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چكيده 
أثير تاريخ و تراكم كاشت بر خصوصيات رشد ريشه و عملكرد اسانس گياه تهدف از انجام اين مطالعه، بررسي 

مزرعه تحقيقاتي   در1384-1385 هاي اين تحقيق در سال) بود.L. Valeriana officinalisسنباللطيب (
كامل هاي قالب طرح بلوك پالت در  اسپليتدر آزمايش  تيمارهاانجام گرفت.دانشگاه تهران پرديس ابوريحان 

 مرداد، 20 اصلي، زمان كاشت در سه سطح (عاملدر اين آزمايش ند.  گرفتقرار تكرار 4در   وتيمار 9 تصادفي با
  بوته در هكتار) قرار120000 و 80000، 40000تراكم كاشت در سه سطح (،  فرعيعاملشهريور) و  30  و10

 نتايج اين آزمايش نشان داد كه تاريخ و تراكم كاشت بر صفات طول و قطر ريشه، وزن خشك ريشه تك .داده شد
أثير معنيداري داشت و با توجه به نتايج، اثرات تبوته، عملكرد خشك ريشه در هكتار، درصد و عملكرد اسانس 

أثير معنيداري بر صفات وزن خشك ريشه تك بوته، عملكرد خشك ريشه در هكتار تمتقابل تاريخ و تراكم كاشت 
أثير معنيداري بر ديگر صفات نداشت. باالترين مقدار عملكرد خشك ريشه (معادل تو درصد اسانس داشت اما 

كه با تيمار   بوته در هكتار حاصل شد80000 مرداد و تراكم كاشت 20 تن در هكتار) از تيمار تاريخ كاشت 20/6
 تن در هكتار در 99/5 بوته در هكتار با عملكرد خشك ريشه، معادل 120000 مرداد و تراكم 20تاريخ كاشت 

يك گروه قرار گرفتند و تفاوت معنيداري با هم نداشتند. همچنين باالترين عملكرد اسانس از تيمار تاريخ كاشت 
 ليتر در هكتار) 83/62 بوته در هكتار (معادل 80000 ليتر در هكتار) و تراكم كاشت 71/62 شهريور (معادل 30

أخير در كاشت، عملكرد خشك ريشه در هكتار را كاهش و عملكرد اسانس در هكتار را تحاصل شد. در هر صورت 
 شهريور شرايط دمايي هوا براي توليد اسانس مناسب بود. براي محاسبه عملكرد 30افزايش داد. در تاريخ كاشت 

اسانس در واحد سطح نيز درصد اسانس و عملكرد خشك ريشه دو عامل مهم بودند، عملكرد خشك ريشه بيشتر در 
 بوته در هكتار، مقدار كمتر درصد اسانس را در اين تراكم جبران كرده است و بنابراين عملكرد 80000تراكم 

 بوته در هكتار بيشترين مقدار بود. اهميت سنباللطيب به دليل عملكرد اسانس موجود در 80000اسانس در تراكم 
 30 بنابراين بهترين تاريخ و تراكم كاشت براي كسب باالترين عملكرد اسانس در هكتار، تاريخ كاشت .آن ميباشد

 بوته در هكتار بود. 80000شهريور و تراكم 
 

 تاريخ كاشت، تراكم كاشت، ريشه، عملكرد اسانس. واژه هاي كليدي:
 

                                                 
 11365-4117. صندوق پستي: گروه زراعت –پرديس ابوريحان دانشگاه تهران – بلوار امام رضا (ع) –تهران-پاكدشت نويسنده مسئول: آدرس -  1
 :3/5/89 و پذيرش: 17/2/89 دريافت 
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  مقدمه

  Valerianaي  با نام علمالطيبسنبل
officinalis و نام انگليسي Valerian ،متعلق گياه علفي ،

 و بومي شرق و ساله چند، Valerianceaeبه خانواده 
مركز اروپا است. از ريزوم اين گياه انشعابهاي ريشهاي به 

 ميليمتر 5 تا 2 سانتيمتر و به ضخامت 20 تا 15طول 
). ريشه و ريزوم، اندام 1379خارج ميشود (اميدبيگي، 

باشد (يزداني و ميمورد استفاده آن در صنايع داروسازي 
مواد مؤثره موجود در ريشه و ريزوم اين  ).1383همكاران، 

أثير آرامبخش، ضد اضطراب، ضد تشنج و تگياه، داراي 
). با توجه Circosta, et al., 2007ضد اسپاسم است (

به آنكه كميت و كيفيت مواد مؤثره گياهان دارويي از جمله 
تجمع ماده خشك و بيوسنتز اسانس به وسيله فرآيندهاي 
ژنتيكي كنترل ميشود ولي عوامل محيطي نيز در اين ميان 

 و Shafiq malik et al., 1987نقش مهمي دارند (
Morton, 1977 ،به طوري كه در بسياري از تحقيقات ،(

، در 2 تا 1/0مقدار اسانس استخراجشده از سنباللطيب از 
 ,.Bos et alصد گرم از ريشه خشك آن متغير است (

در بين  ).Letchamo et al., 2004 و 2000
تعيين تاريخ كاشت به منظور حصول  خصوصيات زراعي،

استقرار خوب گياه در مزرعه از اولويت برخوردار است 
 أثيرثري قدرت نمو را تحتتمؤزيرا تاريخ كاشت به طور 

