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  چکیده

 رشـت اجـرا   در 1393و  1392 لسااي در مزرعـه  مایشیآزگل گاوزبان  وري آبصفات مورفولوژیک و بهرهبر  یلیتکم ياریتأثیر آب یمنظور بررسبه
 کـه  داد نشان شد، آبیاري کرتی روش به که اول سال نتایج .تکمیلی مدنظر قرار گرفت آبیاري دو و تکمیلی آبیاري یک شامل دیم، آبیاري تیمار سه. شد

 تعـداد  و اصـلی  شاخه صفات در است، نداشته اصلی شاخه و برگ تعداد گل، طول غیر از به مطالعه مورد صفات کلیه بر ريدامعنی تأثیر آبیاري تیمارهاي
 وريبهـره . بود دیم و تکمیلی آبیاري یک تیمار بین دارمعنی تفاوت گل طول صفت در اما بود، دیم و تکمیلی آبیاري دو تیمار بین داريمعنی تفاوت برگ
 کـه  داد نشـان  شـد،  آبیـاري  ايقطره روش به که دوم سال نتایج. را داشت مقدار ترینبیش مکعب متر بر کیلوگرم 15/0 با تکمیلی آبیاري یک تیمار آب

 همانند سـال اول،  شاخه اصلی صفت و در نداشته اصلی شاخه و گل تعداد گل، جز طول به مطالعه مورد صفات کلیه بر داريمعنی تأثیر آبیاري تیمارهاي
. بـود  دیـم  و تکمیلـی  آبیـاري  یـک  تیمـار  بین دارمعنی تفاوت گل تعداد و گل طول صفات در اما بود، دیم و تکمیلی آبیاري دو تیمار بین دارمعنی فاوتت

  .داشت را مقدار ترینبیش مکعب متر بر کیلوگرم 74/0 با تکمیلی آبیاري یک تیمار آب وري بهره
  

  صفات گیاهی، کارآیی مصرف آب، گیاهان داروییتیمارهاي آبیاري،  :هاي کلیدي واژه
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خانواده گل گاوزبان یکی از ) 2005(بنا به گزارش مهربانی و همکاران 
گونـه بـوده    200جنس و  100هاي گیاهی، بالغ بر ترین خانوادهبزرگ

بـه نقـل از    .که در مناطق معتـدل و گرمسـیري دنیـا پـراکنش دارنـد     
 گاوزبان اروپـایی بـا نـام علمـی    ) 1388و  1381(ران نیا و همکا اکبري

Borago officinalis L  و نام انگلیسیBorage   متعلق بـه خـانواده 
Boraginacae دار است کـه  ساله علفی و کركیک این گیاه. باشد می

هـاي آن مسـتقیم،   سـاقه . رسـد متر میسانتی 100 تا 70 به ارتفاع آن
                                                             

دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه  ،دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب -1
  گیالن 

دانشـکده علـوم کشـاورزي     ،دانشیار و عضو هیات علمـی گـروه مهندسـی آب    -2
شی مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوزه آبی دانشگاه گیالن و گروه پژوه

   دریاي خزر، رشت
زراعـت و اصـالح نباتـات، دانشـکده علـوم       گروه یعلم تیاو عضو ه اریاستاد -3

   النیدانشگاه گ کشاورزي
مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع طبیعـی    یعلم تیاهی و عضو پژوهش یمرب -4

 گیالن 
  )Email: mkh572000@yahoo.com:         نویسنده مسئول -(* 

گـزارش  ) 1376(امیـدبیگی  . اسـت توخالی و پوشیده از تارهاي خشن 
متخصصان تغذیه معتقدند گل گاوزبـان تصـفیه کننـده    کرده است که 

بـه گفتـه آنـان     ،آور، مدر و آرام بخـش قلـب اسـت    خون، ملین، خلط
درمان یرقان، کلسترول  ،مصرف این گیاه دارویی براي تسکین اعصاب

 در گـل گاوزبـان   .خون، ورم معده، زخم دهان و رماتیسم مفیـد اسـت  
هـا  شود، درحـالی کـه بررسـی   ایران فقط به صورت سنتی استفاده می

دهد در کشورهایی چـون ترکیـه، قبـرس، ایتالیـا، اسـلونی و      نشان می
اسپانیا از این گیاه عالوه بر محصول تر و خشک ترکیبات مؤثر دارویی 

 روز توجـه ). 1386نقدي بادي و همکـاران،  (شود و روغن نیز تولید می
کشـت و   تیـ سطح جهان، اهم در ییدارو اهانیگ استفاده از افزون به

اسـت   یاهانیبه سمت گ کردیرو .سازدیتر مروشن را اهانیگ نیا دیتول
امکـان کشـت در    اسـت و  گرفتهیم استفاده قرار ها موردگذشته ازکه 

باتوجه . اشدبیم تیاهم حائز میو د یمزارع آب در مناطق مختلف کشور
 ريیجلـوگ  صادرات ومیل به  نیهمچن یداخل مصرف شیبه روند افزا
 شی، افزایاصولریو غ هیرویبه علت برداشت ببومی  اناهیاز نابودي گ

ـ نياکبـر (د رسـ یضروري به نظـر مـ  گل گاوزبان  رکشتیسطح ز و  ای
-برخی گونه درباره قاتیعمده تحق). 1374، امیدبیگی؛ 1381باباخانلو، 

 باشـد یم ییخواص داروبا  بطهرا در ترشیب رانیدر ا هاي گل گاوزبان

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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با توجه بـه مسـئله آبیـاري و تـأثیر آن بـر      و پژوهش  قیتحق انجامو 
 آب منابعبخـش اعظـم   . ضـروري اسـت   اهیگوري این عملکرد و بهره

 هشد موجب مرا ینا کهشـود  در بخش کشاورزي مصـرف مـی   شیرین
 هایینیانگر داراي ورزيکشا آب نکنندگا فمصر ارهتا همو ستا

 و ارمقد کاهش کلیر به طوکرناك و همکاران گـزارش کردنـد   . ندباش
 را عیزرا نگیاها کیفیت و دعملکر ند کاهشامیتو ريبیاآ آب کیفیت

عملکرد گیاهان زراعـی   .(Kirnak et al., 2008)باشد  شتهدا پی در
بـه طـور   با توجه به مقادیر و فواصل زمانی آب دریـافتی و نـوع گیـاه    

گزارش دیلیپ و همکاران . بل توجهی همراه استبا تغییرات قا معمول
ـ    طـور  هکردند که در کشت گیاه کنجد افزایش تعداد دفعـات آبیـاري ب

