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یزان بررسی تیمارهای مختلف آبیاری در عملکرد شیرابه، م

مرتعی  -گیاه دارویی یو بقا ،اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی

 (.Ferula assa-foetida Lتلخ ) ةآنغوز
 
 رفسنجانی ایران )عج(عصر کشاورزیی دانشگا  ووی ةاستادیارگرو  عللم باغبانیی دانشکد ؛محمدرضا پیرمرادی 

 فردوسی مشهدی ایرانکشاورزیی دانشگا ةاستادیار گرو  عللم باغبانیی دانشکد ؛*محمد مقدم   
 استادیار گرو  عللم باغبانیی پردیو ابلریحانی دانشگا  تهرانی پاکدشتی ایران؛ نوید یزدانی 

 
 
 

 
بیه  زدن  ای است که بیا تیی    چتریان است. ارزش این گیاه به دلیل شیرابه ةمتعلق به تیرو مرتعی  -تلخ گیاهی دارویی ةآنغوز
هیای میداوم در    سیالی  خشک .عیلکرد شیرابه و بقای این گیاه تأگیر بسزایی دارد درگی آید. بارند دست می آن به ةس ریشأر

برداری بهتر  ر جیعیت آن گیاشته است. تحقیق حاضر در این راستا و به منظور بهرهدتأگیر نامطلوبی  این گیاهمناطق رویش 
انجیام   جنگیل قیا م کرمیان     ةط طبیعیی در منطقی  و بقای گیاه در شرای ،و بررسی تأگیر آبیاری در رشد، نیو، عیلکرد شیرابه

 بار در هفتیه، دو هفتیه ییک    شامل دو بار در هفته، یک ی . در این مطالعه تأگیر پنج تییار آبیاری در طول فول رشدپییرفت
میل  های کا ی به هیراه شاهد )بدون آبیاری( بر روی صفات فوق در قالب طرو بلود بار در ماه و یک ،بار بار، سه هفته یک

واریانس نشیان داد آبییاری در طیول بیرو، طیول       ة. نتایج تجزیشدگیاه مطالعه  2۰توادفی در چهار تکرار و در هر تکرار 
آبیاری باعثِ  ،داری در سطح یک درصد داشت. هیچنین گیاه تأگیر معنی ةو عیلکرد شیراب ،رشد رویشی ةبرو، طول دور دم

داری باعیث کیاهش    برداری و در سال بعد شد. اما آبیاری به طیور معنیی   بهره ةخورده در طول دور گیاهان تی  یافزایشِ بقا
هفتیه بیود کیه     بیار در  صورت ییک ه آبیاری گیاهان ب افزایش عیلکرد شیرابهْ براید. بهترین تییار شدرصد اسانس شیرابه 
بار آبیاری در  ییار شاهد و یکبه تشود  میگرم در هر پایه داشت. کیترین میزان عیلکرد نیز مربوط  4/8۱عیلکردی معادل 

 شود. برداری و در طول فول رشد آن توصیه می از بهرهپیش آبیاریِ گیاه آنغوزه  ،طور کلیه ماه. ب
 .زنی، شیرابه، عیلکرد گیاه، تی  یتلخ، بقا ةآبیاری، آنغوز واژگان کلیدی:

                                                      
 E-mail: m.moghadam@um.ac.ir    0915-5594128   کلف  نویسناة مسئول   ا *

 چکیده

2/1۰/1391 

9/7/1392 
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www.SID.ir

mailto:m.moghadam@um.ac.ir
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1394ی بهار 1ارة ی شم 68ی مجله منابع طبیعی ایرانی دورة مرتع و آبخیزدارینشریه   
 

26 

 مقدمه
 ة( متتلههق بهه  کیههر.Ferula assa-foetida Lآنغههوزه )

