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  چکیده
بمنظور مطالعه اثر تاریخ کاشت و . وب زراعی مورد استفاده قرار گیردکاسنی یکی از گیاهان دارویی است که می تواند در تنا    

در مزرعه مرکز تحقیقـات کشـاورزي اسـتان یـزد بـه       1388-89تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی، آزمایشی در سال زراعی 
 15(سـه تـاریخ کاشـت    . صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا گذاشته شـد 

بوته در متر مربع به عنـوان فـاکتور فرعـی     10و 5،7به عنوان فاکتور اصلی و تراکم هاي ) اردیبهشت  15فروردین و  15اسفند، 
نتایج حاصل نشان داد؛ تراکم به طور معنی دار بر صفات وزن تر و خشک اندام هـوایی و ریشـه، تعـداد شـاخه     . انتخاب گردیدند

صفات وزن تر و خشک انـدام هـوایی و   . با افزایش تراکم، عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. ارتفاع ساقه اثر گذاشتهاي جانبی و 
بوتـه در متـر مربـع داراي     5بوته در  مترمربع و صفات تعداد شاخه هـاي جـانبی و ارتفـاع سـاقه در تـراکم       10ریشه در تراکم 

وزن تر و خشک ریشه، وزن خشک گل، تعداد شاخه هـاي جـانبی و ارتفـاع     اثر تاریخ کاشت بر صفات . بیشترین عملکرد بودند
صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک گـل و تعـداد شـاخه هـاي     . ساقه در زمان گلدهی داراي اختالف معنی دار بود

اه داراي بیشترین عملکـرد  فروردین م 15اسفند ماه و صفات وزن تر و خشک ریشه و ارتفاع ساقه  در تاریخ  15جانبی در تاریخ 
 15بوتـه در متـر مربـع و تـاریخ کاشـت       10اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم نشان داد که کاشت گیاه کاسنی بـا تـراکم   . بودند

  .فروردین،  بیشترین عملکرد بیولوژیک در شرایط آب و هوایی استان یزد را در پی داشت
  

  کرد  کاسنی، تاریخ کاشت، تراکم، عمل :کلید واژه ها
  

  :مقدمه
از سـوي دیگـر   . براي رفع نیاز فزاینده به داروهاي گیاهی، بایستی اقدامات الزم در خصوص کاشت این گیاهان انجام پـذیرد      

تامین مواد اولیه براي صنایع داروسازي نیاز به افزایش تولید محصول در واحد سطح دارد که عملی ترین و اقتصادي ترین روش 
  ). 1(فزایش کارایی نهاده هاي مورد استفاده در زراعت گیاهان دارویی می باشددستیابی به این مهم، ا

Schittenhelm    نشان داد که تاریخ کاشت یکی از مهمترین فاکتورهایی است که می تواند عملکرد ریشه و بـذر درگیـاه کاسـنی
 Rekowska. ار می دهـد تـراکم مـی باشـد    از فاکتورهاي دیگر که عملکرد کاسنی را تحت تاثیر قر. )6(را تحت تاثیر قرار دهد 

سانتی متر، عملکرد را به  40×35سانتی متر در مقایسه با فاصله کاشت 40×25نشان دادند که فاصله کاشت Jurga-Szlempoو
و همکاران گزارش کردند کـه تـاریخ کاشـت و تـراکم بوتـه  بـر عملکـرد و اجـزاء         Madani).5(افزایش می دهد %  6/29میزان 

در این پژوهش، تراکم بوته بر صفاتی مانند بیوماس گل، ریشـه و عملکـرد کـل مـوثر بـوده و تـاریخ       . سنی موثر استعملکرد کا
بوته در متر مربـع و تـاریخ کاشـت     8بیشترین عملکرد ریشه در تراکم . کاشت، بیوماس ساقه، گل و برگ را تحت تاثیر قرار داد

  ).  4(بوته در متر مربع حاصل شد  16اسفند ماه و تراکم  25تاریخ کاشت  اسفند ماه بدست آمد و بیشترین عملکرد گل در 25
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  مواد و روش ها
زمین مورد نظر در ابتداي . در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي استان یزد اجرا گردید 1388- 89این آزمایش در سال 

در قالب ) اسپلیت پالت(اساس کرت هاي خرد شده آزمایش بر . شخم زده شد، سپس تسطیح و کرت بندي گردید 88اسفند 
 15، 1388اسفند  15(ه تاریخ کاشت فاکتور اصلی شامل س. طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت

صفات اندازه . بوته در متر مربع بود 10و  7، 5و فاکتور فرعی شامل سه سطح تراکم ) 1389اردیبهشت  15و  1389فروردین 
. وزن تر و خشک اندام هوائی، وزن تر و خشک ریشه، ارتفاع ساقه، تعداد شاخه جانبی و عملکرد گل: گیري شده عبارت بودند از