هاي فرعی گیاه، تعداد دانه در غالف و کل ماده  داري تعداد شاخهمعنی
 .(Dilip et al., 1991) خشک گیـاهی در متـر مربـع را افـزایش داد    

مودند سویا قـادر بـه تحمـل    گزارش ن) 1377( عزیزي و راشد محصل
خشکی است ولی در مرحله رویش بذر همچنـین در مرحلـه تشـکیل    

تـرین عوامـل   آب یکـی از مهـم  . ساقه به مقادیر مناسب آب نیـاز دارد 
پـائولو و  . اي بر رشد و نمـو گیاهـان دارد  محیطی است که تأثیر عمده

لکـرد  رینالدي دریافتند آثار سو ناشی از تنش آب بر رشـد و نمـو و عم  
ذرت، بستگی به زمان وقوع تنش، شدت تنش، مرحله نمـو و ژنوتیـپ   

ــاه دارد ــات و . (Paolo and Rinaldi., 2008) گی ــات گانپ تحقیق
اسفرزه به آب انجام شد نشان داد کـه  گیاه که روي واکنش  همکاران

وزن خشک با افزایش تعداد دفعات آبیاري تـا پـنج نوبـت بـه شـدت      
هـا و رشـد   دلیل افزایش تعداد بوتهه مسئله بافزایش پیدا کرد که این 

داري بـا افـزایش    طـور معنـی  هعملکرد دانه نیز ب. ها بوده استبهتر آن
داري تعداد دفعات آبیاري تا چهار نوبت افزایش یافت، ولی تفاوت معنی

 Ganpat et) بین چهار و پنج نوبت آبیاري از این لحاظ وجود نداشت
al., 1992) .15ود تیمارهاي آبیاري در مقایسه با دیم پنکا گزارش نم 

درصد وزن تازه، وزن خشـک و عملکـرد بـذر گیـاه انسـیون را       50تا 
اي کـه در  رغم مطالعات گسـترده علی .(Penka., 1988) افزایش داد

هاي محیطی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعـی انجـام   مورد تأثیر تنش
ها، بسـیار  به این تنششده، اطالعات در مورد واکنش گیاهان دارویی 

ضـمن اینکـه   ). 1389احمـدي و همکـاران،   امیري ده(باشد اندك می
هـاي متفـاوتی در عملکـرد و    تنش خشکی در گیاهان دارویی واکنش

هـایی وجـود   مواد مؤثر تولیدي نسبت به گیاهان زراعی دارد و گزارش
آبـی همیشـه بـراي بیوسـنتز      دهـد کـه تـنش کـم    دارد که نشان مـی 

-کننده نیست و حتی محـدودیت آب مـی  هاي ثانویه محدودمتابولیت
تواند در برخی موارد اثرات مثبتی بر افزایش تولید بعضی از مواد مؤثره 

گزارش بوتین و چانگ حـاکی از  ). 1390زاده، کرم(گیاهی داشته باشد 
افزایش عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اسانس رازیانه در نتیجه آبیـاري  

. (Butain and Chung., 1994)باشـد  رشد مـی کامل در طی فصل 
جانگیر و همکاران نیز در مورد زیره سبز بـه نتـایج مشـابهی رسـیدند     

(Jangir et al., 1996) . اظهار داشتند که ) 1381(حسنی و همکاران

داري بر رشد، عملکـرد، مقـدار کلروفیـل و اسـانس     تنش آبی اثر معنی
هایی چـون ارتفـاع    شاخصریحان داشت و با کاهش مقدار آب خاك، 

هـا  ها، ساقه و ریشهها، وزن تر و خشک برگبوته، تعداد و سطح برگ
و عملکرد اسانس کاهش و در مقابل، نسـبت وزن خشـک ریشـه بـه     

لباسـچی و همکـاران   . هاي هوایی و درصد اسانس افزایش یافتاندام
طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تـنش خشـکی مالیـم    ) 1382(
باعث کـاهش کمـی و   ) بار -15(و تنش خشکی شدید ) سه بارمنفی (

میسرا و همکـاران مشـاهده کردنـد کـه در گیـاه      . کیفی گل راعی شد
داري در سـطح بـرگ، مـاده تـر و     نعناع تنش آبی باعث کاهش معنی

  . (Misra et al., 2002)خشک، مقدار کلروفیل و عملکرد اسانس شد 
دارویـی در سـطح جهـان، اهمیـت      نیاز روزافزون به استفاده ازگیاهان

سازد، باتوجه به روند افزایش تر میکشت و تولید این گیاهان را روشن
چنین میل به صادرات و جلوگیري از نابودي گیاهان مصرف داخلی هم

رویه و غیراصولی، افزایش سـطح زیرکشـت   بومی به علت برداشت بی
مان جهـاد  بنـابر اعـالم سـاز   . رسـد گل گاوزبان ضروري به نظـر مـی  

درصد گل گـاو   90کشاورزي استان گیالن این استان با تولید بیش از 
 1391ترین تولید کننده این گیاه دارویی است، سـال  زبان کشور بزرگ

هاي کشاورزي استان گـیالن، گـل گـاو زبـان     هکتار از زمین 627در 
تن محصول از این اراضی برداشـت شـده    250کشت شد که بیش از 

میلیارد ریال  75تصادي این مقدار گل گاو زبان را حدود ارزش اق. است
 تولید و فرآوري این محصول ارزش افزوده بـاالیی دارد  .انداعالم کرده

تقویت بنیه مالی کشـاورزان منطقـه، شـغل آفرینـی و در     که منجر به 
استان گـیالن  . نتیجه بر رونق اقتصادي استان گیالن مؤثر خواهد بود

ومتر مربع در شـمال ایـران از منـاطق پربـاران     کیل 14711با مساحت 
دشتی و ـد که شرایط توپوگرافیک متنوع ساحلیشوایران محسوب می

کوهستانی باعث گردیده تا این سـرزمین از پوشـش گیـاهی    ـايجلگه
بنابر اعالم سازمان جهاد کشـاورزي گـیالن ایـن     .غنی برخوردار باشد

تـرین تولیـد   وزبان کشور بزرگدرصد گل گا 90استان با تولید بیش از 
هاي رودسـر، تـالش،   ارتفاعات شهرستان. کننده این گیاه دارویی است

تـرین منـاطق کشـت ایـن گیـاه      آستارا، املش، رودبار و سیاهکل مهم
 300 هر کیلوگرم گل گاوزبان تر در بازار حدود 1393در سال . هستند

میلیـون   2/1یـک تـا    گل گاوزبان خشک کیلوییو  ریالهزار  400تا 
روغن گل گاوزبان کـه از بـذر آن    عالوه بر این هر کیلوگرم .ریال بود