مرکتهیِ ارزشهمناِ ایهران     -دارویی گیاهانِو از  1چتریان

گون  وجود دارد ک  شهباه    32 اس ا در جن  فروت

و در منهاطق مختلهف کشهور     رنها زیادی ب  یکایگر دا

ای  ا ارزش اصلی ای  گیاه ب  دلی  شیراب ]14[ روینا می

ههای آن سهاخت  و به  ریشه  منت ه        اس  ک  در بهر  

دا گهرد   ستحصال میس ریش  اأزدن ب  ر د و با کیغشو  می

متهری   سهانتی  40و کا عمق اس  ای  گیاه راس   ةریش

های فرعی موازی سطش زمهی    کناا ریش  خا  نفوذ می

ن هش مهمهی در    ،به  همهی  دلیه      یابنها  گسترش مهی 

ا ]19[کننها   جلوگیری از فرسایش خا  مراکآ ایفها مهی  

بست  ب  میهزان   ،یای  و مونوکارییک اس  و ای  گیاه یک

 10کا  6ی  از گذش   ،و سایر شرایط اقلیمی بارناگی

یه  از  ایه  گیهاه    ،نشهیناا در نهایه    سال ب  گ  مهی 

در  ا ]23[رود  د و از بهی  مهی  وشه  مهی بذردهی خشک 

مهاه   5/2رویشی ایه  گیهاه حهاود     ةحال  طبیتی دور

اسهفنا    از یهانزده  اًحهاود  ،اس ا بست  ب  دمای محیط

ایط محیطهی از  شود و کح  کأثیر شهر  ای  گیاه سبز می

های آن شروع  اواسط اردیبهش  کا اوای  خردادماه بر 

 به  سهبب   ،ایه  گیهاه   ،ب  زردشهانا در نهایه   ا نک می

شان و وزش باد، از مح  طوق  جاا و یراکنهاه   خشک

ب  طوری ک  ی    رود گیاه ب  رکود می ،دا ست وش می

ا صمغ ]7[شود  ها مشخص نمی از ای  مرحل  مح  یای 

 ،ایا نوع اشهکی  ا کوده2ا اشکی  1اس   نوع  آنغوزه دو

آیها، نهادرکری  و    دسه  مهی   دهنهاه به    گ  ةک  از ساق

کری  نوع آنغوزه و ب  درشتی یک نخود کا یهک   مرغوب

ظاهری مسطش یا بیضهوی داردا رنهگ آن    و س ،گردو

                                                      
1. Apiaceae 

 ،ای ای اس ا نوع کهوده  زرد مای  ب  قرمز یا قهوه و زرد

هههای  بهه  رنههگ ،سهه کههری  نههوع شههیراب  ا کهه  فههراوان

و خاکسههتری  ،ای سههفیا، زرد، قرمههز قهههوه ه گونههاگون

س أزدن به  ر  اس  و، ب  دلیه  اینکه  بها کیهغ     ه ای قهوه

نیز به  دلیه  کمهاس بها سهطش       و آیا دس  می ریش  ب 

 ا]30[خا ، ناخالصی آن بیش از نوع اشکی اس  

، 2آنغوزه شام  کرکیبات گوگردی، آلفا ییهن   ةشیراب

، 5، کهامولونفرول 4ت ات کومارینی فئوکیای ، مش3بتا یین 

و بسیاری کرکیبات دیگر اسه    ،6آمبلی یرنی ، کانفرول

و ضهاانگ    ،آور ا صمغ آنغوزه ضاکشهنج، قاعهاه  ]10[

در درمان استاسه  حنجهره، بیمهاری گهوارش،     و  اس 

ِ  دارویهی  ا آنغهوزه اثهرِ  ]18[ رود مهی  کار ب و غیره  ،آس 

دارد و ایه   اه و روده ههای مته   ر انهاام دبسیار زیهادی  

بارداری مانآِ ا آنغوزه ]29[ کنا می  ضاعفونیها را  اناام

ا در طب سهنتی ایهران از صهمغ    ]11[د شو  حیوانات می

آنغوزه برای درمان دردههای وریهای شهک ، یبوسه ،     

شهود   و همچنی  ب  عنوان ضا کرم استفاده مهی  ،اسهال

 ا]4[

 ههای گهرم   ر رشها برخهی بهاکتری   داسان  آنغوزه 

ا ]26[دارد  یمنفی و گرم مثب  کأثیر بازدارناگی شایا

که    ،هها  آنغوزه از رشها برخهی قهار     ةشیراب ،همچنی 

جلهوگیری   ،شهود  های بسهتر در انسهان مهی    باع  زخ 

رشا رویشهی   ةای ک  در یایان دور ا شیراب ]15[ا کن می

زدن به  ریشه     رکود گیاه آنغوزه بها کیهغ   ةو اوای  مرحل

ای اسه  که     یرورده ةشیر ،در واقآ د،شو  استحصال می

 ییشو  شود میها ساخت   در طول رشا رویشی در بر 

خهواب   ةها و شهروع دور  شان آن از زردشان و خشک

                                                      
2. -Pinene 
3. -Pinene 
4. Cumarin derivative foetidin 
5. Kamolonfrol 
6. Umbelliperenin and conferol 
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دا شهو   گیاه از طریق آوناها ب  ریش  منت   و ذخیره مهی 

