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  عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال اجزاي تاریخ کاشت بر عملکرد و  اثر

)Silybum marianumدر شرایط آب و هوایی استان گلستان (  
  

 4کمرالهه کمشی و 3مهناز اقدسی، 2بهنام کامکار ،1يمحمدعلی در*

کشاورزي و آموزش مرکز تحقیقات  استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و تدکتري زراع آموختهدانش1
 دانشیار گروه3، دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان2، و منابع طبیعی استان گلستان

 طبیعی گرگان زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ارشددانشجوي کارشناسی4، شناسی دانشگاه گلستان زیست
   14/4/94 ؛ تاریخ پذیرش: 27/9/93تاریخ دریافت: 

  1چکیده
 ازاز خانواده کاسنی است که  گیاهی دارویی ).Silybum marianum L( رمریمماریتیغال یا خا :سابقه و هدف

 گلسـتان  اسـتان  در گیـاه  ایـن  مناسب کاشت تاریخ است. شده استفادهکبدي هاي درمان بیماري در گذشته دور
هـرز شـناخته   عنوان علف این گیاه بیشتر به .داشت وجود استان در آن مطالعه ضرورت بنابراین بود، نشده تعیین

مارین موجود در بـذر آن در تولیـد داروي ضـد هپاتیـت، امـروزه      دلیل کاربرد ماده سیلی که بهشود، در حالیمی
 طبیعـی بـراي   عنـوان یـک درمـان    هـا بـه  بـراي قـرن  ماریتیغـال   گیاه، استخراج شده از مارینسیلیاهمیت دارد. 

تعیین تاریخ کاشت مناسب براي تولید دانه ماریتیغال هدف این آزمایش،  شده است.استفاده می کبد هاي بیماري
 استان گلستان اجرا شد. درعنوان گیاه دارویی  به
  

مهرماه تـا   10براي دستیابی به این هدف، آزمایشی در پنج تاریخ کاشت شامل چهار تاریخ از ها: مواد و روش
ماه در دو مکان مزرعـه تحقیقـاتی دانشـگاه علـوم     اسفند 5روز و یک تاریخ کاشت در  30ماه با فاصله دي 10

هـاي کامـل تصـادفی در    آباد استان گلستان به صورت بلوكاي در علیطبیعی گرگان و مزرعهکشاورزي و منابع
تعـداد  ، مراحل مختلف نمو در هر کرت براي ثبت تغییرات. اجرا شد 1391-1392چهار تکرار در سال زراعی 

ا عملکرد محاسبه هها و جداسازي دانهشد. پس از رسیدن به زمان رسیدگی با برداشت کاپیتول بوته انتخاب 10
تعداد کاپیتول در بوته، تعداد دانه در کاپیتول، ارتفاع بوته در زمان برداشت، زمان کاشت تا برداشت در هر  .شد

                                                             
   mohamaddori@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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مقایسـات   مرکـب در مکـان و   ها در قالب تجزیهتجزیه واریانس دادهگیري شدند. مکان و وزن هزار دانه اندازه
 دار شدن اثرات متقابل، انجام شد. معنیدهی در شرایط میانگین همراه با برش

 
تعـداد  اثر مکان کشـت بـر   دار بود. معنیگیري شده اندازهنشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفات نتایج  ها:یافته

که دار شد درحالیعملکرد دانه معنیکاپیتول در بوته، تعداد دانه در کاپیتول، روز تا گلدهی، روز تا برداشت و بر 
تعداد کاپیتول در اثر متقابل تاریخ و مکان کشت بر دار نشد. وزن هزار دانه و ارتفاع بوته معنیاثر مکان کشت بر 

درصد و ارتفاع بوته در  1در سطح عملکرد دانه بوته، تعداد دانه در کاپیتول، روز تا گلدهی، روز تا برداشت، و 
 در کـاپیتول  تعداد به دانه عملکرد تغییرات درصد 93 که ادد نشان رگرسیون نتایج دار شد.معنیدرصد  5سطح 

گـرم در  کیلـو  9/1634ترین میانگین عملکرد دانـه در گرگـان   بیش. باشدمی وابسته کاپیتول در دانه تعداد و بوته
  گرم در هکتار بدست آمد. کیلو 3/1920آباد هکتار و در علی

  
در شرایط آب و هوایی  ماه آبان 10دارویی ماریتیغال را در تاریخ کاشت توان گیاه بر اساس نتایج میگیري:  نتیجه

  ترین تاریخ کاشت پیشنهاد کرد.دو مکان آزمایش، به عنوان مناسب
 

  میانگین عملکرد. ،صفاتمرکب،  تجزیه: هاي کلیديواژه
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   مقدمه
 ازاز خـانواده کاسـنی اسـت کـه      گیاهی دارویـی  ).Silybum marianum L( رمریمماریتیغال یا خا

) حضـور ماریتیغـال را در   1983است. قهرمـان (  شده کبدي استفادههاي درمان بیماري در گذشته دور
اهواز،  در برازجان، مالثانی و بوشهر مغان، دشت بابل، کالردشت، گنبدکاووس، گرگان، مناطقی از جمله

گروهـی از ترکیبـات   . بـذرهاي ماریتیغـال داراي   )10( گـزارش کـرد   کـازرون،  ایـذه،  رامهرمز، شوش،
ـ باشند کـه تحـت عنـوان سـیلی    میدیانین کریستین و سیلیبین، سیلیشامل سیلی ونولیگنانفالو ارین م

نتـایج  ). 1درصـد گـزارش شـد (    81/2 بذر اصـفهان  مارین در توده سیلی میزان .)19( شوندده میینام
مارین اسـت و مقـدار   دهنده سیلیبین ترکیب اصلی تشکیل) نشان داد سیلی2007حسنلو و همکاران (

هاي کاشته شـده  آوري شده از مناطق ایران بسیار باالتر از نمونههاي جمعتجمع این ترکیبات در نمونه
   .)12( در محیط گلخانه است

بررسی اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و میزان روغن دانه  )، در2013مشهدي و فتحی (ابدالی
ـ  در شرایط آب و هوایی اهواز گیاه دارویی ماریتیغال صـورت خـودرو و در    هگزارش کردند این گیاه ب

گردد و با شرایط اقلیمی منطقه کامالً سازگار بـوده و بـا   سطحی وسیع در استان خوزستان مشاهده می
بر اساس گزارش امیدبیگی و همکاران  .)2( رساندمی و نمو خود را به پایان بارندگی اندك استان رشد

ین دهی اوایل فـرورد رشد رویشی ماریتیغال اوایل مهرماه و مرحله ساقه نورمنطقه بهدشت)، در 2001(
 .)22( باشـد و گلدهی در دهه اول اردیبهشت و زمان بذردهی این گیاه در اوایل خرداد می شروع شده

کم  عنوان یک گیاه دارویی، ) معتقدند کشت و زراعت گیاه ماریتیغال به2006آندرزجوسکا و همکاران (
  .)5( کنندها این گیاه را به شدت تهدید نمیهزینه است، زیرا آفات و بیماري

