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گیاه دارویی کاکوتی چند سالهبذر و اسانس کردتاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملاثر

*5زادگان احسان آباده قلیفو عاط4، سرور خرم دل3، محمد خیرخواه2، علیرضا کوچکی1افسانه امین غفوري

زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی به ترتیب دانش آموخته دکتري، استاد، استادیار و دانشجوي کارشناسی گروه -5و 4، 2، 1
استادیار مجتمع آموزش عالی شیروان-3مشهد
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چکیده
ه بدر واکنش به تاریخ کاشت و تراکم بوته، آزمایشی گیاه دارویی کاکوتی چندسالهبذر و اسانسمنظور مطالعه عملکرد ه ب

با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی هاي کامل تصادفی طرح بلوكدر قالبصورت فاکتوریل 
بوته در متر 10و 8، 6هاي مورد مطالعه شامل سه تراکم بوته (فاکتور.اجرا شد1391-92و 1390-91در دو سال زراعی مشهد 

نتایج نشان داد که تاریخ مهر، اول آبان، اول آذر و اول فروردین سال اول آزمایش) بود. مربع) و چهار تاریخ کاشت شامل (اول
هاي هوایی و عملکرد بذر در سال اول داشتند، اما در سال ) روي وزن خشک اندام≥01/0pداري (کاشت و تراکم بوته تأثیر معنی

هاي هوایی در سال اول براي تاریخ رین وزن خشک اندامدار نبود. باالتدوم و در هر دو چین، خصوصیات مورد بررسی معنی
کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورد مطالعه در سال 42/1442کاشت آذر با 

98/261(وته در متر مربع ب10) بود. بیشترین عملکرد بذر در سال اول آزمایش در تاریخ کشت آذر با تراکم ≥05/0pدار (اول معنی
کیلوگرم در 64/42(بوته در متر مربع 6براي تاریخ کاشت فروردین و تراکم صفتو کمترین میزان این )کیلوگرم در هکتار

حاصل گردید.)هکتار
هاي هوایی، وزن خشک اندامبذردرصد اسانس، دوره رشد، عملکردکلیدي: کلمات

مقدمه
وگونه در جهان از ناحیه مدیترانه و شرق آسیا تا آسیاي مرکزي پراکنش دارد7200تا 6900نس و ج236خانواده نعناعیان با 

هاي کاکوتی کوهی گونه دارد و تنها دو گونه با نام30تا 25حدود کاکوتی از جمله گیاهان این خانواده بوده که درجنس
Z. clinopodioidesچندساله ( Lam.) و گونه یکساله (Z. tenuior) 1388زاد،جم) شناسایی شده از آن در بازار ایران وجود دارد .(

- این تحول در مصرف، فشار بر عرصهکه هاي صنعتی گسترش یافته استامروزه مصرف کاکوتی از یک داروي سنتی به فرآورده

سازي و بنابراین، با اهلی).Craker & Gardner, 2006است (تشدید نمودههاي ارزشمند را هاي طبیعی جهت برداشت این گونه
توان با تولید انبوه این اي از قبیل تاریخ کاشت و تراکم گیاهی میهاي حاشیهتعیین شرایط مطلوب زراعی براي رشد این گونه

هاي در معرض انقراض را کاهش داد و موجب هاي طبیعی براي این گونههاي زراعی فشار برداشت از زیستگاهگیاهان در عرصه
تعیین تاریخ کاشت و تراکم گیاهی به منظور استقرار خوب گیاه در مزرعه از هاي طبیعی شد. خسارت کمتر به زیستگاهتضمین

هاي مختلف کاشت بر ارتفاع ساقه، وزن ) اعالم کردند که تاثیر تاریخ2005اولویت باالیی برخوردار است. کازرانی و همکاران (
Foeniculum(گیاه رازیانهبذرهزار دانه و عملکرد  vulgareدار بود. تراکم یکی از عوامل مهم در تعیین عملکرد گیاهان ) معنی

Anethumها نشان داد که افزایش تراکم شوید (شود. در همین راستا نتایج برخی بررسیمحسوب می graveolens L. باعث (
) با مقایسه 2004). کوچکی و همکاران (Nancy et al., 2007ها و افزایش به ساقه شد (کاهش تخصیص مواد فتوسنتزي به برگ

Hyssopus) و زوفا (L.Zataria multifloraتأثیر تراکم گیاه بر زیست توده تولیدي آویشن شیرازي ( officinalis L. گزارش (
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ب، با توجه به بدین ترتیبوته در متر مربع) بدست آمد.6/6کردند که در سال اول باالترین عملکرد اسانس در کمترین تراکم (
ترین تراکم گیاهی و امکان کاشت پاییزه کاکوتی به صورت کاشت این آزمایش با هدف تعیین مناسب، وییاهمیت گیاهان دار