 ةها و ورود گیهاه به  دور   از آنجا ک  بتا از ریزش بر 

وجهود نهاارد،    تزینگون  فتالی  فتوس رکود دیگر هیم

 صهرفاً  شهود  زنی از آن خارج مهی  صمغی ک  در اثر کیغ

به  عله  جهذب     وشاه در ریش  اسه    ذخیره ةشیراب

کرشهان صهمغ    م اار جزئی آب کوسط ریشه  و رقیهق  

شهود   ای از آن خارج می شاه و ایجاد فشار ریش  ذخیره

دوازده کا یانزده مرکب  در طهول   ا گیاه آنغوزه متموتً]7[

شود و هر چهار روز یه    زده می برداری کیغ بهره ةدور

آوری شههیراب  یههک بههرش جایهها بههر محهه     از جمههآ

 ةشودا ولهی ههر چه  به  یایهان دور      خورده وارد می کیغ

شهوی ، م هاار شهیراب  کهاهش      برداری نزدیک مهی  بهره

ای زمهی    یکی از دتی  آن کهاهش آب ذخیهره    یابا می

هر چه    شود ک  ا حال ای  فرضی  مطرح می]16[اس  

آنغوزه بیشتر باشها،   ةرطوبتی خا  اطرا  ریش ةذخیر

 ،ا در نتیجه  شهود  میها جذب  آب بیشتری کوسط ریش 

ایِ ایجادشهاه از   بیشتری کح  کأثیر فشارِ ریشه   ةشیراب

شههانِ آبِ  جههایگزی  ،شههودا همچنههی  آن خههارج مههی

شودا زیهرا   شانِ گیاه می شاه از ریش  مانآِ خشک خارج

شان  برداریِ گیاهِ آنغوزه خشک بهره از جمل  مشکالتِ

در روش سهنتی   ویهژه  ب زنی اس    گیاهان در حی  کیغ

رفهت  م هاار زیهادی از آب     ب  دلی  ازدسه   ،)عرضی(

و  ه بهزر   ب  دلی  ایجاد سطش برش نسبتاً ه  داخ  ریش 

هها   درصها ریشه    50گاهی بیش از  ،عام جایگزینی آن

ا ب  همهی   ]19[شونا  برداری خشک می بهره ةدر مرحل

جلوگیری از بهروز صهام     برای ،در استان کرمان دلی ،

ک  منابآ طبیتهی به     ةمراکآ در ده سال گذشت ، ادار در

ممنهوع  را بهرداری از گیهاه آنغهوزه     مات ینج سال بهره

 ا]20[اس   کرده

کهری  عوامه  محیطهی     کنش رطوبتی یکهی از مهه   

کهاهش رشها و عملکهرد بسهیاری از     اس  ک  باعه ِ  

 شود می ،خشک در مناطق خشک و نیم  ویژه  ب  ،یاهانگ

 شامشخص  ،گرفت  بر اساس کح ی ات انجاما ]27، 21[

ثر گیاهان دارویی کح  کهأثیرِ شهرایطِ   ؤک  کولیا مواد م

یاباا ای  در حالی اس  ک  کنش نبایا  کنشی افزایش می

ینهاهایی ماننها   اب  میزانی باشها که  به  اخهتالل در فر    

زیهرا در ایه  صهورت عملکهرد      ،گهردد  منجرفتوسنتز 

حسهنی و امیهابیگی در    ا]17[یابها   شات کاهش می ب 

زمان با کاهش م هاار آب   بیان کردنا ک  ه  2002سال 

ارکفاع گیاه، کتااد و سطش بهر ، کتهااد و طهول     خا ْ

های جانبی، وزن کهر و خشهک بخهش ههوایی و      شاخ 

زمینی ریحان، عملکرد، شهاخص سهطش بهر ، سهطش     

 ،ا در م اب یاف و محتوای کلروفی  کاهش  ،بر  ةویژ

نسب  ریش  ب  شاخساره و محتوای اسان  آن افزایش 

 کهاهش  باعه   آبهی  کهنش  نتنهاع  گیهاه  ا در]6[ یافه  

 م هاار  خشهک،  و کهر  ةمهاد  بهر ،  سطش در داری متنی

اردکهانی و  ا ]13[شها   اسهان   و عملکهرد  ،کلروفیه  

اثههر کههنش خشههکی را در    2010همکههاران در سههال  

هها   های رشها بادرنجبویه  بررسهی کردنهاا آن     شاخص

نشان دادنا ک  کنش خشکی در شاخص سهطش بهر ،   

و سرع  رشا نسبی و  ،خشک، سرع  رشا گیاه ةماد

ا ایهزدی و  ]2[ثر اس  ؤدرصا و عملکرد اسان  گیاه م

گههزارش کردنهها کهه  کههنش   2010همکههاران در سههال 

، b و a خشههکی در عملکههرد کههر و خشههک، کلروفیهه 

و  ،ای محلول، یرولی ، محتهوای نسهبی آب بهر    قناه

درصا و عملکرد اسان  نتنهاع فلفلهی کأثیرگهذار بهود     

 ا]8[

هها  از ایه  کح یهق بررسهی      ،ب  دتیه  مهذکور  

و  ،شاه، میزان اسان  شهیراب   استحصال ةعملکرد شیراب

بهرداری و سهال    بهره ةگیاهان در طول دور یدرصا ب ا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1394ی بهار 1ارة ی شم 68ی مجله منابع طبیعی ایرانی دورة مرتع و آبخیزدارینشریه   
 