وري بـاالي  دالر ارزش دارد که این ارقام از بهره 45شود  استخراج می
   .دهداین محصول خبر می

هاي محیطـی بـر   اي که در مورد تأثیر تنشرغم مطالعات گستردهعلی
اطالعات در مـورد واکـنش    رشد و عملکرد گیاهان زراعی انجام شده،

احمدي امیري ده(باشد ها، بسیار اندك میگیاهان دارویی به این تنش
بنابراین انجام پژوهشی براي شناخت تأثیر تـنش  ). 1389و همکاران، 

اسـتان  . رسـد نظـر مـی  خشکی روي گیاه دارویی گاوزبان ضروري بـه 
شـود و  رغم اینکه جز مناطق پر باران ایران محسـوب مـی  گیالن علی
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شـود امـا در   محدودیت منابع آب در آن به طور جـدي احسـاس نمـی   
هـاي  هاي اخیر با توجه به احداث سـدهاي متعـدد روي رودخانـه    سال

ورودي به استان تامین آب بخش کشاورزي بـا مشـکل جـدي روبـرو     
در حال . شده است،بنابراین بهبود مدیریت آبیاري در استان ضروریست

ر اسـتان گـیالن، یعنـی کشـت گیـاه در      حاضر مسـئله کشـت دوم د  
شالیزارها پس از برداشت برنج و در فصول سرد سـال، بسـیار مسـئله    

از طرفی بـا آوردن گیـاه گاوزبـان از ارتفاعـات بـه      . مورد توجهی است
دشت و کشت کردن این گیاه در مزارع، بحث کشت مکانیزه، فرآوري 

بحث نیاز آبی و  شود که به طبع آنسازي این گیاه مطرح میو تجاري
هـاي انجـام   طی بررسـی . آبیاري این گیاه باید مورد مطالعه قرار گیرد

شده در منابع مختلف، تحقیقی در مورد آب مصرفی، مدیریت آبیاري و 
وري آب گیاه گل گاوزبان مشاهده نشد، بنابراین این آزمـایش بـا   بهره

ل هدف تعیین اثر آبیاري تکمیلی بر عملکـرد محصـول اقتصـادي گـ    
  .گاوزبان اروپایی کشت شده در دشت و اقلیم رشت انجام گرفت

  
  هامواد و روش

در مزرعـه آزمایشـی    1393و  1392ر دو سـال زراعـی   د شیآزما نیا
کیلومتري  15واقع در  النیگ یعیو منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق

متـر   300سطح کل مزرعـه آزمایشـی   . گرفتشرق شهر رشت انجام 
جـرم مخصـوص   . لـومی بـود  آن داراي بافـت رس  مربع بـود و خـاك  

زمـین  . ارایـه شـده اسـت    1هاي مختلف خاك در جدول ظاهري الیه
مـورد   شیطـرح آزمـا   .داراي شیب مالیم و توپوگرافی یکنواخت بـود 

ـ آب ماریبا سه ت هاي کامل تصادفیبلوكاستفاده در قالب  شـامل   اريی
ـ و دو آب یلیتکم ياریآب کی م،ید ـ یتکم ياری . بـود  هـار تکـرار  در چی ل

ـ  بـین کـرت   با فواصـل ) 5/2×3(متر مربع  5/7مساحت هر کرت   کی
متفاوت دارند  ياریآب ماریکه ت ییهاکرت نیب. شددر نظر گرفته  يمتر

ـ ایوجـود ن  ها بهدر کرت یجانب هیتا تغذ گردیدحفر  یزهکش سطح . دی
 30یاهیــگ فیــمتــر و فاصــله روي ردیســانت 60 هــافیــفواصــل رد

متـر کشـت    5/2و به طـول   فیدر هرکرت تعداد چهار رد و متر یسانت
ـ دو بار آب م،ید ماریت یحت مارهایت یتمام اهیاسقرار گ منظوربه. شد  اريی
ـ گ قرارمنظور جوانه زدن بذرها و اسـت به ياریآب نیا ند،دش  رقابـل یغ اهی

ـ گرداعمـال   اريیآب مارهايیپس از آن ت بوداجتناب  در سـال اول  . دی
یاري کرتـی و در سـال دوم زراعـی از شـیوه آبیـاري      زراعی از شیوه آب

اولین آبیاري تکمیلی در دوره به ساقه رفتن گیاه  .اي استفاده شدقطره
حجم  و دومین آبیاري تکمیلی در زمان اولین گلدهی گیاه اعمال شد و

ظرفیت زراعی  .گردید يریگکنتور اندازه لهیوس در هر بار به اريیآب آب
درصد حجمی  13و  23ترتیب محل آزمایش به و نقطه پژمردگی خاك

درصـد   50شرط انجام آبیاري تکمیلی رسیدن رطوبت خـاك بـه   . بود
. بـود ) درصد حجمی 18حدود (فاصله ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی 

براي کنترل وضعیت رطوبت خاك، هر هفته با اوگر نمونه خاك تهیـه  

میـزان آب خـالص   . شدشد و رطوبت خاك در آزمایشگاه تعیین میمی
شد که مجددا رطوبت خـاك بـه ظرفیـت    اي تعیین میآبیاري به گونه
رطوبــت خــاك در زمــان کاشــت در ســال اول و دوم . زراعــی برســد

درصـد   17و  19ترتیب درصد و در زمان برداشت به 17و  23ترتیب  به
  . حجمی بود

 20ترتیـب اول خـرداد و   تاریخ کاشت و برداشت در هـر دو سـال بـه   
 هاي هـرز وجین علف تنک کردن و عملیات زراعی مانند. ادماه بودمرد
موجب افـزایش کمیـت و کیفیـت محصـول و یکنـواختی سـطح        که

 دو مرحلـه هـا در طـی   هاي تمـامی کـرت  روي بوته گرددمی برداشت
 .1: گیري شده عبارتند ازصفات اندازه .صورت معمول صورت گرفت به

. 5تعداد بـرگ  . 4تعداد گل . 3 یعتعداد شاخه فر. 2 یتعداد شاخه اصل
 و طـول گـل  . 9عرض برگ . 8طول برگ . 7ارتفاع بوته . 6قطر ساقه 

هاي هـر کـرت بـا دسـت     با شروع گلدهی گل. درصد روغن دانه .10
روز خشک  3تا  2آوري شد و در سایه و در جریان هواي آزاد طی جمع

ي مکرر هر هاجمع برداشتشدند و وزن گل و وزن هزار دانه از حاصل
دسـت آمـد   اي بـه کرت در طول دوره برداشت پس از حذف اثر حاشیه

