملكرد دانه گياه رازیانه

Emami et al., 2008 ) شت بهاره بادراکتاریخ( شبیDracocephalum moldavica L. نسبت به ) تابستانه برتری تاریخ

نسبت  تابستانهشت اکتاریخ طوالنی بودن دوره رشد رویشی نسبت به به داشت و عملكرد بيشتری توليد کرده است که دليل این امر 

د که اثر تاریخ کاشت بر ( اعالم کردنBalandari & Rezvani Moghaddam, 2011بالندری و رضوانی مقدم ) .داده شد

 Saghatoleslamiسالم و موسوی )دار بود. ثقه االمعنی (.Cichorium pumilum Jacqوزن خشك اندام هوایی کاسنی )

& Mousavi, 2005داری بر شاخص برداشت گل و بذر هميشه بهار( گزارش کردند که تاریخ کاشت اثرات معنی 
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(Calendula officinalis L. )بوته در متر مربع باالترین  92فروردین( با تراکم  91یكه اولين تاریخ کشت )داشت، بطور

 عملكرد دانه و گل را داشت.

کننده رقابت جهت دستيابی به تراکم کاشت نه تنها تعيين ،شودمحسوب می گياهانتراکم یكی از عوامل مهم در تعيين عملكرد 

در  .(Anis et al., 2001) کندهای گياهی را نيز کنترل میشك بين اندامنور و مواد غذایی است، بلكه تقسيم و تخصيص ماده خ

باعث کاهش  (.Anethum graveolens L) شویدنشان داده است که افزایش تراکم در گياه  هایبررس یخبر جیراستا نتا نيهم

 Koocheki etو همكاران ) یكکوچ (.Nancy et al., 2007)ها و افزایش آنها به ساقه شد به برگ یمواد فتوسنتز صيتخص

al., 2004یرازيش شنیآو یديتوده تول ستیز زانيبر م اهيتراکم گ ريتأث سهی( با مقا (L. Zataria multiflora و زوفا )

(Hyssopus officinalis L.گزارش کردند که در سال اول باالتر )6/6تراکم ) نیدر کمتر یرازيش شیعملكرد اسانس آو نی 

ارتفاع، وزن تر و خشك ساقه  نیشتري( گزارش کرد که بAl-Ramamneh, 2009) الرمامه. ع( بدست آمدبوته در متر مرب

 Malayeri, 2007 &) بررسی اميد بيگی و مالیرینتایج  بدست آمد. فیرد یمتر رویسانت 92در فاصله کاشت  شنیآو

Omid Bighi) های هوایی و توليد ماده موثره در گياه اندام به یمواد فتوسنتز صيافزایش تراکم باعث کاهش تخص د کهنشان دا

افزایش تراکم ( Rahmati et al., 2009)اساس مطالعه رحمتی و همكاران  . برشد (Matricaria recutita) ابونهدارویی ب

ادوند و همكاران های زایشی گياه و افزایش عملكرد گياه دارویی بابونه شد. مطالعه دبه اندام یمواد فتوسنتز صيباعث افزایش تخص

(Dadvand et al, 2009 )ها باعث به برگ یمواد فتوسنتز صيبهبود تخص ليافزایش تراکم بدل مؤید این مطلب است که

 ,.Rezai Nejad et alنژاد و همكاران )مطالعه رضایی .شد( .Ocimum basilicum Lگياه ریحان ) افزایش عملكرد دانه

در کمترین تراکم کاشت به ( .Cuminum cyminum L)سبز  هزیر ییلكرد بذر گونه دارونشان داد که بيشترین عم زي( ن2001

 دار عملكرد دو گونه دارویی اسفرزهنشان داد که افزایش تراکم باعث بهبود معنی زين گر،ید ایمطالعه جیدست آمد. نتا

(Plantago ovata Forssk. )( و پسيليوم شدRahimi et al., 2009.) یبسزا ريتأث دکنندهیيتأ زيمطالعات ندیگر  جینتا 

مطالعات  یبرخ جیراستا، نتا ني. در همباشدیم های مختلفاندام ها وگونه به یمواد فتوسنتز صيتخص زانيبر رشد و م یاهيتراکم گ

 Kamkar etهای هوایی شد )به اندام یفتوسنتز وادم صيباعث افزایش تخصزیره سبز های پایين کاشت نشان داده است که تراکم

al., 2011 و افزایش  بذربه  یمواد فتوسنتز صيافزایش تخصموجب افزایش جذب نور،  از طریق گياه آویشن(. افزایش تراکم در

کرد که افزایش تراکم  دیيتأ زين گرید ایمطالعه جی(. نتاPiccaglia & Marotti, 2001شد ) داروییعملكرد در این گياه 

 Moaveni etهای هوایی و افزایش عملكرد طی یك بررسی دو ساله شد )به اندام ید فتوسنتزموا صيباعث بهبود تخص آویشن

al., 2011.)  
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های ارزشمند و همچنين تعيين عوامل بهينه بدین ترتيب، با توجه به اهميت گياهان دارویی و توسعه کشت و کار این گونه

شت اکاکوتی به صورت ک شت پایيزهاتراکم گياهی و امكان کین ترمناسب نييتع با هدفاین آزمایش مدیریتی بر این گياه، 

 در شرایط آب و هوایی مشهد طراحی و اجرا شد.به منظور افزایش طول دوره رشد بذر  ستقيمم

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقيقاتی دانشكده شت و تراکم اتاریخ کبه نسبت با هدف بررسی واکنش گياه دارویی کاکوتی  این آزمایش

درجه و  61دقيقه تا  92درجه و  21کيلومتری جنوب شرقی مشهد )با طول جغرافيایی  91اورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در کش

سال دو در متری از سطح دریا(  182دقيقه شمالی و ارتفاع  8درجه و  90دقيقه تا  29درجه و  92دقيقه شرقی و عرض جغرافيایی  96

ای، به منظور تعيين خصوصيات فيزیكی و شيميایی قبل از انجام آزمایشات مزرعهجرا در آمد. ا به 9919-19و  9911-19زراعی 

شيميایی خصوصيات خاک  -برداری به صورت تصادفی از زمين محل اجرای آزمایش انجام شد. نتایج تجزیه فيزیكیخاک نمونه

 نشان داده شده است. 9 در جدول

 

 ک قبل از کاشتخصوصيات فيزیكی و شيميایی خا -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) 

 ت خاکباف
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 عمليات سازی زمين، در شهریور ماه آمادهمليات  اجرایبمنظور 

 شد.  ایجاد های زهكشیجوی ،نهرکن

 8، 6شامل شت اتراکم کسه با سه تكرار انجام شد. های کامل تصادفی در قالب طرح بلوک (9×2آزمایش بصورت فاکتوریل )

زمایش به عنوان آدر سال اول اجرای  یناول فرورد و آذراول  ،آبان، اول مهراول چهار تاریخ کاشت شامل بوته در متر مربع و  91و 

متر در نظر سانتی 91و  92، 91به ترتيب  متر مربع بوته در 91و  8، 6ها در تراکم فواصل روی ردیف بوتهتيمار مدنظر قرار گرفتند. 