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

هامواد و روش
به اجرا 1391-92و 1390-91سال زراعی دو انشگاه فردوسی مشهد در این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي د

بوته در 10و 8، 6هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سه تراکم آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكدر آمد. 
فاکتوراجراي آزمایش به عنوان متر مربع و چهار تاریخ کاشت شامل اول مهر، اول آبان، اول آذر و اول فروردین در سال اول

متر در نظر گرفته سانتی20و 25، 30بوته در متر مربع به ترتیب 10و 8، 6ها در تراکم مدنظر قرار گرفتند. فواصل روي ردیف بوته
ه صورت کشت متر در نظر گرفته شد. عملیات کاشت بسانتی50ها نیز ها و کرتمتر بود. فاصله بین ردیف2×2ها شد. ابعاد کرت

ها روزانه تا یک هفته با جوي،اي با دست انجام شد. بالفاصله پس از کاشتمستقیم بذر روي چهار ردیف به صورت جوي و پشته
اي با استفاده از سیفون دقت آبیاري شدند تا بذور به طور یکنواخت سبز گردند. روش آبیاري مورد استفاده نشتی و جوي و پشته

هاي هرز از طریق وجین دستی پس از هر تنک شدند. کنترل علف،برگی پس از اطمینان از سبز شدن و استقرار3-4بود. در مرحله 
بدین منظور، . انجام شدهابوتهبرداري در هر چین در زمان رسیدگی کامل نوبت آبیاري انجام شد. بمنظور تعیین عملکرد بذر، نمونه

ها بعد از انتقال به آزمایشگاه، هوا ار متر مربع) با استفاده از داس برداشت و نمونهتمامی گیاهان موجود در هر کرت (در سطح چه
هاي هوایی در دماي اتاق و در سایه یت و کیفیت اسانس، اندامبه منظور حفظ کمگیري شد.خشک شده و وزن کل بذر اندازه

روش تقطیر با بخار توسط دستگاه کلونجر استفاده ، ازگرم اندام هوایی خشک شده)100(خشک شدند. به منظور استخراج اسانس
هاي آزمایش با استفاده از نرم دادهها برداشت شد.قابل ذکر است که در سال اول تنها یک چین و در سال دوم دو چین از بوتهشد. 

اي دانکن و در چند دامنهها از آزمون به صورت مرکب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت مقایسه میانگینSAS 9.1افزار 
انجام شد.Excelسطح احتمال پنج درصد استفاده شد. رسم نمودارها توسط نرم افزار 

نتایج و بحث

داري تحت تأثیر تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفت هاي هوایی کاکوتی چندساله در سال اول به طور معنیوزن خشک اندام
)01/0p≤بیشترین و کمترین وزن . ین صفت تحت تأثیر تراکم و تاریخ کاشت قرار نگرفت)، ولی در سال دوم و هر دو چین ا

کیلوگرم در هکتار 88/408و 42/1442هاي آذر و فروردین با هاي هوایی در سال اول به ترتیب در تاریخ کاشتخشک اندام
رسد ام هوایی گردید. بنظر میدرصدي وزن خشک اند250باعث افزایش ماه بدست آمد. تاریخ کاشت آذر نسبت به فروردین 

باعث بهبود رشد در کاشت زودهنگام تر بودن شرایط رشدي گیاه به ویژه محتوي رطوبتی خاك تر و مناسبدوره رشد طوالنی
تر این گونه ) که بیانگر رشد مطلوب1393این امر با نتایج مطالعات رویشگاهی خیرخواه (ها در این تاریخ کاشت شده است.بوته
باشد، مطابقت دارد. در سال اول با افزایش تراکم هاي شمالی و با درجه حرارت کمتر در استان خراسان شمالی مییی در شیبدارو

) نشان داد که 2008هاي هوایی افزایش یافت. نتایج کوچکی و همکاران (بوته در متر مربع وزن خشک اندام10به 6گیاهی از 
که داري تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت؛ به طوريشیرازي در سال اول به طور معنیهاي هوایی آویشن زیست توده اندام

داري بر ، اگر چه تراکم تاثیر معنیدر سال دومبوته در متر مربع) مشاهده شد.10توده براي باالترین تراکم گیاهی (بیشترین زیست
که با افزایش تراکم هاي هوایی کاهش یافت؛ بطوريشک انداموزن خشک اندام هوایی نداشت، ولی با افزایش تراکم بوته وزن خ

درصد کاهش نشان داد. نتایج مطالعات 63و 58بوته در متر مربع، وزن خشک اندام هوایی در چین اول و دوم به ترتیب 10به 6از 
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هاي دارویی مؤید ادي از گونه) روي تعد2002بادي و همکاران () و نقدي2011)، الگندي (2006نیا و همکاران (يمختلف اکبر
Coriandrumاین مطلب است که افزایش تراکم به ترتیب باعث کاهش عملکرد ماده خشک گشنیز ( sativum ریحان و آویشن ،(