متر مربع از هر کـرت در نظـر گرفتـه     42/3مساحت بدین صورت که 
مقـدار آن در هـر کـرت، عملکـرد      نیشده و پـس از برداشـت و تـوز   

محصول اقتصادي گیاه بر اساس وزن تر گل، وزن خشک گـل و وزن  
براي تعیین درصد روغن دانـه   .دیگرد اسبههکتار مح کیدر هزار دانه 

در تحقیق حاضر از روش استخراج . از دستگاه سوکسله استفاده گردید
به وسیله حالل هگزان با نسبت یـک بـه یـک بـا مقـدار نمونـه بـذر        

آوري شده، آسیاب و هاي جمعبدین صورت که دانه. استفاده شده است
در دسـتگاه سوکسـله    وزن شده و به همراه همان مقدار حالل هگزان

درجـه سلسـیوس،    60پس از شش سـاعت و در دمـاي   . قرار داده شد
محتویات روغن دانه تحت سیستم رفلکس، استخراج شده و مقـدار آن  

 ,AOAC)محاسـبه گردیـد   ) کاهش وزن نمونه(به روش گراویمتري 
پس از اتمام فرآیند استخراج، براي جداسازي حالل هگزان و . (1990

یگر، از دسـتگاه تقطیـر در خـال گردشـی اسـتفاده شـد       روغن از یکـد 
ست دبه يهاآزمایش داده نپایا در). 1390پور آزاد و همکاران، حسین(
ــزارنر از دهستفاا با همدآ ــخه   SPSSم اف  تحلیل و تجزیه ردمو 19نس

. شد منجاا نکندا نموآز از دهستفاا با هامیانگین مقایسه و گرفت ارقر
آب آبیاري  وريبهرهو ) WP(آبیاري و باران  آب وريبهرهبراي تعیین 

)IWP ( استفاده شد 2و  1از روابط:  

                                                                (1) 

                                                            (2) 

مجمـوع ناخـالص آب    kg/ha( ،V( د محصولعملکر Yدر این روابط 
اخـتالف   m3/ha( ،dY) (یحجـم آب مصـرف  (مؤثر  یو بارندگ ياریآب

ـ د ماریاز ت ياریآب ماریعملکرد هر ت حجـم ناخـالص    Viو  )kg/ha( می
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 با استفاده از رابطـه  مؤثر یبارندگچنین هم. است )m3/ha(ي اریآب آب
SCS  آب  وريبهـره بـر   رهـا مایت تـأثیر  سهیمقا براي 3رابطه به شرح

  :شد نییتع
                                           (3) 

 انـه یماه یبارنـدگ  Pو ) متر در ماهیلیم( مؤثر یبارندگ Peffکه در آن 
صـورت ماهیانـه در طـول فصـل رشـد      که بـه  است) متر در ماهیلیم(

  ).1389مجد سلیمی، (محاسبه شد 
  

  نتایج و بحث
 2که در جدول  1392ها در سال اول زراعی ج تجزیه واریانس دادهنتای

دهد، اثر تیمارهاي آبیاري بر صـفات تعـداد   آورده شده است نشان می
شاخه اصلی، تعداد برگ، طول گل، وزن تر گل و وزن خشک گـل در  

دار شده است اما در سایر صفات تفاوت سطح احتمال پنج درصد معنی
هاي حاصـل شـده، در   تر دادهبراي بررسی بیش. داري دیده نشدمعنی

  .گیري شده آورده شدادامه نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه

  
  هاي خاك محل آزمایشجرم مخصوص ظاهري الیه - 1جدول 

  )متر مکعبگرم بر سانتی(جرم مخصوص ظاهري   )متر(هاي خاك الیه
1/0-0  42/1  
2/0-1/0  57/1  
3/0-2/0  37/1  

  
  1392نتایج تجزیه واریانس در سال اول زراعی  - 2جدول 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

هزار   تر گل
  دانه

خشک 
  گل

شاخه 
  اصلی

شاخه 
  فرعی

تعداد 
  برگ

قطر 
  ساقه

ارتفاع 
  بوته

طول 
  برگ

عرض 
طول   تعداد گل  برگ

  گل
روغن 

  بذر
  ns305/2  ns052/9  ns058/0  ns312/0  ns007/1  ns435/25  ns0075/0  ns407/17  ns779/0  ns145/0  ns5138/4  ns009/0  ns617/4  3  بلوك
  ns773/1  *909/0  *359/2  ns188/0  *255/147  ns034/0  ns16/20  ns0826/0  ns362/0  ns255/6  *106/0  ns591/5  58/27*  2  تیمار
  06/4  005/0  081/4  772/0  5003/0  397/20  016/0  665/21  756/0  192/0  183/0  462/7  138/3  6  خطا

ضریب 
  07/15  84/4  65/35  21/11  43/4  11/12  38/11  44/18  43/23  41/23  21/15  71/15  492/11  -  تغییرات

 - - - - - - - - - -     11  کل
ns  درصد 5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی* و  

  
ــورد  بیاآ مختلف حسطو میانگین مقایسه نتایج ــفات م ري روي ص

اول زراعی که آبیاري آن به روش کرتی انجام شد، در  مطالعه در سال
گـردد در  طور کـه مالحظـه مـی   همان. داده شده است ننشا 3جدول 

کلیه صفات مورد مطالعه اعم از تعداد شاخه فرعی، قطر سـاقه، ارتفـاع   
داري بـین  بوته، طول برگ، عرض برگ و تعـداد گـل، تفـاوت معنـی    

درصد وجود ندارد و فقـط بـین    تیمارهاي آبیاري در سطح احتمال پنج
ي اصلی، وزن تر گل، وزن خشک گل، تعداد بـرگ   صفات تعداد شاخه

داري حاصل شده است که از بین این صفات و طول گل، تفاوت معنی
برگ جز صـفات رویشـی گیـاه     تعداد اصلی و يشاخه دو صفت تعداد

ـ  . هستند ادیر در این صفات رویشی گیاه تیمار دو آبیاري تکمیلی بـا مق
حداکثر مقـدار را داراسـت و تیمـار دیـم بـا       75/31و  75/2به ترتیب 

ایـن  . تـرین مقـدار اسـت   داراي کم 75/19و  312/1مقادیر به ترتیب 
تحقیقـات  عنوان مثـال در  نتایج مشابه گزارشات اکثر محققین است به

عنـوان گردیـد کـه کـاهش فواصـل       )1384(مقدم نوروزپور و رضوانی
ایش مقادیر صفات رویشی گیـاه دارویـی سـیاهدانه    آبیاري موجب افز