عنوان یک عامل مدیریتی مهم براي استفاده بهینه از شرایط محیطی در جهت بهبود  تاریخ کاشت به
 تـاریخ بـه   شدت عملکرد پتانسیل و هم عملکرد آب محدود بهتولید محصول شناخته شده است. هم 

 10 بـه  مـاه فـروردین  30 از در کاشـت  تـأخیر در گزارشی بیان شد  ).29و  11حساس هستند ( کاشت
 عامـل بـذر  به موقع سبز شدن ). 21درصد کاهش یابد ( 36سنبله اسفرزه  گردید تعداد باعث ماهخرداد
در زمانی که مـواد   ).25و  24که بر مراحل بعدي رشد و عملکرد گیاه تاثیر زیادي دارند ( استمهمی 
و در  طـول روز  تابش، دما، توسط به طور عمده، رشد و نمو کننده نباشدمحدودبراي رشد گیاه  غذایی

) در تحقیقـی روي تعیـین   2013طاهرنیاي مژدهی و همکاران ( .)27شود (تعیین می آب دسترس بودن
 چشمگیري اثر مزرعه اقلیم و دما، نور خاك، تاریخ کاشت مناسب گیاه ماریتیغال بیان نمودند که شرایط
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 این عوامـل از آنجا که مقادیر  .)26( دارند ماریتیغال گیاه مؤثره ماده و همچنین مقدار و عملکرد رشد بر
 شـرایط محیطـی  کاشـت   مختلـف  هـاي تـاریخ  متفاوت هستند، محصوالت زراعی با  زمان و مکان در

   کنند.تجربه میمتفاوتی را در دوره رشد خود 
 اجـزاي  و عملکـرد  بـر  بوتـه  تـراکم  و کشـت  تـاریخ  )، در بررسی تأثیر2012موسوي و همکاران (

 افزایش در مؤثري نقش کاشت تاریخنشان دادند که  ).Plantago ovata L( دارویی اسفرزه گیاه عملکرد
در تحقیقی مشخص شد تاخیر در کاشت موجب کاهش ارتفاع و عملکرد دانه گیاه . )21( دارد عملکرد

عنوان یک عامـل مـوثر در    ) نیز گزارش کرد تاریخ کاشت به2014). موسوي (30دارویی انیسون شد (
که تاخیر در کاشت بر تعداد چتر در بوته و ارتفاع گیاه رازیانـه  طوريباشد، بهمیکشت گیاهان دارویی 

  .)20( دار داشته و موجب کاهش این صفات شده استاثر معنی
نشـان   نـور هاي اکولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال در منطقه بهدشتبرخی از شاخص نتایج بررسی

عـدد، تعـداد دانـه در کـاپیتول      9/29متر، تعداد کاپیتول در بوته سانتی 196داد میانگین ارتفاع این گیاه 
مترمربع و وزن هزار دانه  68/0متر، سطح تاج پوشش در هر پایه سانتی 75/4عدد، قطر کاپیتول  3/195

). نتایج تحقیقی روي گیاه ماریتیغال نشان داد کـه سـطوح مختلـف تـراکم اثـر      22گرم است ( 62/21
مـاه  آذر 24و  آذر 10 آبان، 23ماریتیغال در  بررسی کشت. )1ر دانه نشان ندادند (داري بر وزن هزا معنی

 دانـه تـأثیر   مـارین سـیلی  میزان فالونوئیدها و درصد فنول، درصد بر کاشت در اهواز نشان داد که تاریخ
  ). 3( داري داردمعنی

پانزدهم نوامبر را بر روي صفات ) تاثیر سه تاریخ کاشت پانزدهم اکتبر، اول و 2012الدوري (محمد
تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد گیـاه کتـان در عـراق (موصـل)     

هاي زراعـی و عملکـرد نسـبت بـه دو     . این بررسی نشان داد که کشت دوم از جنبه)17( بررسی نمود
اهی روغنی و صـنعتی از خـانواده کاسـنی،    گیاه گلرنگ به عنوان گیتر است. تاریخ دیگر کشت مناسب

شباهت ظاهري زیادي به گیاه ماریتیغال دارد. تعداد کاپیتول، تعداد دانه در کـاپیتول و ارتفـاع بوتـه در    
). شـیرین و همکـاران   16داري نشـان داده اسـت (  گیاه گلرنگ نیز با تاخیر در کاشـت، کـاهش معنـی   

داري بـر تعـداد کـاپیتول، تعـداد دانـه در      تاثیر معنیتاریخ کاشت ) نیز در گزارشی بیان نمودند 2013(
. سه صـفت تعـداد طبـق (کـاپیتول) در     )25( کاپیتول، وزن هزار دانه و عملکرد در واحد سطح داشت

ترتیب از اهمیت نسبی بیشتري روي عملکرد دانـه گلرنـگ    بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه به
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نژادي ایـن گیـاه   هاي بهتوانند به عنوان شاخص انتخاب در برنامهاي عملکرد میبرخوردارند و این اجز
  ).4مورد استفاده قرار گیرند (

هاي ویـژه دارویـی مـورد    صورت خودرو در استان گلستان و همچنین جنبه وجود گیاه ماریتیغال به
این استان تحقیقـی بـر جنبـه    دهد، اما تاکنون در توجه تولیدکنندگان دارو، اهمیت این گیاه را نشان می

هـاي کاشـت و   زراعت و اهلی نمودن آن انجام نشده است. این تحقیق اولین بار با هدف تعیین تـاریخ 
  مکان مناسب کشت این گیاه در استان گلستان طراحی و انجام شد.

  

  هامواد و روش
بذر این گیـاه در پـنج تـاریخ     منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب براي تولید دانه گیاه دارویی ماریتیغال، به

مـاه در  اسفند 5روز و یک تاریخ کاشت در  30ماه با فاصله دي 10ماه تا مهر 10کاشت شامل چهار تاریخ از 
اي در دو آزمایش جداگانه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان و مزرعـه      

بوته در هکتار  80000متري و با تراکم سانتی 5/1ت در عمق کاش صورت دستآباد در استان گلستان به علی
 1391- 92هاي کامل تصادفی در چهـار تکـرار در سـال زراعـی     کاشته شد. طرح آزمایشی به صورت بلوك

 و درجـه  36 دقیقۀ شـرقی و  19 و درجه 54ترتیب  مشخصات طول و عرض جغرافیایی گرگان بهاجرا شد. 
باشد. بذر دقیقه شمالی می 56 و درجه 36 دقیقه شرقی و 50 و درجه 54 ترتیب آباد بهو علی دقیقه شمالی 49

  الزم براي این مطالعه از یک شرکت معتبر داخلی در اصفهان تهیه شد.
ترتیـب   ساله براي دوره کشت تا برداشت (فصل رشد ماریتیغـال) بـه   15متوسط دما و میزان بارش 