28 

ی  یه بیهاری و کت بتا کحه  کهأثیر کیمارههای مختلهف آ    

برخهههی صهههفات  ،بهتهههری  کیمهههار بهههودا همچنهههی 

مورفولوژیکی دیگر از جمل  کتااد و طول بر ، طهول  

اا شگیری  رشا رویشی نیز اناازه ةو طول دور ،بر  دم

سفان ، کا کنون هیم گون  کح ی ی در ای  زمین  انجام أمت

نگرفت  اس  و مطالبی که  در ایه  زمینه  وجهود دارد     

ا اس زنیِ ای  گیاه  برداران ضم ِ کیغ بهره کجاربِ صرفاً

با طرح ای  فرضی  ک  آبیاری در صهفات مهذکور کهأثیر    

ایه   اا امیها اسه  نتهایج    شه دارد، ای  آزمایش انجهام  

 برداران واقآ گرددا راهگشای کارشناسان و بهرهکح یق 

 

 شناسی روش
مهاه در مرکهآ    16عملیات اجرایی ای  مطالت  ب  مهات  

شرقی شههر کرمهان    ةائ  واقآ در حاشیجنگ  ق ةآنغوز

ا مختصهات  انجام یهذیرف   1389ه  1388های  در سال

درج  و دقی ه  و   30˚17́ 40˝جغرافیایی مح  یژوهش 

 ةشرقی اسه ا شهیب منط ه    57˚ 7́ 55˝شمالی و  ةثانی

جه  آن رو ب  شهمال   و درصا 20کا  10 مورد مطالت 

 ،کرمهان ک  هواشناسی استان  ةا بر اساس آمار اداراس 

متهر و   میلهی  1/149منط ه    ةسهال  سهی  میانگی  بارناگی

های  )سال 1389و  1388های  سالدر بارناگی میانگی  

 4/119و  4/94کرکیههب متههادل   ( بهه یههژوهش جههرایا

سهال  اسه ا    سهی از میهانگی     ک  کمتهر  اس ،متر  میلی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خها  مرکهآ    1جاول 

ا ای  کح یق در قالب طرح هاد مینشان را مورد کح یق 

کیمهار آبیهاری، در چههار     5های کام  کصادفی با  بلو 

گیهاه طراحهی و اجهرا شهاا      20ککرار و در هر ککهرار  

بهار در   کیمارهای آبیاری شام  دو بهار در هفته ، یهک   

بهار در   و یک ،بار بار، س  هفت  یک هفت ، دو هفت  یک

ف هط از   گیاهانی ک  آبیاری نشهانا و  ،ماه بودا همچنی 

آب باران استفاده کردنا ب  عنوان شاها درنظهر گرفته    

کهه  دارای  ،از مرکههآ بخشههی، 1388شههاناا در سههال 

یکسانی بود، انتخهاب و   حااق  شیب و وضتی  ک ریباً

ها در جه  شیب ایجاد شاا در یایان فص  رشا  بلو 

ماه(، در هر ککرار از ههر   )اواسط اردیبهش  1388سال 

برداری )با عمر بهیش   قاب  بهره ةآنغوز کیمار بیس  یای 

ههها و سههایر  کهه  از لحههام طههول بههر  ،سههال( از یههنج

خصوصیات مورفولوژیکی وضتی  یکسهانی داشهتنا،   

 ةیایه  جامته   480 ب  طوری که  جمتهاً    انتخاب شانا

ک از گیاههان مهورد   یه آماری کح یق را کشکی  دادا هر 

 یهک  ،اا ست شگذاری  و شماره گذاری مطالت  عالم 

 بخهش  متریِ سانتی 25متر در  سانتی 30گودال ب  عمق 

گذاری بهای  منظهور    باتیی گیاه حفر شاا عم  شماره

یه  از   ،انجام گرف  ک  از اوای  اسفناماه همان سهال 

حفرشاه و سبزشان گیاههان مهورد    اصالحِ گودالِ قبالً

دا اگهر ایه    شهو اعمال کیمارهای آبیاری شروع  ،مطالت 

ههای مسه  و قابه      شا، یایه   م نمیگذاری انجا عالم 

فصه    آغهاز هها در   برداری، ب  دلی  رشا ک  بهر   بهره

عالوه بر کتااد مهورد   ،رشا، قاب  کشخیص نبودناا البت 

کتاادی گیاهِ اضهاف  انتخهاب شها کها در صهورت       ،نیاز

هها گیاههان جهایگزی  وجهود      برخهی از آن  رفهت ِ  گ  ب 

رفته    گه   ب  ةنغوزنک  در گیاهان آآداشت  باشاا ب  دلی  

و  ،کولیها سهاق ، گه     صمغ موجود در گیاه صر ِ همة

اا در شه نظهر   زدن ای  گیاهان صر  د، از کیغشو بذر می

هر نوب  آبیهاری دو لیتهر آب در گهودال ریخته  شهاا      

با درنظرگرفت  مساحتی ک  هر گیاه اشغال  گفتنی اس ،

در ههر بارنهاگی در   متمهوتً  ا که   شه مشهخص   ،کرده

لیتر آب در دسترس گیهاه قهرار    2 هش ک ریباًیژو ةمنط 

اسهفنا   16کها   13گیردا گیاهان مورد مطالت  همگی  می

ینی ههر  یهای یها  بر از درصا  10ک   وقتیسبز شاناا 

ا و حههااکثر رشهها شههرشهها زرد  ةیایهه  در یایههان دور
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رویشی انجام شا، خصوصیات مورفولوژیکی آن گیهاه  