. عمليات کاشت به صورت در نظر گرفته شدمتر سانتی 21 ها نيزها و کرتفاصله بين ردیف .متر بود 9×9ها ابعاد کرت. گرفته شد
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ای مورد استفاده از )الزم به ذکر است که بذره انجام شدای با دست به صورت جوی و پشتهردیف  چهارکشت مستقيم بذر روی 

. با توجه به اینكه انجام شده بود، تهيه شد سال قبل در مزرعه تحقيقاتی دانشكده کشاورزی مشهدای که سال قبل در آزمایش مزرعه

 ای و سطحی کاشته شدند. گرم( است، لذا بذور بصورت کپه 96/1تا  92/1بذر این گياه بسيار ریز )وزن هزار دانه بين 

یكنواخت سبز گردند. روش آبياری به طور یك هفته با دقت آبياری شدند تا بذور  تا روزانهها از کاشت جویبالفاصله پس 

بلكه به  ،گيردبود که در آن آب به طور مستقيم در تماس با گياه قرار نمیبا استفاده از سيفون ای جوی و پشتهنشتی و مورد استفاده 

ها پس از اطمينان از سبز شدن و استقرار بوتهبرگی  9-2مرحله  درنماید. می ها را مرطوبنشت نموده و آن هاصورت نفوذی به پشته

آبياری و سپس  نوبتهای هرز از طریق وجين دستی پس از هر کنترل علفتنك شدند. به دقت برای دستيابی به تراکم مورد نظر 

 ی خاصی مشاهده نشد. . در طی آزمایش آفت یا بيمارانجام شدظرفيت زراعی شرایط رسيدن به 

تاج  قطر، بوتهارتفاع  شاملبوته به طور تصادفی انتخاب و صفاتی  سه ،در هر دو سال( دهیگل %91در مرحله شروع گلدهی )

گردید. و ثبت های هوایی اندازه گيری ، همچنين وزن خشك اندامهادر این زمان شد. گيریاندازهو تعداد گل آذین  پوشش گياهی

تمامی گياهان موجود  ،برداری در هر چين در زمان رسيدگی کامل بذرها انجام شد. بدین منظورنمونه ،بذرن عملكرد بمنظور تعيي

 بعد از انتقال به آزمایشگاه، هوا خشك شده و درها نمونه با استفاده از داس برداشت و (متر مربع چهاردر سطح )در هر کرت 

های هوایی در دمای اتاق و در ذکر است به منظور حفظ کمّيت و کيفيت اسانس، اندام قابل گيری شد.وزن کل بذر اندازه ،نهایت

رصد اسانس به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور استخراج رای تعيين دهوایی خشك شده ب اندامگرم  911سپس سایه خشك شدند. 

زرد  به رنگکه گيری، اسانس حاصل اعت اسانسس سه، از روش تقطير با بخار توسط دستگاه کلونجر استفاده شد. پس از اسانس

 چهارای در بسته در یخچال با دمای زدایی شده و در ظروف شيشهآوری و با سولفات سدیم بدون آب رطوبتروشن بود، جمع

 . ها برداشت شدقابل ذکر است که در سال اول تنها یك چين و در سال دوم دو چين از بوته گراد نگهداری شد.درجه سانتی

-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 پنجای دانكن و در سطح احتمال ها از آزمون چند دامنه

 

 نتايج و بحث

کاکوتی  دارویییانس اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصيات رشدی و عملكرد کمی و کيفی گياه نتایج آناليز وار

 نشان داده شده است.  9چندساله در جدول 
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 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصيات رشدی، عملكرد کمی و کيفی گياه کاکوتی چندسالهنتایج تجزیه واریانس )ميانگين مربعات(  -2 جدول

Table 2- Variance analysis (mean of squares) of sowing date and Plant density on growth criteria and quantitative and 

qualitative yield of ziziphora  
 سال اول

The first year 

 

درصد 
 اسانس

Essential 
oil 

content 

 عملكرد بذر
Seed yield 

-وزن خشك اندام

 هوایی های
Dry weight of 

shoots 

تعداد گل آذین در 
 شاخه جانبی

Inflorescence 
No. per 
branch 

 قطر کانوپی
Canopy 
diameter 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 

درجه 
 آزادی
Df 

 منابع تغييرات
S.O.V 

 
ns17.02 ns5.35 ns 13774.06 ns 2.95 ns2.73 ns1.21 2 

 بلوک
 Block 

 
ns 22.1 **51459.88 **266423.97 **226.25 **548.81 **98.83 3 

 (SDتاریخ کاشت )
 Sowing date 

(SD)  
 

ns 45.3 **17801.18 **894369.77 **45.44 **368.17 **87.64 2 

 (PDتراکم کاشت )

Plant density 
(PD) 

 ns 650. **980.43 *130388.19 ns3.22 **15.97 *1.52 6 PD×SD 

 
2.27 17.66 38418.11 2.73 3.78 0.64 22 

 اشتباه

 Error 

 سال دوم )چين اول(

The second year (the first cutting) 

 

درصد 

 اسانس
Essential 

oil 
content 

 عملكرد بذر
Seed yield 

-وزن خشك اندام

 هوایی های
Dry weight of 

shoots 

تعداد گل آذین در 

 ساقه فرعی
Inflorescence 

No. per 
branch 

 قطر کانوپی
Canopy 
diameter 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 

درجه 

 آزادی
Df 

 منابع تغييرات
S.O.V 

 ns2.01 ns15838.00 ns 2427895.25 ns 89.54 ns170.16 ns2.93 2  بلوکBlock 

 
ns 1.22 ns 6868.2 ns 2435177.33 ns302.35 ns 1169.33 ns153.0 3 

 (SDتاریخ کاشت )
 Sowing date 

(SD)  
 

ns 3.45 ns 15086.7 ns 1038.66346 ns 1386.46 ns 1542.47 ns 478.5 2 

 (PDتراکم کاشت )