درجـه   2/13آبـاد معـادل   متـر و بـراي علـی   میلـی  429و گـراد  درجه سانتی 3/13براي گرگان معادل 
باشد. براي تهیه بستر ابتدا زمین شخم زده شـد و سـپس بـا اسـتفاده از     متر میمیلی 524گراد و  سانتی

متـر  سـانتی  25متر بین ردیـف و  سانتی 50 دیسک شرایط خاك براي کشت آماده شد. بذرها با فاصله
 رشد در صورت لزوم آبیاري انجام شد. بـراي ثبـت تغییـرات   کشت شدند. در طول دوره  ردیف روي

شـد. پـس از رسـیدن بـه زمـان       بوته انتخـاب  10تعداد مترمربعی،  3مراحل مختلف نمو در هر کرت 
ها عملکرد محاسبه شد. تعداد کاپیتول در بوتـه، تعـداد   ها و جداسازي دانهرسیدگی با برداشت کاپیتول
در زمان برداشت، زمان کاشت تا برداشت در هر مکـان و وزن هـزار دانـه    دانه در کاپیتول، ارتفاع بوته 

هـا از آزمـون بارتلـت بـراي اطمینـان از عـدم یکنـواختی        قبل از تجزیه مرکب دادهگیري شدند. اندازه
دهی اثر متقابـل تـاریخ کاشـت در هـر     برشستفاده شد. ا SAS افزار واریانس خطاهاي آزمایشی از نرم
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ها با و مقایسه میانگین SAS از نرم افزارمکان براي تعیین تاریخ کاشت مطلوب در هر منطقه با استفاده 
بـراي تعیـین اجـزاي    انجـام شـد. همچنـین     MSTATc افزار از نرمو با استفاده  LSDاستفاده از روش 

میـانگین   شـد.  انجـام م رگرسیون گام به گا، SAS افزار از نرمبا استفاده عملکردي موثر بر عملکرددانه، 
هـاي  شت تا برداشت براساس دادهادو مکان آزمایش در طول دوره کدماي ماهانه و میزان بارش ماهانه 

) 1آباد در جـدول ( آباد گرگان و علیهاي هواشناسی سینوپتیک هاشمترین ایستگاهثبت شده در نزدیک
  ارائه شده است.

  
  و بحث نتایج

 429متـر) از گرگـان (  میلـی  524آبـاد ( آمار بلند مدت بارش در علیبراساس اطالعات ثبت شده، 
متر) بیشتر است، و طبق آمارهاي سازمان هواشناسی استان گلستان در طول این آزمایش، بارش از میلی

 3/691مـاه معـادل   خـرداد  20آبـاد تـا پایـان برداشـت در     در علیمهر  10در  زمان اولین تاریخ کاشت
و  93/31متر گزارش شـد کـه بـه ترتیـب     میلی 6/489همین دوره در گرگان معادل متر و در طی  میلی

تـرین ایسـتگاه   باشد. براساس آمار تهیه شده از نزدیکدرصد بیشتر از آمار بارش بلند مدت می 03/14
هاي کاشت ها بارش و متوسط دما براي هر یک از تاریخهواشناسی به محل اجراي هر یک از آزمایش

میانگین دماي ماهانه و میزان بارش ماهانه در طول دوره از زمان اولـین تـاریخ   محاسبه شد.  تا برداشت
  ) ارائه شد.1طور جداگانه در جدول ( کاشت تا برداشت به

آبـاد نسـبت بـه گرگـان     هاي کاشت در علیمیزان بارش در طول دوره رشد براي هر یک از تاریخ
 5مهر تا آخـرین تـاریخ کاشـت در     10ولین تاریخ کاشت در که این تفاوت براي اطوريبیشتر بود، به

الف و ب). عالوه  -1هاي متر بود (شکلمیلی 1/66و  6/133، 9/188، 1/206، 7/201ترتیب  اسفند به
باشد. دو مکان در تعـداد روزهـایی   بر بارش عامل محیطی دما نیز بر فرآیند رشد و تولید گیاه موثر می

ترتیـب   اردیبهشت که بـه و  گراد بود در طی دو ماه فروردینسانتیدرجه  20از که دماي حداکثر باالتر 
هاي ماریتیغال و گلدهی و رسیدگی دانه هستند اختالف دمایی داشتند، مصادف با دوره رشد سریع بوته

در گراد را سانتیدرجه  20روز دماي حداکثر باالتر از  13آباد روز و در علی 18که در گرگان به طوري
  فروردین تجربه کردند.
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 آبادهاي دوره رشد گیاه مارتیغال در گرگان و علیمقادیر مجموع بارش و میانگین دما در طول ماه -1ل جدو

Table 1. Amount of precipitation and temperature means in the growing months of milk thistle in 
Gorgan and Aliabad 

 متر)بارش (میلی
Precipitation(mm)  

 گراد) متوسط دما (سانتی
Temperature(ºC)  

 متر)بارش (میلی
Precipitation(mm)  

 گراد)متوسط دما (سانتی
Temperature(ºC)  

 ماه سال
Month of 

year  گرگان Gorgan   آبادعلیAliabad   
  .Oct مهر  21.6  90.1  23.2  94.5
  .Nov  آبان  17.2  51.3  18.0  34.1
   .Decآذر  11.1  120.8  11.3  65.5
   .Jan دي  7.9  123.8  7.7  88.4
   .Febبهمن  11.3  72.6  10.8  40.5
   .Mar اسفند  12.0  95.5  11.8  85.1
  .Apr  فروردین  15.2  50.6  15.1  29.6
   .Mayاردیبهشت  19.3  86.6  19.7  51.9
   Total جمع  -  691.3  -  489.2

   Mean میانگین  14.5  -  14.2  -
 

 5/0و  7/0ترتیـب   آباد در مـاه فـروردین و اردیبهشـت بـه    دماي حداکثر در گرگان از علیمیانگین 
گراد کمتـر و در مـاه   درجه سانتی 8/0گراد بیشتر و میانگین دماي حداقل در ماه فروردین سانتی درجه

ایستگاه الف و ب). بر اساس آمار -1هاي آباد بود (شکلعلی گراد بیشتر ازدرجه سانتی 3/0اردیبهشت 
و در ایسـتگاه   1/168و  3/157ترتیـب   آباد گرگان در ماه فـروردین و اردیبهشـت بـه   هواشناسی هاشم
  .ساعت آفتابی ثبت شد 9/142و  6/137آباد هواشناسی علی

). 2ها انجام شـد (جـدول   تجزیه مرکب داده دار نشدن کاي اسکوار در آزمون بارتلت،دلیل معنیبه
همکـنش تـاریخ   گیري شده نشان داد اثر مکان، تاریخ کاشت و برصفات اندازهمرکب تجزیه واریانس 

تعداد کاپیتول در بوته، تعداد دانه در کاپیتول و زمان کاشت تـا گلـدهی و زمـان تـا     کاشت و مکان بر 
اثـر تـاریخ کاشـت در سـطح یـک درصـد و        ).2دار شـد (جـدول   در سطح یک درصد معنیبرداشت 