طول  اس  از عبارت گیری شاا ای  خصوصیات  اناازه

 ه رشا رویشهی  ةو کتااد بر ا دور، بر  بر ، طول دم

و  ه ههای آن  مات زمان سبزشان گیاه کا زردشان بهر  

دقه  بهرای همهة     رشا رویشی به   ةدور یافت ِ نیز یایان

و بر اسهاس کتهااد روز محاسهب     شا گیاهان یادداش  

های  درصا از بر  50گردیاا ی  از زردشان بیش از 

و مراحه  ییچانهان و   شا آبیاری متوقف  عملیات ،گیاه

بهرداری از گیهاه آنغهوزه     بهره ک  روش رایجِ ،کشت ِ آن

 ،کشهت   ةمرحله یهافت ِ   یایاناس ، انجام گردیاا ی  از 

ا ]18[شها   زنهی  هها به  روش دوطرفه  کیهغ     س ریش أر

گیاه موجود در هر ککرار، هر چههار روز   20 هر ةشیراب

در یهک   ،آنغهوزه( یک مرکب  )طبق روال متمهول بهرای   

اا یهه  از یههانزده بههار شههآوری  ظههر  جااگانهه  جمههآ

گیاهان هر ککرار در یهک   ةماه شیراب 2زنی ب  مات  کیغ

آوری شاا یه  از کهوزی  شهیرابة     ظر  جااگان  جمآ

آماه، وزن آن بر کتااد گیاه در هر ککرار ک سی   دس  ب 

شا کا میانگی  عملکرد شهیرابة ههر بوکه  در آن ککهرار     

ههر  در گیهاه   20گیهری بهی     میانگی  دا عم ِشو کتیی 

گیری سایر صفات مورد مطالته  نیهز    ککرار برای اناازه

 3گیاهان موجود در ههر ککهرار    ةانجام گرف ا از شیراب

ها با اسهتفاده   گرمی برداش  شا و اسان  آن 50 ةنمون

از دستگاه کلونجر استخراج گردیهاا بهازده اسهان  به      

شهاه بهر وزن    اسان  اسهتخراج درصا و با ک سی  وزن 

اا میهانگی   شمحاسب   100گرم( ضرب در  50شیراب  )

بازده اسان  س  نمون  به  عنهوان درصها اسهان  ههر      

ماناه در هر ککهرار   اا کتااد گیاهان زناهشککرار کتیی  

 ،بهرداری شهمارش شهاا همچنهی      در یایان فص  بههره 

ا کتااد گیاهان سبزشاه در هر ککرار در بههار سهال بته   

بررسی کأثیر آبیهاری بهر    براینیز شمارش شاا ای  کار 

ی  ، SASافزار  نرمبا ها  ب ای گیاهان انجام گرف ا داده

هها بها آزمهون     شهاا میهانگی     کجزیه  ،از کس  نرمالیت 

 اشا ای دانک  م ایس  چنادامن 
 

 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع مورد مطالعه1جدول 
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Cu 
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Fe 

pp
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 06/1 44/0 43/0 46/0 5/4 5/77 71/0 09/0 05/8 79/0 722/0 29 لومی

 

 نتایج
نشهان  را واریان  ایه  کح یهق    ةنتایج کجزی 2جاول 

انگی  صهفات  میه  ةم ایسه  3جاول  ،اا همچنی هد می

ا همان طور ک  مشهخص  دها را نشان میمورد مطالت  

طهول  باع  افهزایش  داری  اس ، آبیاری ب  طرز متنی

بهی  دو   ةاا ههر چه  فاصهل   شرشا رویشی گیاه  ةدور

آبیاری کاهش یافه  و آب بیشهتری در اختیهار     ةدور

گیاه قرار گرف ، طول ای  دوره نیز افزایش یاف   به   

روز  5/59یشهی از میهانگی    رو ةطوری ک  طهول دور 

روز برای کیمار دو بار آبیهاری در   8/85برای شاها ب  

هها نیهز    هفت  افزایش یاف ا کأثیر آبیاری در طول بر 

دار بهود  به  طهوری که       در سطش یک درصها متنهی  

های گیاهان موجهود در کیمارههای    میانگی  طول بر 

س  دو بار در هفت ، یک بار در هفت ، دو هفت  یک بار، 

کرکیب برابر با  هفت  یک بار، هر ماه یک بار، و شاها ب 

متر بهودا   سانتی 8/31، و 3/37، 39، 1/43، 1/48، 3/57
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بهر    ب  همی  کرکیب، آبیاری باع  افزایش طهول دم 