Plant density 
(PD) 

 ns 0.65 ns 2024.15 ns957400.33 ns 338.43 ns1170.58 ns101.27 6 PD×SD 

 
2.27 9419.02 112459.94 342.11 553.40 168.42 22 

 اشتباه

 Error 

 (دومسال دوم )چين 

The second year (the second cutting) 

 

درصد 

 اسانس
Essential 

oil 
content 

 عملكرد بذر
Seed yield 

-وزن خشك اندام

 هوایی های
Dry weight of 

shoots 

تعداد گل آذین در 

 ساقه فرعی
Inflorescence 

No. per 
branch 

 قطر کانوپی
Canopy 
diameter 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 

درجه 

 آزادی
Df 

 منابع تغييرات
S.O.V 

 
ns2.02 ns15838.86 ns 2427895.35 ns 89.54 ns170.19 ns2.93 2 

 بلوک
 Block 

 
ns 1.22 ns6868.95 ns 2435177.33 ns302.35 ns 1169.39 ns 153.04 3 

 (SDتاریخ کاشت )
 Sowing date 

(SD)  
 

ns 3.45 
 15086.29

ns 
ns 3461038.66 ns 1386.46 ns 1542.43 ns 487.6 3 

 (PDتراکم کاشت )

Plant density 
(PD) 
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 ns 0.69 ns 2024.12 ns957400.33 ns 338.50 ns1170.62 ns101.27 9 PD×SD 

 
2.26 9419.03 112459.64 342.11 342.11 168.42 30 

 اشتباه
 Error 

 د.دهدار را نشان میعدم وجود تفاوت معنی nsو احتمال یك درصد و پنج درصد  به ترتيب معنی دار در سطح *و  **
* , ** and ns represent significant at 5% level, Significant at 1% level and non significant, respectively. 

 

روی ارتفاع و قطر کانوپی کاکوتی چندساله در سال  (≥19/1p) داریتأثير معنیتراکم بوته و تاریخ کاشت نتایج نشان داد که 

 (.9)جدول تاریخ کاشت و تراکم بوته قرار نگرفتند تاثير تحت سال دوم و در هر دو چين در این خصوصيات ، اما داشتنداول 

متر سانتی 9/21و  9/91به ترتيب با  پوشش گياهیقطر تاجو  گياهنشان داد که بيشترین ارتفاع در سال اول بررسی اثر تاریخ کاشت 

 9/99و  6/99با  فروردینتاریخ کاشت  برای پوشش گياهیاجقطر تو  گياهوکمترین ارتفاع  آذر مشاهده شدتاریخ کاشت برای 

و کشت فروردین  روز )در اوایل اردیهشت( 921پس از تقریباً در این تحقيق گياهان کشت پایيزه (.9 )جدول مشاهده شدمتر سانتی

تر بودن یيزه به دليل طوالنیروز )در اواخر خرداد( به مرحله گلدهی وارد شدند. علت افزایش ارتفاع بوته در کشت پا 01پس از 

مطالعه خصوصيات رشدی این با توجه به مطالعات رویشگاهی کاکوتی چندساله و باشد. فصل رشد و رشد رویشی بهتر گياه می

ریزش نزوالت آسمانی به که  شدباشد، مشخص می ترو درجه حرارت خنكباال رطوبت مند نيازگونه بومی استان خراسان که 

تغييرات حرارتی و بروز به عنوان عایق حرارتی احتماالً بدليل جلوگيری از بر سطح خاک ليل ایجاد یك الیه صورت برف به د

تاریخ ها در بوته ها گردید.موجب بهبود خصوصيات رشدی بوته رطوبت در زمان کاشت بذرو متداوم تر همچنين تأمين مناسب

داشته نسبت به سه تاریخ دیگر تری رشد مناسب ،های طبيعیزیستگاهها با هبوت یرشد شرایطبيشتر کاشت آذر ماه به دليل مشابهت 

در کشت بهاره کاکوتی به دليل شرایط نامناسب دمایی، تبخير و تعرق . اندرا به دنبال داشتهارتفاع و قطر گياه که در نهایت، افزایش 

های در مقایسه با بوتهعيت سبز و رشد رویشی کمتری و کوتاه شدن فصل رشد از وضتحت تأثير افزایش درجه حرارت محيط  باالی

های خود گزارش کردند در بين در بررسی (Benoit et al., 1990بنویت و همكاران )برخوردار بود. تاریخ کاشت پایيزه 

ی براشعشع جذب ت مدت زمان ،فاکتورهای محيطی، درجه حرارت، مهمترین عاملی است که طول دوره رشد و نمو ودر نهایت

توان کارایی گياه را در استفاده از عوامل محيطی کند. لذا با انتخاب صحيح فصل و تاریخ کاشت میرا تعيين میها توليد آسيميالت

 (Hassani, 2005) ( و حسنیKheirkhah, 2011) مطالعات اکولوژیكی که خيرخواهنتایج  .در طول فصل رشد بهبود بخشيد

گزارش نيز ( Ebadi et al, 2010)و همكارانعبادی  .کندد نيز چنين موضوعی را تأیيد میروی کاکوتی چند ساله انجام دادن

  دارای ارتفاع بوته باالتری نسبت به کشت بهاره بود.( Matricaria recutita L). که کشت پایيزه بابونه آلمانی ندکرد

در سال اول آزمایش داری بطور معنی تی چند سالهکاکو پوشش گياهیقطر تاجو  ارتفاع ،نتایج نشان داد که با افزایش تراکم

 دارمعنیاین خصوصيات رشدی کاکوتی تحت تأثير اگر چه آزمایش در سال دوم در هر دوچين اما  ،(≥12/1p) افزایش یافت
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ترین ارتفاع بيشبطوریكه  .(2 و 2های )جدول گردید کانوپیافزایش تراکم باعث کاهش ارتفاع و قطر  ولیتراکم بوته قرار نگرفت، 

متر مشاهده سانتی 1/28و  0/98ا بوته در متر مربع و به ترتيب برابر ب 6در سال اول مربوط به تراکم و قطر کانوپی این گياه دارویی 

در  سانتی متر و 1/88و  2/99بوته در متر مربع به ترتيب برابر با  6سال دوم برای چين اول با تراکم  باالترین ميزان این صفات در شد.