). عملکرد 2 دار شد (جدولمکان در سطح پنج درصد بر صفت ارتفاع معنیبرهمکنش تاریخ کاشت و 
ترتیب در سطح پـنج و یـک    همکنش تاریخ کاشت و مکان بهدانه تحت تاثیر مکان، تاریخ کاشت و بر

). وزن هزار دانه تنها تحت تـاثیر تـاریخ کاشـت در سـطح پـنج درصـد       2دار شد (جدول درصد معنی
  ).2دار شد (جدول  معنی
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   a لفا

  

   b ب

  
تیغال در پنج تاریخ کاشت یب) متوسط دما در طول دوره کاشت تا برداشت گیاه مارو الف) مجموع بارش  -1شکل 

 .آبادگرگان و علی اسفند در 5دي و  10آذر،  10آبان،  10مهر،  10
Figure 1. a) precipitation and b) Temperature means from sowing time to harvesting of milk thistle in 
five sowing dates: oct. 2, Nov. 1, Dec. 1, Dec. 31 and Feb. 24, in Gorgan and Aliabad.       

  
کاپیتول، وزن هزار دانه، ارتفاع، زمـان  تعداد کاپیتول در بوته، تعداد دانه در صفات تجزیه واریانس مرکب  -2جدول 

آبان،  10مهر،  10تیغال در در پنج تاریخ کاشت یاز  کاشت تا گلدهی، زمان از کاشت تا برداشت و عملکرد گیاه مار
 .آباداسفند در گرگان و علی 5دي و  10آذر،  10

Table 2. Combined analysis of milk thistle traits including of  capitol number per plant, seed number 
per capitol, plant height, Days to flowering and harvesting time, 1000 seed weight and seed yield in 
five sowing dates : oct. 2, Nov. 1, Dec. 1, Dec. 31 and Feb. 24, in Gorgan and Aliabad. 

 دانه عملکرد
seed yield  

 Days to  روز تا 
 بوته  ارتفاع

plant height 

وزن هزار 
 دانه

1000 
seed 

weight  

  تعداد دانه
 در کاپیتول

seed 
number per 

capitol  

  تعداد کاپیتول
 در بوته
capitol 

number per 
plant  

 منابع تغییر
S.O.V  برداشت 

harvesting  
 گلدهی

flowering  
*119023.74 **156.02  **102.04  2.21ns  9.81ns  **680.62  **1.43  مکان            Location  

 a                  Eaخطاي  0.11  73.32  3.63  281.74  4.51  1.95  24110.93

 تاریخ کاشت  20.02**  3029.41**  *8.83  27223.76**  10867.02**  17712.06**  2229908.64**
sowing  dates 

45513.11**  **44.58  **168.04  *1034.19  2.17ns  **278.43  **1.09  مکان×تاریخ کاشت 
sowing date* location 

 b                Ebخطاي   0.06  39.74  2.33  328.95  2.31  1.37  19655.43

  .Cv       ضریب تغییرات  8.07  6.02  6.81 16.08  1.02  0.67 13.85
0.28ns  0.01ns  0.33ns  0.33ns  0.25ns  0.37ns  0.03ns  کاي اسکوار بارتلت  

Chi-square 
nsدار است.ترتیب اختالف در سطح یک و پنج درصد معنی : به*و  **دار نیست، : اختالف معنی 

Ns: No Significant Difference., * and **: are significant at 5% and 1% probability level respectively. 
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تعـداد کـاپیتول در بوتـه و تعـداد دانـه در       تجزیه واریانس مرکب میـانگین مربعـات  : تعداد کاپیتول در بوته
کشت و همچنین اثر متقابل تاریخ و مکان کشت بـر صـفات    دو مکان، نشان داد که اثر مکان، تاریخ کاپیتول

  ). 2دار شد (جدول تعداد کاپیتول در بوته و تعداد دانه در کاپیتول در سطح احتمال یک درصد معنی
شوند، هر غال در انتهاي شاخه اصلی و فرعی در هر بوته تشکیل میها در ماریتیکاپیتولاز آنجا که 

عاملی که رشد رویشی را کاهش دهد و شاخه فرعی کمتري تولید شود بر تعداد کـاپیتول در مترمربـع   
)، 3در بوته موثر است. با تاخیر در کاشت و به تبع آن کاهش طول دوره رشد رویشی این گیاه (جدول 

هاي کاشت دیرتر، تعـداد کـاپیتول در بوتـه    انشعابات بیشتر نشد، بنابراین در تاریخگیاه موفق به تولید 
تعداد کاپیتول و تعداد دانـه در کـاپیتول   تاخیر در کشت بر کاهش کمتري در هر دو مکان ثبت شد. اثر 

  ). 25ده است (در گیاه گلرنگ نیز گزارش ش
  

مکان کاشت روي صفات تعداد کاپیتول در بوته،   -متقابل تاریخدهی اثر ها پس از برشمقایسه میانگین -3جدول 
 تا برداشت و عملکرد گیاه ماریتیغالو  ، زمان از کاشت تا گلدهیبوته  تعداد دانه در کاپیتول، وزن هزار دانه، ارتفاع

Table 3. Mean comparisons of  milk thistle traits including of  capitol number per plant, seed number 
per capitol, plant height, Days to flowering and harvesting time, 1000 seed weight and seed yield.  

 دانه عملکرد

(کیلوگرم در  
  هکتار)

Seed Yield 
(Kg/ha) 

 Days to  روز تا  
  بوته  ارتفاع

 متر)(سانتی
Plant 

height (cm) 

 وزن هزار دانه

 (گرم)
1000 seed 
weight (gr) 

  تعداد دانه
 در کاپیتول

Seed 
number per 

capitol  

  تعداد کاپیتول
 در بوته

Capitol 
number per 

plant 

مکان 
 کشت

Location   

تاریخ 
 کاشت

Sowing 
dates  

 برداشت
Harvesting 

 گلدهی
Flowering 

  Gorgan   گرگان 
1264.62  b 226.25 a 180.75 a 172.29 a 20.45 b 78.25 d 5.81 a 10 مهر    Oct 2 

1634.98  a 209.75 b 174.00 b 165.45 a 23.00 a 122.00 b 4.74 b 10 آبان     Nov. 1 

1025.71 c 179.50 c 155.51 c 115.96 b 23.52 a 133.51 a 2.62 c 10 آذر      Dec. 1 

675.84 d 150.75 d 127.50 d 91.75 c 22.51 a 112.00 b 2.53 d 10 دي   Dec. 31 

344.12 e 107.00 e 97.00 e 41.82 d 20.32 b 97.00 c 1.53 e 5 اسفند   Feb. 24 
 Aliabad   آبادعلی 

1180.37 b 225.00 a 198.50  a 185.81 a 22.03 a 87.75 c 4.87 b 10 مهر      Oct 2 

1920.32 a 204.00 b 178.25 b 184.34 a 22.67 a 119.50 a 5.99 a 10 آبان       Nov. 1 