جهت اندازه گیري وزن خشک، نمونه ها به صورت . وزن تر اندام هوائی و ریشه پس از انتقال به آزمایشگاه اندازه گیري شد
تجزیه شده و براي  SASداده هاي حاصل به کمک نرم افزار . خشک شده و توزین شدندطبیعی و در دماي آزمایشگاه کامالٌ 

  .مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده شد
  

  نتایج
نتایج آزمایش نشان داد که اثر تراکم هاي مختلف بوته بر عملکرد وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه و اثر 

  ). 1جدول (هاي مختلف کاشت بر عملکرد وزن تر و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند تاریخ 
بوته در متر مربع  5کیلوگرم در هکتار،  بیشترین میانگین وزن تر اندام هوایی و تراکم  5/12322بوته در متر مربع با  10تراکم 

اثر متقابل تراکم و ). 2جدول(هوایی گیاه کاسنی را به خود اختصاص دادند کیلوگرم در هکتار کمترین وزن تر اندام  2/6594با 
  ).1جدول(تاریخ کاشت بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال پنج در صد معنی دار بود 

اردیبهشت  15اسفند و  15در مقایسه میانگین هاي تاریخ کاشت بر عملکرد وزن تر ریشه، مشخص شد که تاریخ هاي کاشت 
اثر ). 2جدول( فروردین  داراي اختالف معنی دار بودند  15کدیگر اختالف معنی دار نداشتند ولی هر دو با تاریخ کاشت با ی

  ).  1جدول(متقابل تراکم و تاریخ کاشت بر وزن تر ریشه در سطح احتمال پنج در صد معنی دار بود 
  نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در گیاه کاسنی -1جدول

 میانگین مربعات ابع تغییرمن

 
درجه 
 آزادي

وزن تراندام  
 هوایی

 وزن تر ریشه
وزن خشک 
 اندام هوایی

وزن خشک 
 ریشه

وزن خشک 
 گل

تعداد 
شاخه 
 جانبی

ارتفاع ساقه در 
 زمان گلدهی

4/18131781* 2 تکرار  1/61973 n.s *3/1037218  5/5382 n.s 4/888 n.s *5/3  *1/89  

n.s **9/542022 113624298 2 تاریخ کاشت  6756993n.s **3/58037  **9/8772  **3/52  **3/9934  

a 4 42199333 3/93841خطاي  9/1842513  3/12256  1018 4 9/219  

77656290** 2 تراکم  **1/1759510  **1/3977601  **6/176188  5/106 n.s **2  **9/72  

تاریخ و تراکم 
 کاشت

4 *13932359  *1/184729  3/521798 n.s 8/26191 n.s 1/434 n.s 5/1 n.s *5/119  

b 12 4/2977203خطاي   3/48094  1/182556  1/7833  4/415  8/0  3/22  

75/17  (%)ضریب تغییرات   92/16  27/17  22/19  38/20  03/23  81/10  

n.s ،*درصد 1و 5به ترتیب بی معنی و معنی دار در سطح احتمال **و 

 
 
  

 

 



 

٣ 

  

 تاریخ هاي کاشت

  صفات

  وزن تراندام هوایی
)kg/ha(  

  وزن تر ریشه
)kg/ha( 

  وزن خشک اندام هوایی
)kg/ha( 

  وزن خشک ریشه
)kg/ha( 

  وزن خشک گل
)kg/ha( 

 تعداد شاخه جانبی
ارتفاع ساقه در 

گلدهی زمان 
)cm( 

11725a 8/1240 پانزده اسفند b 3209a 2/463 a 67a 6 a 2/58 a 

11589a 3/1548 پانزده فروردین a 9/2639 a 2/536 a 9/32 b 7/4 a 67a 

5364a 8/1073 پانزده اردیبهشت b 1460a 5/372 b b b b 

        بوته تراکم هاي مختلف

 a 5/12322  a 3/1736 a 8/3072 a 7/597 a 39 b 8/3  b 9/40 بوته در متر مربع 10

 b 7/9897 b 5/1290 b 2/2505  b 5/466 a 4/36 b 4/3 b 8/39 بوته در متر مربع 7

  c 2/6594 c 3/806 c 8/1764 c 5/299 a 7/29 a 9/4 a 1/51 بوته در متر مربع 5

  لحاظ آماري معنی دار نیستنددر هر ستون میانگین هایی که داراي حروف مشترك هستند از 
  و تاریخ کاشت بر صفات مورد بررسی تراکم متقابل اثرات هاي میانگین مقایسه -3جدول