 .متر حاصل گردیدسانتی 2/89و  9/91به ترتيب برابر با  بوته در متر مربع 6نيز با تراکم چين دوم 

یافت افزایش تراکم نور در سطوح باالتر  برای جذببدليل افزایش رقابت  کاکوتی چند سالهارتفاع  در سال اول با افزایش تراکم،

قطر اما کاهش ارتفاع و  ،همخوانی دارد (Rezvani Moghaddam et al., 2005که با نتایج رضوانی مقدم و همكاران )

 ایافزایش رقابت درون گونهها و در نتيجه استقرار کامل بوتهبدليل  احتماالًدر سال دوم  تحت تأثير تراکم گياهی پوشش گياهیتاج

و محيطی تخصيص یافته به هر بوته کاهش ای منابع غذایی با افزایش رقابت درون گونه؛ به طوریكه بوده است برای جذب منابع

به  ،ترتيببه این  شده است. پوشش گياهیقطر تاجو در نتيجه باعث کاهش ارتفاع  که( Carpenter & Board, 1997)یافته 

ای جذب ربيشتر ب هابوتهنبوده و  کاکوتیگياه رشد ای برای نور عامل محدود کننده ،بوته در متر مربع 91رسد که در تراکم نظر می

( Nadjafi, 2006) و نجفی آویشنروی  (Shalaby et al., 2009و همكاران )شلبی نتایج . اندهعناصر غذایی رقابت کرد

معاونی و  .یافتبا افزایش تراکم ارتفاع گياه کاهش  نيز نشان داد که( Nepeta binaludensis) پونه سای بينالودیروی گياه 

و دوم به  نيز در بررسی اثر تراکم بوته بر ارتفاع آویشن گزارش کردند که در سال اول (Moaveni et al., 2011) همكاران

 بوته در متر مربع حاصل شد. 8و  92ترتيب باالترین ارتفاع بوته در تراکم 

بيشترین . (9)جدول بود  (≥12/1p)دار اول معنیدر سال  پوشش گياهیتاجبر ارتفاع و قطر بوته  تاریخ کاشت و تراکماثر متقابل 

 8/26و  9/99به ترتيب با  متر مربع بوته در 91تراکم و  تاریخ کاشت آذربرای در سال اول  پوشش گياهیتاجارتفاع بوته و قطر 

متر سانتی 91/ 9و  2/1به ترتيب با  بوته در متر مربع 6تراکم و و کمترین مقدار این صفات برای تاریخ کاشت فروردین متر سانتی

 1/990و  2/21به ترتيب با  بوته در متر مربع 6بيشترین ميزان این صفات در سال دوم برای تاریخ کاشت آذر و تراکم مشاهده شد. 

و  8/99چين اول و برای متر سانتی 6/21و  2/96 و کمترین ميزان با متر در چين دومسانتی 8/991و  9/96و  اولمتر در چين سانتی

 (.2و  2، 9ای هبدست آمد )جدول مترسانتی 9/99

 
 در سال اول کاکوتی چند سالهگياه خصوصيات رویشی و عملكرد کمی و کيفی و تراکم بوته بر  تاریخ کاشتاثر  -3جدول

Table 3- Effect of sowing date and plant density on growth criteria and quantitative and qualitative yield of 

ziziphora at the first year 

 تيمار

Treatment 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant 

height (cm) 

-سانتیقطر کانوپی )

 (متر

Canopy 

diameter (cm) 

تعداد گل آذین در ساقه 

 فرعی

Inflorescence No. 

per branch 

 هایوزن خشك اندام

)کيلوگرم در  هوایی

 هكتار(

 عملكرد بذر

)کيلوگرم در 

 هكتار(

 درصد اسانس )%(
Essential oil 

percentaget 

(%) 
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Dry weight of 

)1-(kg.ha shoots 

Seed yield 

)1-(kg.ha 

1SD 
(October ) 

c*16.03 a40.65 c15.88 b494.91 c95.57 a 30.4 

2SD 
(November ) 

b17. 70 b46.60 b18.44 a1336.37 b201.26 a 314. 

3SD 
(December ) 

a19. 25 a50.20 a22.77 a1442.42 a224.04 a4.77 

4SD 
(March ) 

d11.58 d32.33 d10.77 b408.88 d74.09 a 39.3 

1PD 

)2-(6 plants.m 
c13.31 c36.88 b15.25 c656.21 c111.48 a 45.4 

2PD 

)2-(8 plants.m 
b16.40 b42.49 b16.58 b904.28 b144.45 a 0.54 

3PD 

)2-(10 plants.m 
a18.70 a47.96 a19.08 a1201.45 a188.15 a03.6 

1PD1SD f13.13 f34.33 f12.66 g310.9 g55.66 d362. 

2PD1SD de15.79 e40.46 e16.66 fg486.00 e91.55 d2.18 

3PD1SD bc19.16 c47.16 de18.33 fe687.4 d130.51 c3.10 

1PD2SD e14.60 e40.04 e17.00 cd1169.2 b205.21 a4.88 

2PD2SD c18. 20 bc46. 26 dec18. 33 c1239. 6 b204. 95 a.884 

3PD2SD b20.30 b53.50 dbc20.00 b1600.2 a261.98 ab4.57 

1PD3SD d16. 13 ed43. 08 b21. 66 de863. 8 c140. 67 c3. 33 

2PD3SD bc19.30 b50.61 bc21.33 bc1459.0 b200.86 a4.78 

3PD3SD a22.33 a56.84 a25.33 a2004.5 a261.95 b4.24 

1FD4SD g9.40 g30.10 f9.66 g280.9 h43.64 e1.70 

2FD4SD f22.33 fg32.55 f10.00 fg432.50 f80.47 c2.92 

3FD4SD f13. 01 f34. 35 f12. 66 g513. 00 e98. 18 d2. 34 

 .(≥12/1p) باشندنمی LSDبر مبنای آزمون داری دارای تفاوت معنیو برای هر صفت، در هر ستون های دارای حداقل یك حرف مشترک ميانگين* 

* Means in each column and for each trait, with at least one similar letter are not significant different based on LSD test 

(p≤0.05). 
 