1049.20 c 172.50 c 150.00 c 122.68 b 24.00 a 120.75 a 3.11 c 10 آذر       Dec. 1 

828.94 d 142.00 d 123.75 d 83.35 c 23.36 a 96.25 b 2.91 c 10 دي     Dec. 31 

366.93 e 109.52 e 100.82 e 43.86 d 22.72 a 78.00 d 1.76 d 5 اسفند    Feb. 24 
 داري ندارند.اختالف معنی پنج درصد،، در سطح احتمال LSD هاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون*میانگین 

*Means by same letter in columns are not significantly different at 5% probability level using LSD test. 
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هاي کاشت در گرگـان و  نشان داد این صفت در تاریخدهی اثر متقابل تاریخ کاشت در مکان برش
که بیشـترین تعـداد کـاپیتول در بوتـه در گرگـان در      طوريباشد، بهدار میآباد داراي اختالف معنیعلی

  ). 3آبان مشاهده شد (جدول  10آباد در مهر و در علی 10تاریخ 
کـه  طـوري اي داشـت، بـه  الحظـه مبا تاخیر در کاشت میانگین تعداد کاپیتول در بوته کـاهش قابـل  

آبـاد نسـبت بـه    مهر و در علـی  10اسفند) در گرگان نسبت به تاریخ کاشت  5دیرترین تاریخ کاشت (
درصد کاهش در تعداد کاپیتول در بوته داشت (جدول  62/70و  6/73ترتیب  آبان، به 10تاریخ کاشت 

دي در گرگان به ترتیب  10آذر و  10هاي). کاهش نسبت به بیشترین تعداد کاپیتول در بوته در تاریخ3
 ). 3درصد بود (جدول  4/51و  25/48آباد درصد و در علی 37/56و  82/54معادل 

ها نشان داد میانگین تعداد دانه در کاپیتول تحت تاثیر تـاریخ  تجزیه مرکب داده: تعداد دانه در کاپیتول
). مقایسـه میـانگین   2گرفـت (جـدول    کشت، مکان و همچنین اثر متقابل تاریخ و مکان کشـت قـرار  

دهی تعداد دانه در کاپیتول براي گرگان نشان داد که این جزء عملکرد تحت تـاثیر تـاریخ کشـت     برش
کـه  ) ثبت شـد، در حـالی  5/133آذر ( 10قرار گرفته و بیشترین تعداد دانه در کاپیتول در تاریخ کاشت 

). تعداد دانـه در تـاریخ   3سفند مشاهده شد (جدول ا 5کمترین تعداد دانه در کاپیتول در تاریخ کاشت 
دهی اثرات متقابل بـراي  همچنین برش ).3دار نداشت (جدول دي اختالف معنی 10آبان با  10کاشت 

) ثبت 75/120آذر ( 10آباد نشان داد بیشترین تعداد دانه در تاریخ کاشت تعداد دانه در کاپیتول در علی
). میـانگین تعـداد دانـه در    3آبان اخـتالف نداشـت (جـدول     10کاشت  شد که با تعداد دانه در تاریخ

اسفند در  5دي و  10مهر،  10که تاریخ کاشت طوري کاپیتول با تاخیر در کاشت تغییراتی نشان داد، به
آبـاد،  درصـد کـاهش و در علـی    5/20و  2/8، 8/35ترتیـب   آبان بـه  10گرگان نسبت به تاریخ کاشت 

آذر در گرگـان و   10). در تاریخ کاشـت  3درصد کاهش داشت (جدول  7/34و  5/19، 6/26ترتیب  به
آبـان   10درصد افزایش تعداد دانه در کاپیتول نسـبت بـه تـاریخ کاشـت      1و  4/9ترتیب  آباد بهدر علی

  ). 3مشاهده شد (جدول 
رایط تواند بـه همزمـانی بـا شـ    ) می3مهر (جدول  10تعداد دانه کمتر در کاپیتول در تاریخ کاشت 

) 1385تر و رطوبت بیشتر (بارندگی) در زمان گلدهی مربوط باشد. محمدنژاد و همکاران (دماي پایین
دي) نسـبت بـه    30آذر) و دوم ( 15هاي کشت اول (بیشترین تعداد غالف غیربارور نخود را در تاریخ

زود هنگام را به اسفند گزارش کردند و دلیل افزایش تعداد غالف غیربارور در کشت  15تاریخ کاشت 
  . )18( دماي پایین، رطوبت باال و تعداد گل زیاد بیان نمودند
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آذر، بین رشد رویشی گیـاه و تعـداد    10هاي کاشت، تاریخ کاشت رسد که در بین تاریخنظر می به
کاپیتول تولید شده در بوته تعادل وجود دارد که منجر به تولید تعداد دانه بیشتري شـده اسـت. کـاهش    

رشد، منجر بـه کـاهش تولیـد کـاپیتول در      دوره کوتاه شدن طول در اثر هاي فرعی در بوتهشاخه تولید
طـور  فرعی کمتري دارند به هایی که شاخهشده بر روي بوتههاي تشکیلبوته شد. در عین حال کاپیتول

ورد تـاریخ  تر بوده و قادر به تولید تعـداد دانـه بیشـتري بودنـد. البتـه ایـن موضـوع در مـ        نسبی بزرگ
کنـد و بـه   دلیل عدم فرصت کافی براي تشکیل دانه بیشتر صدق نمـی  اسفند به 5دي و  10هاي  کاشت

  همین دلیل در این تاریخ هاي کاشت تعداد دانه کاهش نشان داد.
ماه کـه مصـادف بـا زمـان گلـدهی      بررسی شرایط دمایی و روزهاي داراي بارش اوایل اردیبهشت

)، نشان داد که در این محدوده زمـانی  1ماه در هر دو مکان است (جدول آذر 10گیاهان کاشته شده در 
هـاي موجـود   هـاي بوتـه  در گرگان به دلیل بارش کمتر شرایط مساعدي براي تشکیل دانه در کـاپیتول 

افشـانی و  آباد به علت ایجاد شرایط نامناسـب بـراي گـرده   فراهم شده و بر عکس بارش بیشتر در علی
  ).3جر به کاهش تعداد دانه در کاپیتول شده است (جدول تشکیل دانه من
و تنهـا   دار نشـد اثر مکان و بر همکنش تاریخ کاشت و مکان بر وزن هزار دانـه معنـی  : وزن هزار دانه

دار نشدن اثر مکـان و بـر   با توجه به معنی .)2(جدول  داري بر این صفت داشتتاریخ کاشت اثر معنی
مشخص است که این مولفه عملکرد از ثبات زیـادي برخـوردار اسـت،    همکنش تاریخ کاشت و مکان 

که با وجود تفاوت دو مکان از نظر میانگین عوامل اقلیمی به ویژه میزان بارش و تفاوت طـول  طوري به
داري نشـان نـداده اسـت.    این مولفه عملکرد، تفاوت معنی ،)1دوره از زمان کاشت تا برداشت (جدول 