 پاتل و سـاندایا . گرددمانند ارتفاع بوته و تعداد شاخه اصلی و فرعی می

نیز عنوان نمودند افزایش تعداد دور آبیـاري تـأثیر مثبتـی در افـزایش     
. (Patel and Sandaeia., 1996)ارتفاع بوته اسـفرزه داشـته اسـت    

داري اند تنش آبی باعث کاهش معنـی  همیسرا و همکاران گزارش کرد
-امیـري ده . (Misra et al., 2002)در سطح برگ نعناع شده اسـت  

که روي تـأثیر تـنش خشـکی بـر برخـی      ) 1389(احمدي و همکاران 
خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شـوید، گشـنیز و   

ك از حد اند عنوان نمودند کاهش میزان آب در خارازیانه تحقیق کرده
دار بر تمامی صفات مـورد مطالعـه اعـم از     ظرفیت زراعی تأثیري معنی

ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و تعداد چتر در بوته داشته است به جزء 
ي گیاهان دارویی مـورد مطالعـه کـه    صفت تعداد شاخه جانبی در بوته

. داري بـر آن نداشـته اسـت   سطوح مختلف تنش خشکی تـأثیر معنـی  
افزایش صفات رویشی گیاه متناسب با افزایش آبیاري بـا نتـایج    نتیجه

گانپـات و  ، )1381(، حسـنی و همکـاران   )1382(لباسچی و همکـاران  
امـا در  . مطابقـت دارد ) 1996(و جانگیر و همکـاران  ) 1992( همکاران

رابطه با صفات تعداد گل و طول گل که جز صفات زایشی گیاه هستند 
ر در تیمار یک آبیاري تکمیلی حاصـل شـده   مشاهده شد حداکثر مقدا
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داري بـا تیمـار   است و در تیمار دو آبیاري تکمیلی گرچه تفاوت معنـی 
. یک آبیاري تکمیلی نداشته است اما کاهش مقادیر آن جالب توجه بود

متـر  سـانتی  6/1در صفت طول گل تیمار یک آبیاري تکمیلی با مقدار 
داري با تیمار دیم که با مقدار معنیترین مقدار را دارا بود و تفاوت بیش
این نتایج با . ترین مقدار را داشت، ایجاد کرده بودکم رمتسانتی 287/1

توجه به فیزیولوژي برخی از گیاهان قابل توجیه است، زیرا در برخی از 
گیاهان بنا بر خصوصیات فیزیولوژي، اگر در طول دوره رویشـی دچـار   

در دوره زایشی نتیجـه مثبتـی   تنش خشکی نشوند، یک تنش خشکی 
لباسچی و شـریفی  کند، همانند نتایج در رشد و عملکرد گیاه ایجاد می

پنج  روي هاي رشد با آزمایش گلدانی شاخصکه  )1383(عاشورآبادي 
در  گلی، بومادران، اسفرزه، همیشه بهار و بابونـه  مریم گونه گیاه دارویی

هـان مـورد بررسـی    شرایط مختلف تنش خشکی اظهار داشتند که گیا
 طوري که گیاهـان به هاي متفاوتی به تنش از خود نشان دادندواکنش

از خـود   مریم گلی و بومادران بهترین رشـد را در تیمارهـاي خشـکی   

. بودنـد و رشد کامل و شادابی خود را در شـرایط فـوق دارا    نشان دادند
ق عنوان نمودند که دلیل عمده ایـن اتفـا  ) 1384(میرزایی و همکاران 

گردد به فیزیولوژي برخی از گیاهان مانند چغندر در اکثر گیاهان بر می
در این گیاهان به دلیل برخی خصوصیات فیزیولـوژي،  ... قند، گندم و 

وقتی این گیاهان در مراحل انتهایی رشد خود دچار یک تنش خشکی 
دهند، این افزایش عملکـرد  شوند عملکرد باالتري از خود نشان میمی

د چغندر قند از لحاظ قند قابـل استحصـال و در مـورد گنـدم از     در مور
لحاظ افزایش عملکرد وزن دانه دیـده شـده اسـت، البتـه ایـن تـنش       

آیارز و همکاران نیز در . خشکی به زمان و شدت تنش نیز بستگی دارد
 سـبب  رشـد  فصل طول در خفیف تنش رابطه با پنبه گزارش دادند که

 به نسبت زایشی هاياندام مخازن طریق از فتوسنتزي مواد بهتر جذب
 و هـا غوزه تربیش بقا باعث امر این شود ومی رویشی هاياندام مخازن

گـردد  نهایت افزایش عملکرد مـی  در و هاغوزه وزن افزایش در نتیجه
(Ayars et al., 1999).  

  
  1392ر سال اول زراعی آّبیاري د مختلفي مارهایشده در ت يریگصفات اندازه نیانگیم سهیمقا - 3جدول 

 دیم یک آبیاري تکمیلی دو آبیاري تکمیلی  صفت  تیمار آبیاري
75/2 a 562/1 b 312/1 b شاخه اصلی 
75/3 a 75/3 a 375/3 a شاخه فرعی 
75/31 a 187/24 ab 75/19 b تعداد برگ 

005/1 a 167/1 a 165/1 a قطر ساقه (cm) 
687/34 a 75/38 a 375/38 a ارتفاع بوته (cm) 
06/16 a 792/15 a 017/16 a طول برگ (cm) 

185/8 a 66/7 a 667/7 a عرض برگ (cm) 
625/5 a 937/6 a 437/4 a تعداد گل 
525/1 a 6/1 a 287/1 b طول گل (cm) 
32/30 a 27/32 a 13/30 a درصد روغن دانه  

  .درصد است 5دار در سطح احتمال یدهنده عدم اختالف معندر هر سطر نشان حروف مشابه
  

  1393یج تجزیه واریانس در سال دوم زراعی نتا - 4جدول 

منابع 
  تغییرات

درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

هزار   تر گل
  دانه

خشک 
  گل

شاخه 
  اصلی

شاخه 
  فرعی

تعداد 
  برگ

قطر 
  ساقه

ارتفاع 
  بوته

طول 
  برگ

عرض 
  برگ

تعداد 
  گل

طول 
  گل

روغن 
  بذر

  ns073/1  ns595/0  ns032/0  ns170/0  ns63/2  ns122/48  ns024/0  ns053/16  ns815/8  ns863/3  ns339/3  ns006/0  ns93/3  3  بلوك
  ns38/2  ns051/54  ns018/0  ns798/18  ns883/5  ns065/2  *769/10  *11/0  ns64/5  746/1*  217/4*  651/11*  62/116*  2  تیمار
  11/4  015/0  688/1  946/1  467/1  002/15  013/0  442/11  19/1  098/0  168/1  635/0  447/9  6  خطا