 تعداد گل آذين در ساقه فرعی 

کدام هيچداری بر تعداد گل آذین کاکوتی در تأثير معنی تاریخ کاشت و تراکم گياهی ،شودمالحظه می 9همانگونه که در جدول 

ذین در گل آ 9/90و  9/26بيشترین تعداد گل آذین در سال دوم برای چين اول و دوم به ترتيب با  اما ،ندهای آزمایش نداشتسالاز 

موجب  بوته در متر مربع 91بوته در متر مربع به  6تراکم از مشاهده گردید. افزایش  بوته در متر مربع 6تراکم ساقه فرعی برای 

گل  کاهش تعدادرسد به نظر می .(9)جدول  درصد گردید 81و  21تعداد گل آذین در چين اول و دوم به ترتيب برابر با  کاهش

 از جهت استفاده بوته کاهش سهم هر و هابوته بين افزایش رقابت علت به تراکم گياهان افزایش اثر در آذین در ساقه فرعی

 بوته ای رقابت بين علت به باال های تراکم در طرفی، از (.(Adebisi et al., 2005است  غيره بوده و فضا نور، غذایی، عناصر

 & Bahraniشده است )گل آذین  در نهایت باعث کاهش تعداد امر،ن که ای فرعی کاهش یافته شاخه های تعداداحتماالً  ،بيشتر

Babaei, 2007 .) ستیشلبی و (Channabasavanna & Setty, 1992 نيز گزارش کردند که تعداد شاخه جانبی در گياه )

ها برای کسب نور، آب ته، بدليل رقابتی که بين بوآویشنباشد و با افزایش تراکم بوته بشدت تحت تاثير تراکم بوته آن می آویشن
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های جانبی خود با کمبود منابع مقابله و گياه با کم کردن تعداد شاخهآید، حالت خود تنكی اتفاق افتاده و مواد غذایی بوجود می

  .کندمی

ها در ینباشد، زیرا گل آذکننده پتانسيل عملكرد بذر می عملكرد است که تعييناصلی تعداد گل آذین در گياه یكی از اجزای 

آذین اگرچه باشند. تعداد گلمیبرای ذخيره در بذرها کننده مواد فتوسنتزی مورد نياز تامين ،بوده و از طرفی بذربرگيرنده تعداد 

 ،تاریخ کاشت، تراکم بوته تحت تاثير عمليات مدیریتی نظيربه شدت شود، ولی صفتی است که به طور ژنتيكی کنترل می

رود ، انتظار میانتخاب تراکم گياهی مناسبلذا با ، (Gupta, 1976گيرد )قرار مینيز و غيره  آبياری های خاک،حاصلخيزکننده

 . یابدهای جانبی خود را افزایش داده و به دنبال آن تعداد گل آذین نيز افزایش گياه تحت شرایط رشد رویشی مطلوب، تعداد شاخه

 

  هاي هوايیوزن خشک اندام

تحت  داریدر سال اول به طور معنیچند ساله های هوایی کاکوتی شود، وزن خشك انداممالحظه می 9ل همانگونه که در جدو

و تاریخ کاشت تراکم ولی در سال دوم و هر دو چين این صفت تحت تأثير  ،(≥19/1p) قرار گرفت تاریخ کاشت و تراکمتأثير 

 . (9 نگرفت )جدولقرار 

 .(9)جدول  ندهای هوایی کاکوتی داشتبر وزن خشك اندام (≥19/1pداری )تاثير معنیل های مختلف کاشت فقط در سال اوتاریخ

 88/218و  29/9229 با فروردینو  آذر هایتاریخ کاشتدر به ترتيب  اولهای هوایی در سال وزن خشك اندامو کمترین  بيشترین

 وزن خشك اندام هوایی گردیددرصدی  921 زایشتاریخ کاشت آذر نسبت به فروردین باعث اف کيلوگرم در هكتار بدست آمد.

تر بودن شرایط رشدی گياه به ویژه محتوی رطوبتی خاک باعث بهبود رشد مناسبتر و رسد دوره رشد طوالنیبنظر می .(9)جدول 

یط رویشگاهی با مطالعه شرا ها در این تاریخ کاشت نسبت به دو تاریخ دیگر به ویژه فروردین ماه شده است. به طور کلی،بوته

همراه با محتوی تری را های کاشت پایيزه گياه مرحله رشد رویشی طوالنیدر تاریخرسد که کاکوتی جندساله در مرتع، به نظر می

های در اندامبيشتری را  ها و مواد فتوسنتزیمرحله زایشی، کربوهيدراتوقوع طی کرده و فرصت یافته پيش از خاک رطوبتی بيشتر 

 .به دنبال داشته استپایيزه های تاریخ کاشتدر را وزن خشك اندام هوایی  که این امر در نهایت، افزایش دتجمع دهمختلف 

 

 کاکوتی چند ساله در چين اول سال دوم گياه خصوصيات رویشی و عملكرد کمی و کيفی و تراکم بوته بر  تاریخ کاشتاثر  -4 جدول

Table 4- Effesct of sowing date and plant density on growth criteria and quantitative and qualitative yield of 

ziziphora at the first cutting in the second year 

تيمار 

Treatment 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant 

height (cm) 

-سانتیقطر کانوپی )

 (متر

Canopy 

diameter (cm) 

تعداد گل آذین در ساقه 

 فرعی

Inflorescence No. 

per branch 

 هایوزن خشك اندام

)کيلوگرم در  هوایی

 هكتار(

 عملكرد بذر

)کيلوگرم در 

 هكتار(

 درصد اسانس )%(

Essential oil 

content (%) 
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Dry weight of 

)1-(kg.ha shoots 

Seed yield 

)1-(kg.ha 

1SD 
(October ) 

a28.47 a*80.55 a25.20 a1598.8 a176.13 a3.84 

2SD 
(November ) 

a29. 25 a82. 82 a25. 86 a909. 5 a143. 31 a3. 58 

3SD 
(December ) 

a30. 09 a86. 65 a29. 56 a1818. 3 a183. 25 a4. 30 

4SD 
(March ) 

a21.13 a61.11 a15.93 a747.4 a124.64 a3.47 

1PD 

)2-(6 plants.m 
a33.44 a88.88 a34.25 a1766. 1 a184.48 a4.19 

2PD 

)2-m(8 plants. 
a27.57 a78.49 a24.58 a1340.2 a169.65 a4.03 

3PD 
-(10 plants.m

)2 

a20.70 a66.96 a13.20 a699.4 a116.75 a3.19 

1PD1SD a40.50 a80.83 a40.86 a1110.8 a152.90 a82.3 

2PD1SD a23.79 a68.13 a20.42 a8877.1 a142.1 a55.3 

3PD1SD a21.13 a92.67 a14.33 a7339.2 a134.85 a7.33 

1PD2SD a37.00 a78.51 a45.41 a2894.2 a237.82 a28.4 

2PD2SD a28. 30 a104. 93 a17. 54 a1748. 7 a201. 10 a58. 4 

3PD2SD a22.47 a65.04 a14.64 a153.4 a107.30 a86.2 

1PD3SD a28. 60 a117. 86 a26. 41 a2123. 4 a201. 10 a2. 05 

2PD3SD a38.86 a75.02 a46.11 a2.6187 a212.51 a74.4 

3PD3SD a22.83 a67.08 a16.17 a1459.0 a136.14 a04.3 

1FD4SD a27.68 a78.34 a26.08 a936.3 a144.58 a61.3 

2FD4SD a19.33 a64.88 a14.05 a855.5 a140.74 a51.3 

3FD4SD a16. 40 a40. 10 a7. 68 a450. 6 a88. 60 a03. 3 

 .(≥12/1p) باشندنمی LSDداری بر مبنای آزمون های دارای حداقل یك حرف مشترک دارای تفاوت معنیميانگينو برای هر صفت، در هر ستون * 

* Means in each column and for each trait, with at least one similar letter are not significant different based on LSD test 

(p≤0.05). 
 