آبـاد و در  هاي کاشت در علیت متقابل مشخص شد وزن هزار دانه در همه تاریخدهی اثراپس از برش
 هـاي داري نداشتند و تنها تـاریخ دي اختالف معنی 10آذر و  10آبان،  10هاي کاشت گرگان در تاریخ

). دامنه میانگین وزن هزار 3هاي کاشت اختالف داشتند (جدول اسفند با بقیه تاریخ 5مهر و  10کاشت 
گـرم و دامنـه میـانگین وزن هـزار دانـه در       03/22-24آبـاد  هاي مختلف کاشت در علـی درتاریخ دانه

  ). 3گرم بود (جدول  3/20-52/23هاي مختلف کاشت گرگان معادل  تاریخ
آذر  10کشـت   آباد در تاریخباالترین میانگین وزن هزار دانه ماریتیغال هم در گرگان و هم در علی

که کمترین میـانگین وزن هـزار دانـه در گرگـان در     دست آمد، در حالی گرم) به 24و  52/23ترتیب  (به
وزن تولیـد  ). 3گرم) بدست آمد (جدول  3/20و  4/20ترتیب  اسفند (به 5مهر و  10هاي کشت تاریخ

پـر شـدن دانـه بـا      همزمانی دلیل تواند بهآذر می 10کشت  هاي حاصل از تاریخهزار دانه بیشتر در بوته
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شرایطی مناسبی از دما و رطوبت در بهار، که در تولید سطح بـرگ و مـواد فتوسـنتزي مطلـوب نقـش      
هـاي  نسبت به سایر تـاریخ  هادانه شدن بیشتر براي پر مواد فتوسنتزي نتیجه موجب فراهمی داشته و در

  باشد.  کاشت شده است بوده
تحقیقـی بیـان شـده اسـت کـه       ). در8ترین عامل مدیریتی بـراي تولیـد اسـت (   تاریخ کاشت مهم

تـاثیر   ). در گزارشی بـر 6(شوند محل انتخاب می ارتفاع بر اساس محل و قابل قبول هاي کاشت تاریخ
دار تاریخ کاشت بر برخی صفات گیاه دارویی کدو پوست کاغذي از جمله وزن هزار دانه تاکیـد  معنی

کـه در  طوري تاخیر در کاشت گیاه دارویی زیره سبز باعث کاهش وزن هزار دانه شد به ).7شده است (
کـاهش وزن هـزار دانـه گیـاه صـنعتی       ).15اولین تاریخ کاشت باالترین وزن هزار دانه مشاهده شـد ( 

  . )25( ) گزارش شد2013شیرین و همکاران (با تاخیر در کشت توسط گلرنگ، 
داري تحـت تـاثیر   طور معنیها نشان داد میانگین ارتفاع بوته بهتجزیه مرکب داده: میانگین ارتفاع بوته

  ). 2متقابل تاریخ و مکان کشت قرار گرفت (جدول  اثر هاي کشت و همچنینتاریخ
آبـاد انجـام شـد،    مقایسه میانگین صفت ارتفاع براي گرگان و علی ،دهی اثرات متقابلپس از برش

وته در زمان برداشـت تحـت تـاثیر تـاریخ کاشـت در هـر دو مکـان اخـتالف         نتیجه نشان داد ارتفاع ب
آبـاد در تـاریخ   ). بیشترین میانگین ارتفاع بوته هم در گرگان و هم در علی3داري داشت (جدول  معنی

آبان ثبت شد، در این دو تاریخ کاشت ارتفاع بوته در گرگـان و همچنـین در    10مهر و  10هاي کاشت
 شـدن طـول  کوتاه دلیل ). میانگین ارتفاع بوته به3دار نداشتند (جدول گر اختالف معنیآباد با یکدیعلی
تر، در هر دو مکان آزمـایش کـاهش   هاي زودهاي کشت دیرتر در مقایسه با تاریخرشد در تاریخ دوره
 10اسفند نسـبت بـه    5دي و  10آذر،  10هاي که ارتفاع در تاریخ کاشتطوريداري نشان داد، بهمعنی

 31/76و  99/54، 75/33ترتیب  آباد بهدرصد و در علی 32/75و  9/45، 69/32ترتیب  مهر در گرگان به
هاي دیر کاهش طول دوره رشـد از کاشـت تـا برداشـت     ). در کشت3درصد کاهش نشان داد (جدول 

ارتفـاع  شود گیاهان فرصت کمتري براي رشد رویشی داشته باشند و این دلیلی براي کـاهش  باعث می
) نیز تاثیر تاخیر در کاشت را بـر ارتفـاع   1391فرهادي و همکاران (باشد. ها در زمان برداشت میبوته

هـاي   تـاریخ  رشـد در میـان  اختالف در پارامترهـاي  دار گزارش کردند. بوته گیاه دارویی کرچک معنی
طاهرنیاي مژدهـی و  . )9( ددهرخ می باران تابش آفتاب و مانند دما، محیطی تاثیر عوامل دلیل به کاشت

  .)26( ) نیز بر این مطلب در گیاه ماریتیغال تاکید نمودند1392همکاران (
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اثرمتقابـل  تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرساده مکان، تاریخ کاشـت و  : عملکرد دانه ماریتیغال
دار شـد  درصد معنـی ترتیب در سطح پنج، یک و یک  بر عملکرد دانه ماریتیغال بهمکان کشت  -تاریخ

تحت تاثیر مکان، تاریخ کاشت و اثر متقابل زمان کاشت تا گلدهی و زمان کاشت تا برداشت ). 2(جدول 
زمان  برايدهی اثر متقابل تاریخ کاشت و مکان ). برش2دار شد (جدول آنها در سطح یک درصد معنی

مهر با بیشترین تعداد روز تا  10انجام شد. تاریخ کاشت  زمان کاشت تا برداشتو براي کاشت تا گلدهی 
آباد با روز و در علی 25/226و  75/180ترتیب با  گلدهی و بیشترین تعداد روز تا برداشت در گرگان به

  ). 3دار داشتند (جدول هاي کاشت اختالف معنیروز ثبت شدند که با سایر تاریخ 225و  5/198
مکان کشت انجام شد نتـایج   -تاریخ اثر متقابل دهی د دانه پس از برشهاي عملکرمقایسه میانگین

آبان و  10هاي کاشت طور مشابه در دو مکان در تاریخ نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به
کیلـوگرم در   98/1634). بیشترین میـانگین عملکـرد دانـه در گرگـان (    3اسفند بدست آمد (جدول  5

). 3داشت (جـدول  تعلق آبان  10به تاریخ کاشت کیلوگرم در هکتار)  32/1920آباد (و در علی هکتار)
سهم دوره رشد رویشی از کل دوره رشد ماریتیغال در دو مکان محاسبه شد. نتیجه نشان داد سهم دوره 

در آذرماه برابر بود  10آباد نسبت به گرگان در تاریخ کاشت رشد رویشی از کل دوره رشد گیاه در علی
  ). 2هاي کاشت بیشتر بود (شکل که در بقیه تاریخحالی