ضریب 
 تغییرات

-  31/17  68/4  16/29  72/18  39/46  48/17  72/10  7/9  04/8  69/20  84/20  06/8  34/14  

 - - - - - - - - - -     11  کل
ns  درصد 5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی* و  

  
کـه در   1393هـا در سـال دوم زراعـی    نتایج تجزیه واریانس داده

دهـد، اثـر تیمارهـاي آبیـاري بـر      ست نشان مـی آورده شده ا 4جدول 
صفات تعداد شاخه اصلی، تعداد گـل، طـول گـل، وزن تـر گـل، وزن      

دار شده خشک گل و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی
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به منظور بررسی . داري دیده نشداست اما در سایر صفات تفاوت معنی
مقایسـه میـانگین    نتـایج  5هاي حاصل شـده، در جـدول   تر دادهبیش

  .گیري شده آورده شدصفات اندازه
. نتایج در سال دوم زراعی بسیار مشابه سال اول زراعی حاصل شد

 يمقایسه نتایجاي آبیاري شدند در این سال که تیمارها به روش قطره
 5ري روي صفات مورد مطالعه در جـدول  بیاآ مختلف حسطو میانگین

از این است کـه در تمـامی صـفات    نتایج حاکی . نشان داده شده است
ي ي اصلی، تعـداد شـاخه  رویشی مورد مطالعه گیاه اعم از تعداد شاخه

فرعی، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ و عـرض بـرگ،   
تیمار دو آبیـاري تکمیلـی داراي حـداکثر مقـادیر و تیمـار دیـم داراي       

گیـاه بـه جـز    چنین در تمامی صفات رویشـی  هم. حداقل مقادیر است
داري بین تیمارهاي آبیاري گونه تفاوت معنیي اصلی هیچتعداد شاخه

داري حاصل نشده است و در صفت تعداد شاخه اصلی نیز تفاوت معنی
بین تیمار دو آبیاري تکمیلی و دیـم وجـود دارد و تیمـار یـک آبیـاري      

رغم کاهش مقدار نسبت بـه تیمـار دو آبیـاري تکمیلـی،     تکمیلی علی
هماننـد سـال اول زراعـی در سـال دوم     . داري با آن ندارد ت معنیتفاو

زراعی نیز، نتیجه افزایش صفات رویشـی گیـاه متناسـب بـا افـزایش      
آبیاري با نتـایج اکثـر تحقیقـات صـورت گرفتـه از جملـه لباسـچی و        

 گانپـات و همکـاران  ، )1381(، حسـنی و همکـاران   )1382(همکـاران  
که در بخـش سـال اول زراعـی    ) 1996(و جانگیر و همکاران ) 1992(

اما در رابطه با صفات تعداد گل و طـول  . بدان اشاره شد، مطابقت دارد
گل که جز صفات زایشی گیاه هستند مشاهده شـد هماننـد سـال اول    
زراعی، حداکثر مقدار در تیمار یک آبیاري تکمیلی حاصل شده است و 

بـا تیمـار یـک    داري در تیمار دو آبیاري تکمیلی گرچـه تفـاوت معنـی   
در . آبیاري تکمیلی نداشته است اما کـاهش مقـادیر در آن وجـود دارد   

صفت تعداد گل و طول گل تیمار یک آبیاري تکمیلـی بـا مقـادیر بـه     
ترین مقدار را دارا بود و تفاوت متر بیشسانتی 625/1و  762/7ترتیب 

تـرین  متر کمسانتی 332/1و  5/4داري با تیمار دیم که با مقادیر معنی
گرچه نتایج حاصله هماننـد سـال اول   . مقدار را داشت، ایجاد کرده بود

زراعی تفاوت فراوانی بـا عمـده تحقیقـات انجـام شـده روي گیاهـان       
زراعی و دارویی دارد اما تکرار این نتیجه در دو سال زراعـی پیـاپی در   
اثبات این ادعا که فیزیولوژي این گیاه همانند برخی گیاهـان دیگـر از   

بیل گیاهان دارویی مریم گلی و بومادران یا گیاهان زراعی چغندر قند ق
و گندم، خاص است و در شرایط تنش خشکی بعضا عملکرد بـاالتري  

  .کند، کفایت داردرا ایجاد می

  
  1393آّبیاري در سال دوم زراعی  مختلفي مارهایشده در ت يریگصفات اندازه نیانگیم سهیمقا - 5جدول 

 دیم یک آبیاري تکمیلی دو آبیاري تکمیلی  صفت  تیمار آبیاري
37/2 a 587/1 b 062/1 b شاخه اصلی 
3a 562/2 a 5/1 a شاخه فرعی 
162/22 a 687/20 a 187/15 a تعداد برگ 
122/1 a 102/1 a 999/0 a قطر ساقه (cm) 
25/41 a 062/41 a 405/37 a ارتفاع بوته (cm) 
292/16 a 042/15 a 867/13 a طول برگ (cm) 
435/7 a 785/6 a 6a عرض برگ (cm) 
437/6 ab 762/7 a 5/4 b تعداد گل 
57/1 ab 625/1 a 332/1 b طول گل (cm) 
46/30 a 06/34 a 83/31 a درصد روغن دانه  

  .درصد است 5دار در سطح احتمال یدهنده عدم اختالف معنحروف مشابه در هر سطر نشان
  

  وري مصرف آب بهره
گـردد کـه   مشـاهده مـی  راعـی  در سال اول ز 6 جدول با توجه به

که بـا کنتـور حجمـی    مجموع ناخالص آب آبیاري ( حجم آب مصرفی
 برابـر ) I2(دو آبیـاري تکمیلـی   در ) و بارنـدگی مـؤثر  گیري شده اندازه

متر مکعـب   7/266این میزان،  هکتار بود که از مترمکعب بر 7/1329
م حجـ ، وسیله بارندگی تـأمین شـد  مترمکعب به 1063توسط آبیاري و 

 مترمکعـب بـر   3/1196 برابـر ) I1(یک آبیاري تکمیلی در  آب مصرفی
 1063متر مکعب توسط آبیـاري و   3/133این میزان،  هکتار بود که از

مشـاهده  در سـال دوم زراعـی   . وسیله بارندگی تأمین شدمترمکعب به
 7/436 برابـر ) I2(دو آبیاري تکمیلـی  در  که حجم آب مصرفی گردید