 کاکوتی چند ساله در چين دوم سال دوم گياه خصوصيات رویشی و عملكرد کمی و کيفی و تراکم بوته بر  تاریخ کاشتاثر  -5 جدول

Table 5- Effects of sowing date and plant density on growth criteria and quantitative and qualitative yield of 

ziziphora at the second cutting in the second year 

تيمار 

Treatment 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Plant 

height (cm) 

-سانتیقطر کانوپی )

 (متر

Canopy 

diameter (cm) 

تعداد گل آذین در ساقه 

 فرعی

Inflorescence No. 

per branch 

 هایوزن خشك اندام

)کيلوگرم در  هوایی

 هكتار(

Dry weight of 

)1-(kg.ha shoots 

 ملكرد بذرع

)کيلوگرم در 

 هكتار(

Seed yield 

)1-(kg.ha 

 درصد اسانس )%(

Essential oil 

content (%) 

1SD 
(October ) 

*a24.47 a73.55 a16.27 a7.749 a.47118 a70.3 

2SD 
(November ) 

a25. 35 a75. 83 a16. 92 a. 51438 a51. 151 a. 253 

3SD 
(December ) 

a26. 00 a79. 65 a20. 49 a6. 1658 a93. 158 a97. 3 

4SD 
(March ) 

a17.11 a54.15 a6.83 a3 .587 a36.99 a39.2 

1PD 

)2-(6 plants.m 
a29.34 a81.44 a25.64 a1606. 4 a159.9 a3.54 

2PD 

)2-(8 plants.m 
a33.67 a71.47 a15.57 a1180.7 a144.57 a3.57 

3PD 
-(10 plants.m

)2 

a16.75 a59.40 a14.30 a535.5 a91.79 a2.70 
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1PD1SD a36.58 a73.50 a71.33 a4.5950 a07.127 a27.3 

2PD1SD a19.69 a63.19 a92.11 a9 .723 a90.117 a00.3 

3PD1SD a17.23 a85.63 a25.5 a3 .537 a86.109 a37.2 

1PD2SD a32.09 a71.00 a3.036 a.02734 a75.212 a08.3 

2PD2SD a24. 38 a97. 90 a8. 38 a. 31588 a34. 158 a05. 4 

3PD2SD a18.49 a58.07 a5.45 a.4157 a73.82 a71.2 

1PD3SD a24. 65 a110. 69 a05. 17 a. 61963 a02. 176 a04. 4 

2PD3SD a34.65 a68.06 a61.37 a.81712 a65.187 a.863 

3PD3SD a18.93 a60.03 a32.7 a3 .1299 a31.111 a9.82 

1FD4SD a23.62 a71.38 a0.617 a8 .776 a78.119 a80.3 

2FD4SD a15.39 a57.83 a30.5 a3 .695 a62.115 a28.2 

3FD4SD a12. 22 a33. 20 a00. 5 a7. 290 a08. 63 a45. 2 

 .(≥12/1p) باشندنمی LSDداری بر مبنای آزمون های دارای حداقل یك حرف مشترک دارای تفاوت معنیميانگينو برای هر صفت، در هر ستون * 

* Means in each column and for each trait, with at least one similar letter are not significant different based on LSD test 

(p≤0.05). 
 

ها و در نتيجه جلوگيری از نوسانات رسد که بارش برف با ایجاد یك عایق حرارتی روی بوتههمانگونه که در فوق نيز بيان شد، به نظر می

ها در مقایسه با سه تاریخ موجب افزایش رشد بوته ی سبز شده از بذرهاهاتأمين رطوبت الزم برای رشد گياهچههمچنين یی خاک و دما

با نتایج مطالعات رویشگاهی خيرخواه هوایی را موجب شده است. این امر بهبود عملكرد اندامدر نهایت، کاشت دیگر شده که این امر 

(Kheirkhah, 2011 که )در استان خراسان شمالی  و با درجه حرارت کمترهای شمالی تر این گونه دارویی در شيببيانگر رشد مطلوب

گياهان دارویی از جمله مرزنجوش بستانی از  برخیبر روی  (Csizinsky, 2002) سيزینسكی نتایج .داردباشد، مطابقت می

(Origanum vulgare L.کرفس ،) (Apium petroselinum L.و ) آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)  در شرایط آب و

یل پایيز یا اواخر ادر اواخر پایيز یا اوایل زمستان کاشته شدند در مقایسه با کاشت در او این گياهان زمانی کهنيز نشان داد  سویسهوایی 

های مختلف کاشت بر مطالعه اثر زمان ز باني( Berna et al., 2009برنا و همكاران ) .بودنددارای عملكرد وزن خشك بيشتری  ،زمستان

گزارش کردند هر چه دمای ( Dracocephalum moldavica L.) رشد، عملكرد پيكر رویشی و مقدار اسانس گياه دارویی بادرشبی

سرعت جوانه ؛ از طرف دیگر، اگر چه با افزایش درجه حرارت، ولی با کندی صورت می گيردتر جوانه زنی بذر یكنواخت ،هوا کمتر باشد

لذا تاریخ کاشت باید زمانی  ،خواهد شد تر سبزولی مزرعه غير یكنواخت شود،های آنزیمی تسریع میبذرها به دليل افزایش فعاليتزنی 

( Zehtab-Salmasi et al., 2006زهتاب سلماسی و همكاران ) .انتخاب شود که گياه بتواند استقرار خوب و یكنواختی داشته باشد

بمنظور ( Anethum graveolens L.) بطوریكه در گياه شوید ؛استقرار گياه را تحت تاثير قرار می دهد ،ند که تاریخ کاشتاظهارداشت