متر بهرای   سانتی 5/13متر برای شاها ب   سانتی 3/6)از 

کیمار دو بهار در هفته ( گردیهاا آبیهاری ههیم گونه        

کتااد بر  گیاهان آنغهوزه نااشه ا کتهااد     کأثیری در

 عاد متغیر بودا 8کا  5بر  در گیاهان مورد مطالت  

نتایج کجزیة واریان  نشان داد ک  آبیاری ب  طور 

شهودا    داری باع  افزایش عملکهرد شهیراب  مهی    متنی

میههانگی  عملکههرد شههیراب  در گیاهههان موجههود در    

در هفت ، هر  کیمارهای آبیاری دو بار در هفت ، یک بار

دو هفت  یک بار، هر س  هفت  یک بار، هر ماه یک بار، 

، 70، 5/73، 4/81، 9/81کرکیههب برابههر بهها  و شههاها بهه 

گرم در هر یای  بودا بی  کیمهار آبیهاری    9/63، و 1/64

دو بار در هفت  و یک بار در هفت  و همچنی  یک بهار  

در مههاه و شههاها، از لحههام آمههاری، کفههاوکی وجههود  

اما، آبیاری باع  کاهش م اار اسان  شیراب   نااش ا

برداری زنهاه    شاا کتااد گیاهانی ک  کا یایان فص  بهره

مانانهها و خشههک نشههانا، بهها کههاهش دور آبیههاری و 

افزایش میزان آبیاری، افزایش یافتنها  به  طهوری که      

مانههاه در یایههان دورة  میههانگی  کتههااد گیاهههان زنههاه 

ار در هفت ، یک بهار در  برداری در کیمارهای دو ب بهره

هفت ، دو هفت  یک بار، س  هفت  یک بار، هر ماه یهک  

، 80، 8/88، 8/93، 3/96کرکیب برابر بها   بار، و شاها ب 

درصا بهودا به  همهی  صهورت، بیشهتری        65، و 75

کتااد گیاهان سبزشاه در سال بتا، در کیمهار دو بهار   

درصها حاصه  شها و     90آبیاری در هفت  با میانگی  

 56متری  کتااد نیهز در گیاههان شهاها بها میهانگی       ک

 درصا مشاهاه گردیاا

 . نتایج تجزیة واریانس تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری در صفات مورفولوژیک، عملکرد شیرابه، درصد اسانس، و بقای آنغویه2جدول

منابآ 

 کغییرات

درجة 

 آزادی

میزان 

 اسان 

کتااد  طول بر  بر  مطول د دورة رشا

 بر 

عملکرد 
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ب ا در حی  
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CV 

3 

5 
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97/1 

5/25 

**36/368 

56/5 

28/3 
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**02/34 

96/0 
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05/16 

**67/323 

03/5 

24/5 

04/1 
ns04/0 

9/0 

77/15 

1/6 

**21/256 

12/13 

5 

7/17 

**8/576 

86/16 

94/4 

5/12 

**6/671 

66/26 

92/6 

ns دهناا درصا را نشان می 1داربودن در سطش احتمال  داربودن و متنی کرکیب غیر متنی ب **و 

 

 . مقایسة میانگین و انحراف معیار صفات مورفولوژیک، عملکرد شیرابه، درصد اسانس، و بقای گیاه آنغویه تحت تیمارهای مختلف آبیاری3جدول

م اار 

 اسان 

 )درصا(

ب ا در سال 

(بتا )درصا  

ب ا در حی  

زنی  کیغ

 )درصا(

 دورة رویش

 )روز(

بر  طول دم  

متر( )سانتی  

کتااد 

 بر 

 طول بر 

متر( )سانتی  

عملکرد 

 شیراب 

 )گرم(

 کیمار )دورة آبیاری(

3/0±2/12 e 1/4±90 a 7/4±3/96 a 6/3±8/85 a 9/0±5/13 a 8/0±0/6 a 3/3±3/57 a 5/3±9/81 a  دو بار در هفت 

2/0±7/12 d 1/4±85 b 5/2±8/93 ab 8/3±78 b 6/0±4/12 ab 0/1±3/6 a 9/2±1/48 b 1/4±4/81 a  یک بار در هفت 

3/0±4/13 c 5/2±3/81 b 5/2±8/88 b 1/2±8/72 c 1/1±10 b 2/1±0/6 a 4/3±1/43 c 2/3±5/73 b دو هفت  یک بار 

2/0±0/14 b 8±70  c 4±80 c 9/2±0/71 c 0/1±3/8 c 8/0±0/6 a 9/1±0/39 d 6/3±0/70 b  س  هفت  یک بار 

3/0±5/14 a 7/5±65 c 4±75 c 0/3±8/63 d 0/1±4/7 cd 2/1±0/6 a 6/1±3/37 d 0/3±1/64 c هر ماه یک بار 

2/0±9/14 a 5/2±56 d 7/5±65 d 1/2±5/59 e 0/1±3/6 d 8/0±0/6 a 0/2±8/31 e 2/3±9/63 c )شاها )باون آبیاری 
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 گیری بحث و نتیجه
طور ک  در ایه  کح یهق مشهاهاه شها، افهزایشِ       همان