متـر مکعـب توسـط     7/266این میزان،  بود که ازهکتار  مترمکعب بر
حجـم آب  ، وسـیله بارنـدگی تـأمین شـد    مترمکعـب بـه   170آبیاري و 
هکتـار   مترمکعب بر 3/303 برابر) I1(یک آبیاري تکمیلی در  مصرفی

 170متــر مکعــب توســط آبیــاري و  3/133ایــن میــزان،  بــود کــه از
  .وسیله بارندگی تأمین شدمترمکعب به
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  رابطه بین آب مصرفی و حجم ناخالص آب آبیاري - 6جدول 

  1392سال اول زراعی     1393سال دوم زراعی 
حجم آب مصرفی 

)m3/ha(  
حجم ناخالص آب آبیاري 

)m3/ha(     حجم آب مصرفی)m3/ha(  حجم ناخالص آب آبیاري)m3/ha( تیمار آبیاري 

170 0   1063 0 I0 
3/303 3/133    3/1196 3/133 I1 

7/436 7/266   7/1329 7/266 I2 

I0 ،I1  وI2 به ترتیب تیمار دیم، تیمار یک آبیاري تکمیلی و تیمار دو آبیاري تکمیلی است.  
  

با در نظر گرفتن عملکرد وزن تر، عملکرد وزن خشک و عملکـرد  
 8و  7وري آب مصرفی محاسبه شده و در جداول وزن هزار دانه، بهره

 وريبهـره  در سـال اول  شودیمگونه که مالحظه همان. قرار داده شد
و  15/0بر اساس عملکرد وزن تر و خشک گل با مقادیر به ترتیب  آب

ـ م شیبه ازاي افزا کیلوگرم بر مترمکعب، 027/0 ـ آب آب زانی تـا   اريی
یک آبیاري تکمیلی رونـدي صـعودي و از آن بـه بعـد تـا دو آبیـاري       

مکعب، روندي کیلوگرم بر متر 02/0و  11/0ترتیب تکمیلی با مقادیر به
وري آب بر اساس عملکرد هـزار دانـه بـا    نزولی دارد در حالی که بهره

کیلوگرم بـر   13/0و کارآیی مصرف آب،  15/0، 16/0مقادیر به ترتیب 
از تیمار دیم تا تیمارهـاي   اريیآب آب زانیم شیبه ازاي افزامترمکعب 

ر بـه طـو   در سـال دوم . یک و دو آبیاري تکمیلی، روندي نزولـی دارد 
بـر اسـاس عملکـرد وزن تـر و      آب وريکامل مشابه با سال اول بهره

به  کیلوگرم بر مترمکعب، 15/0و  74/0خشک گل با مقادیر به ترتیب 

تا یک آبیاري تکمیلی روندي صعودي  اريیآب آب زانیم شیازاي افزا
 09/0و  43/0و از آن به بعد تا دو آبیاري تکمیلی با مقادیر به ترتیـب  

وري آب بر ر مترمکعب، روندي نزولی دارد در حالی که بهرهکیلوگرم ب
 4/0و  6/0، 88/0اساس عملکـرد هـزار دانـه بـا مقـادیر بـه ترتیـب        

از تیمار دیم تا  اريیآب آب زانیم شیبه ازاي افزاکیلوگرم بر مترمکعب 
ایـن نتـایج بـا    . تیمارهاي یک و دو آبیاري تکمیلی، روندي نزولی دارد

در ) 1384(در مورد گندم و موسوي و محمدي ) 1383(گزارش توکلی 
در خصوص ) 2002(آدري و همکاران . فرنگی مطابقت داردمورد گوجه

البته به زمان و شـدت  (گندم نیز گزارش نمودند که یک تنش خشکی 
در مراحل انتهایی رشد گیاه منجر بـه افـزایش   ) تنش نیز بستگی دارد

فزایش عملکرد موجب شـده  عملکرد وزن دانه گندم شده است و این ا
 Adary et(وري آب کاهش یابـد  تا به ازاي افزایش آب آبیاري، بهره

al., 2002.(  
  

  1392وري آب و عملکرد در سال اول زراعی رابطه بین بهره - 7جدول 
تیمار  )kg/ha(عملکرد    )kg/m3(آب  وريبهره

 آبیاري
وزن  بر اساس عملکرد

 دانه هزار
 بر اساس عملکرد وزن

 گل خشک
بر اساس عملکرد وزن 

 گل تر
  

هزار وزن 
 دانه

وزن خشک 
 گل

وزن تر 
 گل

16/0  022/0  12/0  
 

5/169 a 17/23 b 5/127 b I0 
15/0  027/0  15/0  

 
5/181 a 67/32 a 180a I1 

13/0  02/0  11/0  
 

5/170 a 6/28 ab 155a I2 

I0 ،I1  وI2  درصد  5دار در سطح احتمال یدهنده عدم اختالف معنحروف مشابه در هر سطر نشاندو آبیاري تکمیلی است و به ترتیب تیمار دیم، تیمار یک آبیاري تکمیلی و تیمار
  .است
  

  1393وري آب و عملکرد در سال دوم زراعی رابطه بین بهره - 8جدول 
تیمار  )kg/ha(عملکرد    )kg/m3(آب  وريبهره

 آبیاري
وزن  بر اساس عملکرد

 دانه هزار
د وزن بر اساس عملکر

 گل خشک
بر اساس عملکرد وزن 

   گل تر

هزار وزن 
 دانه

وزن خشک 
 گل

وزن تر 
 گل

٨٨/٠  ١٥/٠  ٧/٠  
 

۶۷/۱۵۰ b ٨٧/٢٥ b ۶/۱۱۸ b I0 
٦٠/٠  ١٥/٠  ٧٤/٠  

 
٧٧/١٨٢ a ٠٥/٤٦ a ٦٣/٢٢٤ a I1 

٤٠/٠  ٠٩/٠  ٤٣/٠  
 

٧٧/١٧٦ a ٢٧/٣٩ ab ٤/١٨٩ a I2 

I0 ،I1  وI2 درصد  5دار در سطح احتمال یدهنده عدم اختالف معنحروف مشابه در هر سطر نشانلی و تیمار دو آبیاري تکمیلی است و به ترتیب تیمار دیم، تیمار یک آبیاري تکمی
  .است
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وري آب آبیــاري در ســال زراعــی اول و دوم کــه در نتــایج بهــره

دهد که در هر دو سـال و در  آورده شده است نشان می 10و  9جداول 
لکرد وزن تر گل، وزن خشـک گـل و   ها بر اساس عموريتمامی بهره

وزن هزار دانه، تیمار یک آبیاري تکمیلی مقـادیر بـاالتري نسـبت بـه     
نتـایج مشـابهی توسـط سـایر     . تیمـار دو آبیـاري تکمیلـی را داراسـت    