ابتدای بهارکشت شود و گياهان کشت شده در این تاریخ نسبت به تاریخ کشت های دیرتر  بهتر است این گياه در ،توليد مناسب بذر

 ت جوانه زنی و وزن خشك گياهچه را داشتند.)اواسط بهار( باالترین درصد و سرع

 صباغ و رزمجو .(2)جدول  های هوایی افزایش یافتوزن خشك اندام بوته در متر مربع 91به  6تراکم گياهی از با افزایش در سال اول 

(Sabagh & Razmjoo, 2007 ) کردند که با افزایش  با مطالعه اثر تراکم بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه دارویی اسفرزه، گزارش
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راکم مطلوب برای ؛ به طوریكه این محققان تبوته در متر مربع، عملكرد بيولوژیكی و بذر افزایش پيدا کرد 961و  991به  81تراکم گياه از 

های اندامه ( نشان داد که زیست تودKoocheki et al., 2008)نتایج کوچكی و همكاران  بوته در متر مربع اعالم کردند. 961اسفرزه را 

باالترین توده برای داری تحت تأثير تراکم بوته قرار گرفت؛ به طوریكه بيشترین زیستدر سال اول به طور معنیآویشن شيرازی هوایی 

 ، نيز مشخصدیگردر تحقيقی  .مشاهده شدبوته در متر مربع(  6/6و  8بوته در متر مربع( در مقایسه با دو تراکم دیگر ) 91تراکم گياهی )

 شدموجب را افزایش تراکم افزایش عملكرد ماده خشك نيز ( .Menta piperita L) فلفلی در خصوص گياه نعناع گردید که

(Heidari, 2009) . 

-وزن خشك اندامبا افزایش تراکم بوته  ولی ،داری بر وزن خشك اندام هوایی نداشتاگر چه تراکم تاثير معنی ،در سال دوم آزمایش

 28به ترتيب  وزن خشك اندام هوایی در چين اول و دومبوته در متر مربع،  91به  6تراکم از  افزایشبطوریكه با  ؛یافتکاهش  هوایی های

استقرار کامل گياه در سال دوم ياه نسبت به تراکم در سال دوم مربوط به پذیری گواکنشعدم  رسدبه نظر مید. درصد کاهش نشان دا 69 و

در  (Moaveni et al., 2011)مشابه با گزارشات معاونی و همكاران نتایج ین باشد. اها میرشد بوته در دسترس برایفضای و ثبات 

اثر معنی داری بر روی عملكرد ( بوته در متر مربع99و  91، 8)های مختلف تراکماین محققان دریافتند که . مطابقت داردنيز  آویشنمورد 

حسين و  بوته در متر مربع( بدست آمد. 8) ندام هوایی در سال دوم در کمترین تراکمبيشترین عملكرد ا؛ آویشن داشت اندام هوایی

موجب ( .Dracocephalum moldavica L) بادرشبویه در بوته( نشان دادند که افزایش فاصله Hussein et al., 2006) همكاران

زیادی جانبی مناسب در مقایسه با فضای کم شاخه های  آنها متذکر شدند که گياه با داشتن فضای .افزایش عملكرد زیست توده گياه شد

 ی(، الگندAkbarnia et al., 2006)و همكاران مطالعات مختلف اکبر نيا  جینتا .یافت عملكرد زیست توده آن افزایشتوليد نموده و 

(El-Gandi et al., 2011و نقدی )دبا( ی و همكارانNaghdibadi et al., 2002رو )نیا دیمؤ ییدارو هایهاز گون یتعداد ی 

 گردید. شنیو آو(، ریحان Coriandrum sativumگشنيز ) به ترتيب باعث کاهش عملكرد ماده خشك تراکم شیمطلب است که افزا

(. 9( بود )جدول ≥19/1pدار )معنیچند ساله در سال اول های هوایی کاکوتی بر وزن خشك اندام تراکمو  تاریخ کاشتاثر متقابل 

کيلوگرم در هكتار و کمترین ميزان این  2/9112با بوته در متر مربع  91در تاریخ کاشت آذر و تراکم زن خشك اندام هوایی بيشترین و

 (. 9 جدول) مشاهده شدکيلوگرم در هكتار  1/981با بوته در متر مربع  6و تراکم  ردینفروتاریخ کاشت برای  صفت

های که بيشترین وزن خشك اندام نشان دادارویی کاکوتی چندساله در سال دوم گياه د مختلف هایاز طرفی، مقایسه عملكرد چين

های کاکوتی تحت تأثير دوره درصد باالتر بود. بدین ترتيب، باالتر بودن خصوصيات رشدی بوته 99هوایی در چين اول نسبت به چين دوم 

بهبود  ،که در نهایت استصوصيات رویشی افزایش خ وخاک  ازمدت زمان بيشتر برای جذب آب و مواد غذایی مربوط به تر رشد طوالنی

( نشان داد که وزن خشك Koocheki et al., 2008نتایج مطالعه کوچكی و همكاران ) عملكرد این گياه دارویی را موجب شده است.
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 Shabahangشباهنگ و همكاران ) درصد باالتر از چين دوم بود. 09و  81های هوایی و عملكرد اسانس زوفا، در چين اول به ترتيب اندام

et al., 2012 های هوایی زوفا در چين اول را در مقایسه با چين دوم گزارش نمودند. درصدی وزن خشك اندام 28( نيز بهبود 

 عملكرد بذر

، ولی گرفتقرار  تراکم بوتهو  تاریخ کاشتگردد که در سال اول عملكرد بذر کاکوتی تحت تأثير مشاهده می 9با توجه به جدول 

با توجه  تاریخ کاشت آذروجود، با این داری بر این صفت نداشتند.اثر معنی تراکم بوتهو  تاریخ کاشتدر سال دوم در هر دو چين 

تحت  تر در برابر سرمای زمستانبرای کاکوتی و همچنين مقاومت بيشآب و هوایی  تردر شرایط مساعدبيشتر و رشد به استقرار بهتر 

عملكرد توليد باالترین های مختلف موجب چينطی در هر دو سال و ، مناسبترین تاریخ کاشت بوده و هارف روی بوتهتأثير وجود ب

کيلوگرم در هكتار و در سال  12/992باالترین ميزان عملكرد بذر در سال اول برابر با بطوریكه (. 2و  2، 9 هایبذر گردید )جدول

 مشاهده گردید تاریخ کاشت آذرکيلوگرم در هكتار برای  91/928با دوم چين ر هكتار و کيلوگرم د 99/989با های اول دوم چين