.) بود≥01/0pدار (هاي هوایی کاکوتی چند ساله در سال اول معنیاثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر وزن خشک اندامگردید.
کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان 5/2004بوته در متر مربع با 10ین وزن خشک اندام هوایی در تاریخ کاشت آذر و تراکم بیشتر

).الف1کیلوگرم در هکتار مشاهده شد (شکل 9/280بوته در متر مربع با 6این صفت براي تاریخ کاشت فروردین و تراکم 

سال اولکاکوتی چندساله در و (ب) زیست توده بذر (الف) شت و تراکم بوته بر عملکرد کاخیاثر متقابل تارالف) - 1شکل 

در سال اول عملکرد بذر کاکوتی تحت تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته قرار گرفت، ولی در هر دو چین در سال دوم اگرچه 
با توجه به استقرار بهتر و رشد ماه، تاریخ کاشت آذروجودداري بر این صفت نداشتند. با اینتاریخ کاشت و تراکم بوته اثر معنی

سرماي زمستان این گیاه نسبت به در شرایط مساعدتر آب و هوایی براي کاکوتی و همچنین مقاومت بیشتر ها بوتهبیشتر رویشی 
جب تولید باالترین هاي مختلف موو در هر دو سال و طی چینبودها، مناسبترین تاریخ کاشت تحت تأثیر وجود برف روي بوته

هاي اول با کیلوگرم در هکتار و در سال دوم چین04/224باالترین میزان عملکرد بذر در سال اول برابر با عملکرد بذر گردید
عملکرد بذر در .کیلوگرم در هکتار براي تاریخ کاشت آذر مشاهده گردید10/158کیلوگرم در هکتار و چین دوم با 31/183

تر به ویژه درجه درصد بیشتر از تاریخ فروردین بود که علت این امر عالوه بر وجود شرایط محیطی مناسب63، تاریخ کاشت آذر
ها، استفاده بهتر گیاه از منابع محیطی موجود زنی، سبز شدن و استقرار گیاهچهتر رطوبت خاك براي جوانهحرارت و فراهمی متداوم

) مبنی بر برتري عملکرد بذر گیاه دارویی 2009. گزارش خورشیدي و همکاران (باشدبه دلیل داشتن فرصت زمانی کافی می
کند. باالترین عملکرد بذر در سال تایید مینیزهاي پاییزه نسبت به بهاره، نتایج حاصله در مورد کاکوتی را در تاریخ کاشتآنیسون

کیلوگرم در هکتار بود و کمترین میزان این صفت براي 98/261بوته در متر مربع با 10اول در تاریخ کاشت آذر و آبان و تراکم 
.)ب-1کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید (شکل64/42بوته در متر مربع با 6تاریخ کاشت فروردین و تراکم 

گیري نهایینتیجه
ی چندساله را تحت تأثیر داري رشد و عملکرد کاکوتکاشت و تراکم بوته به طور معنیکه تاریخنتایج این آزمایش نشان داد

استقرار تر بودن فصل رشد، محتوي رطوبتی بیشتر خاك، قرار داد. کاشت زودهنگام به دلیل مزایاي کشت زودتر که شامل طوالنی
به عنوان تراکم مطلوب انتخاب بوته در متر مربع8همچنین تراکم بر کاشت دیرهنگام ارجحیت دارد.گیرد گیاه بخوبی انجام می
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Effects of sowing date and plant density on seed and essential oil yield of ziziphora
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Abstract

In order to study the effects of plant density and sowing date on seed and essential oil of ziziphora
(Ziziphora clinopodioides Lam.), an experiment was conducted as factorial arrangement based on a
randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station,
Ferdowsi University of Mashhad, during two growing seasons of 2011-2012 and 2012-2013. Factors
were three plant densities (6, 8, and 10 plants.m-2) and four sowing dates (23 September, 23 October,
22 November and 20 March). The results showed that the effects of plant density and sowing date
were significant (p≤0.05) on shoot dry weight and seed yield in the first yield, but it had not significant
effect on the second year and for two cuttings. The highest dry weight of shoots was observed at the
first year for 22 November with1442.42 kg.ha-1. The interaction effect between sowing date and plant
density was significant (p≤0.05) on studied traits at the first yield. The maximum seed yield in the first
year were obtained in 22 November+10 plants.m-2 (261.98 kg.ha-1) and the lowest was for 20 March+6

plants.m-2 (42.64 kg.ha-1).
Key words: Biomass dry weight, Essential oil content, Growth period, Seed yield
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