 )1388(سبحانی  و یــ جلینعنوان مثال محققین گزارش شده است، به
 ،60 طحــ س هــ س در( آب فـمختل یرداـمق سیربر رمنظوبه مایشیآز

 آب وريبهـره  د وعملکر بر )هگیا کامل زنیا ردمو آب صددر 100 و 80
ـ نداد ماـــنجا مشهد منطقه در فرنگیگوجه ـ نت. دــ  که داد ننشا ایجــ

ـ تیم از آب وريان بهـره زـمی ینترـشبی  بیآ زنیا تـأمین  صددر 80 راـ

ــاه  ــره انمیز. مدآ بدستگی  100 و 60 رتیما دو در آب فمصر وري به
ـ ترتی هـبگیاه ی ـبآ زاـنی أمینت صددر درصـد   3/8درصـد و   4/24ب ـ

. گیاه، داراي کاهش مقدار بود درصد تأمین نیاز آبی 80نسبت به تیمار 
شود کـه در شـرایط منطقـه    با دقت در این نتایج این مورد حاصل می

مورد مطالعه و مناطق مشابه، یک آبیاري تکمیلی هم از لحاظ عملکرد 
توانـد مـورد   وري آب آبیاري صرفه باالیی دارد و میو هم از نظر بهره

توجه جدي قرار گیرد حال آنکه دو آبیاري تکمیلی گرچـه نسـبت بـه    
شود امـا نسـبت بـه تیمـار یـک       تیمار دیم موجب افزایش عملکرد می

  .دهدوري آب را نشان میگیر مقادیر بهرهآبیاري تکمیلی کاهش چشم

  
  1392سال اول زراعی وري آب آبیاري در بهره - 9جدول 

   )kg/m3( آبیاري آب وريبهره
 نسبت به دیم عملکردافزایش 

)kg/ha(  تیمار
 وزن هزار بر اساس عملکرد آبیاري

 دانه
بر اساس عملکرد وزن 

 خشک
بر اساس عملکرد وزن 

 تر
  

وزن 
 دانه

وزن خشک 
 گل

وزن تر 
 گل

_ _ _ 
 

_ _ _ I0 
09/0 07/0 40/0 

 
12 5/9 5/52 I1 

004/0 02/0 01/0 
 

1 43/5 5/27 I2 

I0 ،I1  وI2 به ترتیب تیمار دیم، تیمار یک آبیاري تکمیلی و تیمار دو آبیاري تکمیلی است.  
  

  1393وري آب آبیاري در سال دوم زراعی بهره - 10جدول 

   )kg/m3( آبیاري آب وريبهره
 نسبت به دیم عملکردافزایش 

)kg/ha(  تیمار
 1000وزن  دبر اساس عملکر آبیاري

 دانه
بر اساس عملکرد وزن 

 خشک
بر اساس عملکرد وزن 

 تر
  

وزن 
 دانه

وزن خشک 
 گل

وزن تر 
 گل

_ _ _ 
 

_ _ _ I0 
24/0 15/0 79/0 

 
1/32 18/20 03/106 I1 

097/0 05/0 26/0 
 

1/26 40/13 8/70 I2 

I0 ،I1  وI2 اري تکمیلی استبه ترتیب تیمار دیم، تیمار یک آبیاري تکمیلی و تیمار دو آبی.  
  

  گیرينتیجه
تنش آبـی یکنواخـت در طـول فصـل رشـد گیـاه گـل گاوزبـان         

طور که در تیمار دیم اتفاق افتاد، موجب کاهش در تمامی صفات  همان
رویشی و زایشی و به دنبال آن کاهش در مقـادیر عملکـرد محصـول    

که کاشت ایـن گیـاه در اسـتان    اقتصادي گیاه گردید و با توجه به این
صورت دیـم صـورت   گیالن به شکل عمده در مناطق کوهستانی و به

در حـالی کـه تـنش    . گیرد، حصول این نتیجه بسیار ارزشمند استمی
آبی در مراحل انتهایی و غیرحساس دوره رشد گیـاه نـه تنهـا موجـب     

توجهی از آب آبیـاري شـد حتـی در مقـادیر      جویی در حجم قابلصرفه
ي آب آبیاري، سبب گردید تیمـار یـک   ور وري آب مصرفی و بهرهبهره

تـرین عملکـرد وزن   بـیش . آبیاري تکمیلی داراي حداکثر مقادیر شـود 
کیلـوگرم   05/46و  67/32ترتیب بـا  خشک گل در سال اول و دوم به

تـرین  بـیش . دسـت آمـد  در هکتار در تیمار یـک آبیـاري تکمیلـی بـه    
ي وري آب براسـاس وزن خشـک گـل نیـز در تیمـار یـک آبیـار        بهره

کیلوگرم  15/0و  027/0ترتیب به میزان  تکمیلی در سال اول و دوم به
چنین خصوصیت فیزیولوژي خـاص  هم .دست آمدبر مترمکعب آب به

این گیاه دارویی سبب شد تا حداکثر مقادیر عملکرد محصول اقتصادي 
گیاه نیز در تیمار یک آبیاري تکمیلی حاصل شود که این مورد اثبـات  

یط منطقه مورد مطالعه یک آبیاري تکمیلـی، نیـاز آبـی    کند در شرامی
نمایـد  وري آب بـاالیی را حاصـل مـی   کند و بهـره  گیاه را بر طرف می

عنـوان یـک شـاخص    چنین تأثیر منفی روي درصد روغن گـل بـه   هم
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Abstract\ 
In order to study the effect of complementary irrigation on morphological and water productivity of 

European borage, an experiment was carried out in Rasht in 2013 and 2014. Three irrigation treatments 
including rainfed (I0), one (I1) and two complementary irrigations (I2) were considered. The results of the first 
year with basin irrigation showed that irrigation treatments had no significant effect on all factors except of the 
length of flower, leaf numbers and main branch; for main branch and leaf numbers factors, there was a 
significant difference between I0 and I2 treatments, also for flower length factor, there was a significant 
difference between I0 and I1 treatments. Water productivity with I1 had the highest amount being of 0.15 kg/m3. 
The results of the second year with drip irrigation showed that irrigation treatments had no significant effect on 
all factors except of flower length, number of flowers and main branch, for the main branch factor as in the first 
year, there was a significant difference between I0 and I2 treatments; also for flower length and the number of 
flowers factors there was a significant difference between I1 and I0 treatments. Water productivities of I1 
treatment was 0.74 kg/m3, being the maximum amounts. 
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