 Pimpinella affinisآنيسون ) روی کشت بذر با بررسی( Gabriela et al., 2010و همكاران ) گبریال .( 2و  2، 9 ولا)جد

Ledeb.)  داری بر عملكرد بذر داشت که این اشت اثر معنیجه گرفتند که زمان کدو تاریخ کشت آبان و آذر )کشت پایيزه( نتيدر

از نظر عملكرد بذر تحت تأثير داری پایيزه نسبت به بهاره تفاوت معنیهای زیرا در کشت  ،شتبا نتایج این تحقيق مطابقت دا نتيجه

انگونه که قبالً نيز بيان همدرصد بيشتر از تاریخ فروردین بود که  69شت آذر، اعملكرد بذر در تاریخ کمشاهده شد. تاریخ کاشت 

-باالتر و فراهمی متداومو محتوی  تر به ویژه درجه حرارتاین امر عالوه بر وجود شرایط محيطی مناسببه نظر می رسد علت شد، 

ل موجود به دليمحيطی استفاده بهتر گياه از منابع ، هازنی، سبز شدن و استقرار گياهچهتر رطوبت خاک طی این تاریخ برای جوانه

 خورشيدی و همكاران ( وAskari et al., 2010) گزارش عسكری و همكاران باشد.میداشتن فرصت زمانی کافی )طوالنی تر( 

(Khorshidi et al., 2009 مبنی بر برتری عملكرد بذر گياه دارویی )های پایيزه نسبت به بهاره، نتایج شتادر تاریخ ک آنيسون

های پایيزه به دليل طوالنی شدن دوره رشد، کند. آنها بيان کردند که در کشتزمایش تایيد میاکوتی را در این آحاصله در مورد ک

احتماالً بيشتر  .بوده استو به همين دليل از عملكرد بذر باالتری برخوردار  بردهگياه زمان بيشتری از انرژی نور خورشيدی بهره 

افزایش تلفات و  هاجوانه زدن بذر یدليل غير یكنواخت آبان و مهر به بودن عملكرد بذر در تاریخ کاشت آذر نسبت به تاریخ های

های زنده در های تاریخ کاشت مهر و آبان نسبت به تاریخ کاشت آذر بوده که این امر باعث کاهش تعداد بوتهدر بوتهها گياهچه

جهت را در اواخر پایيز شرایط مساعدتری  شتاک ،. بنابراینه استشدها بوتهواحد سطح و به تبع آن کاهش درصد بقای زمستانه 

 چنين حالتی برای گياه دارویی زیره سبز .نموده استبه ویژه گياهان سرمادوست نظير کاکوتی ایجاد  بذرها ینی جوانه زیكنواخت
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 92آذر نسبت به دو تاریخ کشت  92( نيز گزارش شده است که تاریخ کاشت Nezami et al, 2011) توسط نظامی و همكاران

 .مهربه دليل کاهش تلفات گياهی از عملكرد بذر باالتری برخوردار بود 92آبان و

( ≥12/1p) در سال اول آزمایش را تحت تأثير قرار دادکاکوتی داری عملكرد بذر گياه دارویی به طور معنی تاریخ کاشت و تراکم

کيلوگرم در  18/969با  بوته در متر مربع 91و تراکم  سال اول در تاریخ کاشت آذر و آباندر باالترین عملكرد بذر (. 9)جدول 

مشاهده کيلوگرم در هكتار  62/29با  بوته در متر مربع 6و تراکم  تاریخ کاشت فروردینبرای  صفتو کمترین ميزان این بود هكتار 

ملكرد گياه دارویی گشنيز ( با مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملكرد و اجزاء عGhobadi, 2010) قبادی(. 9)شكل  گردید

گشنيز می باشند. نتایج آنها نشان داد که اثر تاریخ کاشت و بذر گزارش کرد که تاریخ کاشت و تراکم دو عامل مهم در توليد 

 اما اثر متقابل بين زمان کاشت و تراکم در تمام تيمارها معنی دار نبود. ،تراکم بر عملكرد دانه و اجزاء عملكرد معنی دار بود
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اما آنچه که باعث افزایش ميزان  ،تراکم و تاریخ کاشت بر ميزان درصد اسانس تأثير نداشته باشندکه به نظر می رسد  ،بطور کلی
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Fig.1- Interaction effect between different sowing date and plant density on seed yield of ziziphora at the first year  
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رجه حرارت های باال و شدت تابش نور خورشيد است که کمتر بودن درصد اسانس در چين د شده استدرصد اسانس در گياه 

نيز گزارش کرد  (Balandari, 2011) بالندری( موید این موضوع است. شهریور( نسبت به چين دوم )نيمه اول تير)نيمه اول  اول

نيز ( Aflatuni, 2005) یافالطون جینتا .ندنی نداشتکه تاریخ کاشت و تراکم تاثير معنی داری بر درصد اسانس گياه دارویی کاس

  .تراکم گياهی تاثير معنی داری بر درصد و عملكرد اسانس نداشت نشان داد که نعناع یروبر 

 

 نتيجه گيري

ا توجه بدر خصوص تاریخ کاشت و تراکم گياه کاکوتی چند ساله می توان چنين نتيجه گيری نمود  ،بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه

شت تحت تاثير دماهای متفاوت بر خصوصيات امختلف ک هایتاریخ ،باشدهای مختلف کشت از نظر حرارتی متفاوت میبه اینكه زمان

در کشت پایيزه برای کاکوتی چند ساله  کشت بذر به طور مستقيمبهترین تاریخ ، بطوریكه داشتزایشی گياه تاثير معنی داری  رویشی و

محتوی رطوبتی بيشتر خاک طوالنی تر بودن فصل رشد، شامل زیرا به دليل مزایای فصل پایيز  ،مشهد می باشد و هواییآب  در شرایط آذر

به ویژه در آذر بر و کشت پایيزه آن گيرد استقرار گياه بخوبی انجام میحرارتی روی سطح خاک، و همچنين وجود برف به عنوان عایق 

به عنوان تراکم  بوته در متر مربع در سال دوم 6در سال اول و  بوته در متر مربع 91همچنين تراکم  ارجحيت دارد.های کاشت سایر تاریخ

توانایی توليد جوانه های جدید در قسمت طوقه و ساقه به دليل مطلوب انتخاب گردید. نكته قابل توجه این است که گياه کاکوتی چند ساله 

را کاهش تراکم در سال دوم ، قادر است در محل گره های تماس یافته با خاک مرطوبهای خوابيده روی زمين و همچنين توليد ریشه 
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