ی باعه  افهزایش رشها رویشهی،     کتاادِ دفتاتِ آبیهار 

عملکههرد شههیراب ، دورة رشهها رویههش، و ب ههای گیههاه 

آنغوزه شاا افزایش عملکرد شیراب  کح  کأثیر آبیاری 

ا همان طهور  1احتماتً ب  دو عل  حاص  شاه اس   

ک  مشاهاه شا، ب  دلی  افزایش دورة رشها رویشهی،   

ها، و نهایتاً کاج یوشش م اار صمغ  افزایش طول بر 

هها در طهی فراینها فتوسهنتز سهاخت        شتری در بر بی

شود که  بها    شود و، در نهای ، در ریش  ذخیره می می

شودا عل  ای  قضی    زدن ب  ریش  از آن خارج می کیغ

افزایش م اار شیراب  متناسب با افزایش مساح  کهاج  

برداران، بها مشهاهاة    یوششی اس   ب  طوری ک  بهره

ههای گیهاه، میهزان     شهاه کوسهط بهر     مساح  اشغال

دس  خواها آما کخمی   ای را ک  از آن گیاه ب  شیراب 

هایی را بها عملکهرد اقتصهادی انتخهاب      زننا و یای  می

ا افهزایش ذخیهرة رطهوبتی خها  و     2ا ]20[کننها   می

ه که    زنهی  شاه ب  گیاه در زمان کیغ افزایش آب جذب

شود ک   افتاه باع  می در اثر افزایش آبیاری اکفا  می

ههایی که     شودا در سهال   یرابة بیشتری از گیاه خارج ش

شهات   سالی حاک  اس ، عملکهرد شهیراب  به     خشک

ه  زنهی  هایی ک  ی  از کیغ یابا و درصا یای  کاهش می

شهونا   ه خشهک مهی   دادن رطوبتشهان  ب  عل  ازدس 

های منابآ طبیتی  یاباا ب  همی  دتی ، اداره افزایش می

هایی با بارنهاگی   را در سال برداری از ای  گیاهان بهره

در آزمایشی با کیمارههای  ا ]20، 7[کننا  ک  ممنوع می

زنی در سهال بهر روی    س  بار، چهار بار، و ینج بار کیغ

گیاه باریج ، مشخص شا، با افهزایش کتهااد دفتهات    

شهات   مانهاه( به    زنی، کتااد گیاهان ب ایافت  )زناه کیغ

رفهت  آب   کاهش یاف ا دلی  اصلی ای  قضی  ازدس 

ا کاهش درصها  ]3[خورده )زخمی( اس   از مح  کیغ

اسان  شیرابة آنغوزه در ای  کح یق، احتماتً، ب  دلیه   

کرشهان   افزایش جذب آب بیشتر کوسط گیاه و رقیهق 

 آن اس ا

 کأثیر گیاه رشا مختلف های جنب  در کنش خشکی

 و کههاهش طههوری کهه  موجههب  بهه گههذارد  مههی

 ریشه  و  رشها  کهاهش  زنهی،  جوانه   کأخیرانهااخت   ب 

  ، کهاهش سهطش بهر ،   ]32، 9، 5[ههوایی   ههای  انهاام 

یتانسهی    کهاهش ، ]13، 6[خشهک   وزن مادة ارکفاع، و

 آماس، رفت  ازبی  با همراه آب، ک  یتانسی  و اسمزی

فتوسهنتز و   رشا، کهاهش  کاهش و ها روزن  شان بست 

، کغییهر  ]28[ها  ها و یروکئی  ، کخریب آنزی ]22[کترّ  

یهروکئی  و اسهیاهای آمینه  و کهاهش محتهوای      سنتز 

شود و در محصوتت متطّر ممک   می ]9، 6[کلروفی  

هها   اس  سبب کغییراکی در عملکرد و کرکیب اسهان  

 زیهاد  آب کهنش  شات در صورکی ک ا ]31، 25[شود 

 شهان  مخته   و فتوسهنتز  شهایا  کاهش موجب باشا،

 مر  و سرانجام رشا، کوقف فیزیولوژیکی، فرایناهای

 ا]24[شود   می گیاه

 دارویی کح  گیاهان در ثانوی  های متابولی  کولیا

 ویهژه  به   محیطهی،  عوامه   ولهی  کنترل ژنتیکی اس ،

 ایه   کیفی  کمّی  و در ای عماه ن ش زا، کنش شرایط

کولیا ای  مهواد بهرای سهازگاری گیهاه بها      دارناا  مواد

های محیطی اس  و به  منزلهة    عوام  نامساعا و کنش

افتادن یک نوع جریان دفاعی در جه  اسهتمرار  کار ب 

در ا ]17[رود   شهمار مهی   های حیهاکی به    کتادل فتالی 

درصا  50یژوهشی گزارش شا کنش خشکی در حا 

درصا عملکرد گ   1/18ظرفی  زراعی باع  کاهش 

بابون  نسب  ب  شاها گردیا  هرچنا ک  کنش خشکی 
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در  ا]1[شها   هها  گه   باعه  افهزایش درصها اسهان     