 

  
  .آباد و گرگانهاي کاشت مختلف در علیکل دوره رشد گیاه ماریتیغال در تاریخدر مقایسه با طول دوره رشد رویشی  - 2شکل 

Figure 2. The length of the vegetative growth stage compared to total growth period of milk thistle in 
sowing dates in Aliabad and Gorgan. 
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آباد و همچنین تعداد روز کمتر از زمان شروع گلدهی تـا زمـان   دوره رشد رویشی طوالنی در علی
از  برداشت بر اهمیت تولید مواد فتوسنتزي در طی دوره رشد رویشی گیـاه یـا بـه عبـارتی دوره قبـل     

آباد نسـبت بـه گرگـان، در مجمـوع     رغم کوتاه بودن دوره گلدهی در علیگلدهی تاکید دارد، زیرا علی
  ). 2و شکل  3عملکرد دانه بیشتري برداشت شد (جدول 

سازي مواد غذایی هاي با جثه بزرگ، ساقه بلند و قطور براي حفظ ثبات گیاه و ذخیرهمشاهده بوته
آبان، منجـر بـه    10تر براي دریافت حداکثر نور در تاریخ کاشت بزرگ و همچنین تعداد برگ بیشتر و

آبان، تولیـد تعـداد    10هاي مربوط به تاریخ کاشت تولید بیشتر شد. میانگین ارتفاع نسبتاً باالتر در بوته
 کاپیتول در بوته بیشتر و همچنین تعداد دانه در کاپیتول بیشتر به همراه تامین مواد غذایی بیشـتر بـراي  

  ).3باشد (جدول ا میتر، تاییدي بر این ادعهاي سنگینتولید دانه
روز) در کاشـت دیـر هنگـام از دالیـل      107-109کلی کاهش طول دوره رشد گیاه (حـدود  طوربه

درصـد در   4/8اسـفند تنهـا    5اصلی کاهش عملکرد است. از کل دوره رشد گیاهان در تاریخ کاشـت  
). کـاهش  3باشـد (جـدول   مربوط به دوره گلدهی تا برداشت گیاه میآباد درصد در علی 7/7گرگان و 

ها، کاهش تعداد کاپیتول در بوته و همچنین کاهش تعداد دانه در کـاپیتول نشـانه   بسیار زیاد ارتفاع بوته
سـاز و همچنـین انـدام زایشـی     کننده و ذخیرهعدم فرصت کافی و محدودیت براي تولید اندام فتوسنتز

  ). 3(جدول باشد بیشتر می
مشخص شد طول دوره رشد رویشی در تحقیقی بر روي نقش عوامل محدود کننده عملکرد گندم 

که پس از میزان مصـرف پتاسـیم و مـدیریت کـود     طوريعملکرد بسیار مهم بوده بهایجاد خال در گیاه 
نتـایج ایـن    . بررسی)27( نقش داردعملکرد در ایجاد خال نیتروژن، تاریخ کاشت به عنوان عامل موثر 

نشان داد که شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل و میزان جـذب نیتـروژن، همگـی تحـت     محققین 
طول دوره رشد رویشی توسـط تـاریخ کاشـت کنتـرل      کهدر حالیکنترل مدیریت کود نیتروژن هستند 

این نتیجه با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نیـز از جنبـه تـاثیري کـه  تـاریخ کاشـت و        .شود می
همچنین مناطق کاشت بر طول دوره رشد رویشی و در نتیجه آن بر عملکرد گیاه داشته است مطابقـت  

  طوري که افزایش طول دوره رشد رویشی اثر مثبت بر عملکرد گیاه داشته است.  دارد به
ماه تحت شرایط تیمارهاي آبیاري کشت شد، و میزان ر کرج، گیاه ماریتیغال در اسفنددر تحقیقی د
). میانگین 14کیلوگرم در هکتار گزارش شد ( 1222شده تحت شرایط آبیاري کامل،  عملکرد برداشت

کیلـوگرم در هکتـار) و    1264مهر در هر دو مکان گرگـان (  10عملکرد بدست آمده در تاریخ کاشت 
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کند. همچنـین بایـد اضـافه    برابري می فوقکیلوگرم درهکتار) با عملکرد گزارش شده  1180(آباد علی
ترتیـب بـه میـزان     آباد، باالترین میانگین عملکرد دانه بـه آبان در گرگان و علی 10کرد در تاریخ کشت 

به نظر ، )14( ) بیشتر است2014و همکاران ( افشار کشاورزدرصد در مقایسه با گزارش  5/55و  5/29
طور نسبی براي کشت ماریتیغال از  هرسد مناطق انتخاب شده در آزمایش حاضر در استان گلستان، بمی

هاي زراعـی،  توان براي توسعه و گسترش آن در سیستمباشند و میتوان تولید دانه باالیی برخوردار می
  به عنوان یک گیاه دارویی با ارزش، به آن نگاهی ویژه داشت. 

شیرین . )17( ) گزارش شد2012الدوري (یخ کاشت بر عملکرد گیاه کتان نیز توسط محمدتاثیر تار
 ) کاهش عملکرد گیاه را بطور مستقیم وابسته به طول دوره رشد گیاه بیـان نمودنـد  2013و همکاران (

علـت کـاهش دسترسـی     . نتیجه تاخیر در کاشت کاهش در ماده خشک و کاهش عملکرد دانه بـه )25(
هـاي  ). تفاوت بین طول دوره گلدهی تا زمان برداشـت در بـین تـاریخ   13باشد (تشعشع می کانوپی به

تـر شـده و در   آبان به بعد طول این دوره کوتاه 10کند که از تاریخ کاشت کاشت مختلف مشخص می
). میانگین ارتفـاع بیشـتر ضـمن تولیـد تعـداد      3اسفند به حداقل رسیده است (جدول  5تاریخ کاشت 

در بوته بیشتر توانسته است در طول دوره بیشتر بین گلدهی تا برداشت از شرایط محیطی براي  کاپیتول
باتوجه به نتایج مقایسه تامین و تولید مواد غذایی بیشتر استفاده کرده و عملکرد باالتري را تولید نماید. 

هاي کشت در تاریخآبان نسبت به سایر  10)، تاریخ کاشت 3میانگین انجام شده روي عملکرد (جدول 
آبـاد  توان این تاریخ را به عنوان تاریخ مناسب کاشت براي گرگان و علیهر دو مکان برتري دارد و می
براي آشکار شدن میزان کاهش عملکرد در جریـان تـاخیر در کاشـت،     در استان گلستان پیشنهاد نمود.