 تاریخ کاشت
  

تراکم هاي 
 مختلف بوته

 میانگین صفات
  وزن تر 

  اندام هوایی
)kg/ha( 

  وزن تر ریشه
)kg/ha( 

  وزن خشک
  اندام هوایی 

)kg/ha( 

  وزن خشک ریشه
)kg/ha( 

  خشک گلوزن 
)kg/ha( 

 جانبیتعداد شاخه 
ارتفاع ساقه در زمان گلدهی 

)cm( 

پانزده 
 اسفند

12360bc 1463b 3438ab 8/507  بوته در متر مربع 10 b 6/48 abc 7/5 a 7/54 c 

13500ab 1392b 3610a 2/547 بوته در متر مربع 7 b 2/73 ab 6a 3/61 bc 

9317cd 7/867 بوته در متر مربع 5 c 2578c 5/334 c 2/79 a 3/6 a 8/58 bc 

پانزده 
 فروردین

16240a 2092a 3610a 732a 6/39 بوته در متر مربع 10 bcd 7/4 ab 67b 

12350bc 1687b 2782bc 7/565 بوته در متر مربع 7 b 9/34 bcd 3/3 b 57c 

6179de 8/865 بوته در متر مربع 5 c 1528de 7/310 c 2/24 cd 6a 77a 

پانزده 
 اردیبهشت

8366d 1653b 2170cd 3/553 متر مربعبوته در  10 b    

3850ef 3/793 بوته در متر مربع 7 c 1123e 7/286 c    

2815f 3/663 بوته در متر مربع 5 c 7/886 e 5/257 c    

 دانکن اي چند دامنه مختلف کاشت و تراکم هاي مختلف بوته به روش آزمون در تاریخ هاي کاسنی مورد مطالعه میانگین صفات مقایسه-2جدول
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  بحث

در پژوهش حاضر، . محصول اقتصادي مورد نظر در گیاه داروئی کاسنی، عملکرد وزن تر اندام هوایی و ریشه در واحد سطح است
با اینکه از نظر آماري در تولید وزن تر اندام هوایی با سایر تاریخ ها اختالف معنی دار ) اسفند ماه 15(تاریخ کاشت زود هنگام 

کشت زود هنگام را در خیلی از  Baert. را به خود اختصاص داد) کیلوگرم در هکتار  11725( ید ندارد اما بیشترین میزان تول
  ).3(موارد به عنوان پتانسیلی جهت افزایش عملکرد درگیاه کاسنی مخصوصاً در اقلیم مدیترانه اي حائز اهمیت می داند 

تواماٌ استفاده می شود، و ریشه گیاه کاسنی داراي ماده اینولین با توجه به اینکه جهت تهیه عرق کاسنی از اندام هوائی و ریشه، 
فروردین ماه  15در این پژوهش، تاریخ کاشت . می باشد، حصول باالترین وزن تر ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است

م کاسنی به دلیل و همکاران مشاهده نمودند که درصورت کشت زود هنگا Madani.بیشترین میزان وزن تر ریشه را تولید نمود
با توجه به مطلب مذکور، در پژوهش حاضر گیاهان کشت شده در تاریخ ). 4(تشکیل زودتر گلها، رشد ریشه ها کاهش می یابد 

فروردین ماه کاهش  15اسفند ماه زودتر وارد مرحله گلدهی شدند و میزان وزن تر ریشه آنها نسبت به تاریخ کاشت  15کاشت 
اسفند ماه بیشترین میزان وزن خشک گل را نسبت به سایر تاریخ ها در این پژوهش تولید نمود که  15تاریخ کاشت . یافت

اردیبهشت ماه بدلیل برخورد با فصل گرما در شرایط  15تاریخ کاشت . دلیل آن ورود زودتر گیاهان به مرحله گلدهی بود
  .اقلیمی استان یزد، هیچگونه عملکرد گلی نداشت

ن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد شاخه جانبی و ارتفاع ساقه در زمان گلدهی را تحت تاثیر قرار تراکم گیاه صفات وز
و همکاران نتیجه گرفتند که با افزایش تراکم  Madani.با افزایش تراکم، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه افزایش یافت. داد

  .که با نتایج حاصل از این پژوهش هماهنگی دارد )4(، وزن ریشه ها کاهش یافت 24و  16به  8بوته از 
اثرات متقابل تاریخ کاشت و تراکم، صفات مورد بررسی را تحت تاثیر قرار داد بطوریکه بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی و 

اه بدلیل دیر اردیبهشت م 15تاریخ کاشت . بوته در متر مربع بدست آمد 10فروردین ماه  و تراکم  15ریشه در تاریخ کاشت 
  .بودن کشت با توجه به شرایط آب و هوایی استان یزد، کمترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد

  
  نتیجه گیري کلی

به طور کلی با توجه به یافته هاي به دست آمده در این بررسی و اینکه جهت تولید عرق کاسنی از اندام هوایی و ریشه گیاه  
بوته در متر مربع به منظور حداکثر عملکرد  10فروردین ماه و تراکم  15اده می گردد تاریخ کاشت تواماً و به صورت تر استف

عملکرد وزن خشک ریشه به عنوان اندام با اهمیت کاسنی . بیولوژیک براي گیاه کاسنی در یزد و مناطق مشابه توصیه می شود
  .بیشتر از سایر تیمارها می باشدبوته در متر مربع  10فروردین و تراکم  15نیز در تاریخ کاشت 
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