ح ی ی بر روی گیهاه نتنهاعِ فلفلهی، بهاتکری  میهزان      ک

 ظرفیه   درصها  60اسان  در کیمهار کهنش خشهکی    

در یژوهشهی دیگهر بهر روی    ا ]8[دس  آما  زراعی ب 

گیاه بادرنجبوی  نیز، بیشتری  درصا اسان  در کیمهار  

ا در ]2[دسهه  آمهها  درصهها ظرفیهه  زراعههی بهه   60

 باعه   کهنش متوسهط  کح ی ی مشاب  گزارش شا که   

 ارویهایی  افزایش درصا اسهان  در گیهاه زیهرة سهیاه    

همان طور ک  در ای  کح یهق مشهاهاه    ا]12[شود  می

شا، با افهزایش طهول دورة آبیهاری، درصها اسهان       

الهذکر در   شیراب  افزایش یاف ا ای  نتیج  با نتایج فو 

 دیگر گیاهان دارویی مطاب   داردا

ة کهأثیر  شود در کح ی ات آیناه در زمین  ییشنهاد می

ای  آبیاری بر غلظه  شهیراب  و مانهاگاری آن مطالته     

انجام یذیردا در ای  کح یق آبیاری به  لحهام آمهاری    

ههای گیاههان مهورد     ر کتهااد بهر   دداری  کأثیر متنهی 

و سهایر  مطالته   مهورد   ةمطالت  نااش ا خها  منط ه  

 بودنِ سبک  (1سبک اس  )جاول  مراکآ آنغوزه نسبتاً

داری رطوبهه  را کههاهش  بافهه  خهها  قابلیهه  نگهه 

آبیاری گیاه آنغهوزه باعه  افهزایش     ،دهاا بنابرای  می

ا و به  نتهایج   شه رطوبتی خا  مراکهآ آنغهوزه    ةذخیر

از همهه   ،اعهه  از افههزایش عملکههرد شههیراب  و ه مثبتههی

انجامیاا  ه برداری بیشتر گیاهان مورد بهره یب ا ،کر مه 

بههرداریِ گیههاه آنغههوزه    از جملهه  مشههکالتِ بهههره  

ها  ها ب  دلی  هاررف ِ آب داخ  آن شان ریش  کخش

 ةبرداری یها فاصهل   بهرهة در طول دور زنی کیغ ب  هنگام

هها در سهال    برداری کا رویش مجاد آن زمانی بی  بهره

بتا اس ا ولی با آبیاری و با افزایش آب داخ  ریش  

کوان کا حا زیادی ای  مشک  را برطر  نمودا به    می

ژنتیکهی   ةب  عنهوان ذخیهر   ،ودرودلی  اینک  گیاهان خ

 ةرویه  برداری بهی  ا و از بهرهشونحفظ  ابای ،ارزشمنا

از  ،سازی ای  گون  گیاهان ها خودداری گردد، اهلی آن

در  ،ا از ای  رو]17[نایذیر اس   اجتناب ،جمل  آنغوزه

کوان از نتهایج ایه  کح یهق     کش  زراعی ای  گیاه می

 ةمراکهآ آنغهوز   در بسهیاری از  ،دا همچنهی  کراستفاده 

آبیهاری   دارد که   وجهود  ای های کشاورزی ایران زمی 

ایه   کشه  آنغهوزه در    یهذیر اسه     امکهان ها نیز  آن

ا اسه  گهاهی به  صهورت دیه       های کشاورزی زمی 

کمتر ب   ةوری بیشتر و صام بهره برایشود  کوصی  می

و  بهار ای یک  برداری، حااق  هفت  گیاهان قب  از بهره

اا حتهی به  عله     شونیاهان آبیاری ب  مات دو ماه گ

ههای آب   ایهران چشهم    ةاینک  در برخی مراکآ آنغهوز 

ا از آنجا یذیر اس  ن وجود دارد، آبیاری ای  مراکآ امکا

هههای قبهه  از  کهه  آبیههاری گیاهههان آنغههوزه در سههال 

برداری نیهز ممکه  اسه  در عملکهرد شهیراب  و       بهره

در صههفات مههورد مطالتهه  در ایهه  کح یههق و کسههریآ 

بهرداری کأثیرگهذار باشها، در ایه       سیان ب  س  بهرهر

دا به  دلیه  در   شهو   هایی ییشنهاد می زمین  نیز یژوهش

های ای  گیاه اسان  وجهود   و سایر اناام ،بر ، ریش 

بررسهی کهأثیر   ب  های کح ی ی  وژهرکوان در ی میدارد، 

هها   یه  اسهان  در ایه  انهاام    آبیاری در کیفی  و کمّ

سهالی در   یرات منفهی خشهک  ا به  عله  کهأث   یرداخ 

 ،بهرداری  گیهاه در زمهان بههره    یعملکرد شیراب  و ب ها 

بهرداری   بارش از بهره های ک  شود در سال ییشنهاد می

 ای  گیاه خودداری شودا
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