 5) و 280دي ( 10)، 250آذر ( 10 )،220آبان ( 10هاي کاشت عملکرد دانه در مقابل هر یک از تاریخ
  ). 3) (بر مبناي روز سال شمسی) برازش داده شد (شکل 340اسفند (

داد به ازاي هر روز تاخیر و فاصله از تاریخ مناسب کاشت در  معادله رگرسیونی بدست آمده نشان
ه ایـن مقـدار   کـ شود، در حـالی کیلوگرم در هکتار از عملکرد کاسته می 76/10آبان) مقدار  10گرگان (

درصد تغییـرات عملکـرد را    92باشد. این معادالت کیلوگرم در هکتار می 47/12آباد براي شرایط علی
  آباد توجیه نمود. درصد تغییرات عملکرد را براي علی 88براي گرگان و 
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اسـفند   5) و 280(دي  10)، 250آذر ( 10)، 220آبان ( 10هاي کاشت برازش عملکرد دانه در مقابل تاریخ -3 شکل

  .آباد) (معادل روز سال شمسی) براي گرگان و علی340(
Figure 3. A regression line between seed yield and sowing dates Nov. 1 (220), Dec. 1 (250), Dec. 31 
(280) and Feb. 24 (340) (equal to Persian days) for Gorgan (circle) ans Aliabad (triangle). 

  
براي تعیین مهمترین عوامل موثر بر عملکرد از رگرسیون گام به گـام اسـتفاده شـد. بـدین منظـور      

عنوان متغیر وابسته و تعداد کاپیتول در بوته، تعداد دانه در کاپیتول، وزن هـزار دانـه، ارتفـاع    عملکرد به
ي مستقل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد کـه  عنوان متغیرها بوته، روز تا گلدهی، روز تا برداشت به

 باشـند ترین عوامـل مـوثر بـر عملکـرد مـی      کننده تعیین تعداد کاپیتول در بوته و تعداد دانه در کاپیتول
  ). 1رابطه رگرسیونی (

Y= 81/8  (SC  ) +  2/288 (CN)  )1   (                                                               04/822-  
 باشد.: تعداد کاپیتول در بوته میCN: تعداد دانه در کاپیتول و  SCدر این رابطه 

هاي . داده)4( ) نیز در رابطه با گیاه گلرنگ این موضوع را گزارش نمودند2008امینی و همکاران (
عملکرد برآورد شده منتج از رابطه رگرسیونی بین عملکرد با تعداد کاپیتول در بوتـه و تعـداد دانـه در    
کاپیتول در مقابل عملکرد ثبت شده واقعی در مناطق مورد مطالعه برازش داده شد. ضریب تبیـین ایـن   

 ). 4بود (شکل  93/0**رابطه خطی معادل 

y = -10.76x + 3841.
R² = 0.92**

y = -12.47x + 4425.
R² = 0.88**
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 هاي برآورد شدهدر مزرعه در مقابل دادهبرازش عملکرد بدست آمده  -4شکل 

Figure 4. A fitted regression line between harvested seed yield and estimated seed yield 
  

 قابـل تعداد دانه در کاپیتول  وبوته تعداد کاپیتول در درصد تغییرات عملکرد توسط  93ترتیب  بدین
هاي اصالحی ، در برنامهعملکرد گیاه ماریتیغال مهم اجزاي عنوان توجیه است و به این ترتیب این دو به

کـاربرد  بهبـود عملکـرد در واحـد سـطح عـالوه بـر       اي داشته باشند. در جهـت  توانند جایگاه ویژهمی
گیاهی از این طریق موفق به دستیابی بـه   کنندگانحاصال راعی، باید امیدوار بود در آیندهز هايمدیریت

رسد که تاریخ کاشت مطلوب به نظر می افزایش عملکرد دانه در واحد سطح شوند.اي برارقام مناسبی 
زایی در این گیاه به واسطه طول دوره رشد رویشی مناسب و فراهم ساختن شرایط مطلوب براي شاخه

اي بـراي تعیـین   در مطالعـه  تواند با بهبود این جزء مهم، افزایش عملکرد را به همراه داشـته باشـد.  می
 گام به گام استفاده شد. نتیجه نشان داد تعداد رگرسیون صفات موثر بر عملکرد دانه ماریتیغال از تجزیه

 و کنـد می توجیه را آلمانی گیاه ماریتیغال ژنوتیپ در دانه عملکرد تغییرات درصد 6/98در گیاه  کاپیتول
تعیین رابطه رگرسیونی اجـزاي   ). این محققان بر نقش ژنوتیپ در23است ( بسیار ناچیز عوامل بقیه اثر

  عملکرد هم تاکید نمودند.
  

   کلی گیرينتیجه
کننـده  بخشی تاریخ کاشت در هر دو مکان مـورد مطالعـه نشـان از آن دارد کـه عوامـل تعیـین       اثر

گیرند. با توجه به این که با تغییر در عملکرد این گیاه به شدت تحت تاثیر اثرات تاریخ کاشت قرار می

y = 0.93x + 70.3
R² = 0.93**
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شـود، بنـابراین ایـن گونـه     کند نیز با تغییر همراه میکاشت، دما و طول روزي که گیاه تجربه می تاریخ
هـاي  شـده در تـاریخ  شود که تغییر طول دوره نمو به واسطه تغییرات میانگین دماي تجربـه استنتاج می

موضوع را تایید کاشت عامل بسیار مهمی در نوسان عملکرد این گیاه است که نتایج این تحقیق نیز این 
کند. از سویی تاثیر دو جزء عملکرد تعداد کاپیتول در بوتـه و تعـداد دانـه در کـاپیتول در تغییـرات      می

گذارد که طول دوره رشد رویشی بسیار مهم است، چـرا کـه هـم    عملکرد نیز بر این واقعیت صحه می
حدودیت منبع (تولید سطح بـرگ)  کند و هم وضعیت م) را تعیین میبوته(تعداد کاپیتول در  زاییشاخه

ماه بـه بعـد   آبان 10دهد. نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که تاخیر در کاشت از را تحت تاثیر قرار می
توجه عملکرد این گیاه ارزشمند منجر شـود. نتـایج عملکـرد حـاکی از وجـود      تواند به کاهش قابلمی

آباد برتري نسـبی در عملکـرد داشـت.    باشد و علییپتانسیل تولید این گیاه در هر دو مکان آزمایش م
همچنین نتایج مبین آن است که در این گیاه هر عاملی که به افزایش ارتفاع و طول دوره رشد رویشـی  

تواند به افزایش عملکرد این گیاه نیز منجر شود. بدیهی و طول نمو این گیاه تا برداشت منجر شود، می
توان نتایج ایـن  مورد کیفیت ترکیبات دارویی این گیاه نیز حاصل شود میاست که اگر نتایج مشابه در 

 تحقیق را براي توسعه کاشت این گیاه با قاطعیت توجیه نمود. 

صورت خودرو  هزراعی و گاهاً زراعی، ب اگرچه گیاه ماریتیغال در استان گلستان در مناطق غیر
باشد لید دانه آن با مناطق دیگر کشور قابل مقایسه میوجود دارد، اما نتایج این تحقیق نشان داد توان تو

یابی در مناطق توان از طریق پتانسیلعنوان یک گیاه دارویی، می برداري پایدار از آن بهو براي بهره
  مختلف استان نسبت به توسعه کشت آن اقدام نمود.
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