 مراحل ، مختلف كاشتهاي تاريخي و به ازادهدقرار مي
 متفاوت فنولوژيك در معرض تغييرات شرايط محيطي قرار

 و در مورد گياه دارويي )1378خواجهپور، (گيرند مي
زمان  اواسط تابستانالطيب نيز مطالعات نشان داده كه سنبل
و براي است  الطيب براي كشت غيرمستقيم سنبلبيمناس

اميد( توصيه شده است اوايل بهارهم كشت مستقيم آن 
) نيز از نتايج 1993 (Scott و Cooke .)1379بيگي، 

أخير در كاشت چغندرقند تتحقيقات خود دريافتند كه 
سبب ميشود كه گياه نتواند تاج خود را به موقع گسترش 

دهد و در نتيجه عملكرد ريشه كاهش مييابد. يكي از 
عوامل مهم در تصميمگيريهاي زراعي به منظور دستيابي 

به عملكردهاي باال و با كيفيت، تعيين تراكم مطلوب براي 

 Desta andتاريخهاي مختلف كاشت است (

Woldewhid, 1997 .( تراكم مطلوب، تراكمي است كه
در نتيجه آن كليه عوامل محيطي به طور كامل مورد استفاده 

حداكثر عملكرد ممكن باكيفيت مطلوب به  گرفته تا قرار
 و همكاران Omer. )1378خواجهپور، ( دست آيد

أثير تراكم بر ماده مؤثره (سيلمارين) ت) در بررسي 1993(
گياه دارويي ماريتيغال به اين نتيجه رسيدند كه هر چه 

تراكم گياه كاشته شده كمتر شود نور بيشتري براي توليد 
سيلمارين (متابوليت ثانويه) موجود در دانه در اختيار گياه 
قرار ميگيرد و به همين علت مقدار سيلمارين در صد گرم 
دانه خشك افزايش مييابد. نتايج ديگر محققان در بررسي 

افزايش نشان داده كه  الطيب سطح تراكم بر عملكرد سنبل6
 ساله به دليل 2مربع در كشت   بوته در متر33حد  تراكم تا

 عملكرد ،هاافزايش تعداد ريشه و رقابت زياد بين بوته
)، البته Douglas et al., 1995 (دادرا كاهش ريشه 

Hobbs, 1998) 1989( فاصله ات خود  تحقيق نتايجدر
مربع)   بوته در متر25/6 سانتيمتر (تراكم 40 × 40كشت 

كرده توصيه سنباللطيب   گياهبراي افزايش عملكردرا 
 هايمطالعات انجام شده بر روي ويژگياست. به طور كلي 

 براي توليد چونزراعي اين گياه بسيار ناچيز است و 
،  ضروري استهاشناخت اين ويژگي مطلوب محصول،

،  استناپذيرآنها اجتناب روي  علمي برهايانجام بررسي
مهم عامل  دو أثير مطالعه ت،انجام اين تحقيق  هدف ازلذا

و  خصوصيات رشد ريشهتاريخ و تراكم كاشت گياه بر 
 گياه دارويي سنباللطيب بود.عملكرد اسانس 

 
 

مواد و روش ها 
 1384- 1385 سال آزمايش دراين 

  در،دانشگاه تهران در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان
 25و  كيلومتري شمالغربي شهرستان ورامين 18 فاصله

سطح  منطقه ازاين ارتفاع . كيلومتري شرق تهران انجام شد
 هايماليم و تابستانهاي داراي زمستان و متر 2050 دريا

متوسط ميزان بارندگي ساليانه . همچنين خشك است گرم و
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تايج فيزيكوشيميايي باشد. نميمتر  ميلي170منطقه  در
نشان داده شده  1 نمونه خاك محل آزمايش در جدول

شده   خردهاي كرتآزمايش به صورت  اين تحقيقاست.
اجراء  تكرار 4  كامل تصادفي درهايبلوكطرح در قالب 

 شهريور به عنوان 30و 10  مرداد،20سه تاريخ كاشت . شد
 120 هزار و 80 ، هزار40  اصلي و سه تراكم كاشتعامل
 .ند شدمحسوب فرعي عامل بوته در هكتار به عنوان هزار
  كشت در زمين اصلي، بذور تهيهبه منظور توليد نشاء براي

2F پي پي ام200 ساعت توسط 8شده به مدت 

 جيبرلين �
 4/1  شاسي با تركيبهايجعبه شدند و سپس در تيمار

كشت و سپس  ه، ماس4/1 برگ و اكخ 4/2خاك باغچه، 
از   بعد و انجام شد بار آبياري روزي يك.آبياري شدند

براي ند، هر تيمار سبز شد  روز كه بذور20- 25 مدت
 شد. وقتي شرايط مطلوب خزانه نگهداري توليد نشاء در

 بهرسيدند، برگي  6 تا 4 مرحلهبه  الطيب سنبلهاينشاء
 و مربع منتقل  متر15به وسعت زمين اصلي كرتهايي در 

 رديف به 5 به طوري كه در هر كرت، تعداد  شدندكشت
 متر قرار گرفت و فاصله بين هر تكرار با تكرار 6طول 

آبياري ها، كشت نشاء  بالفاصله بعد از متر بود.1بعدي، 
هوايي،   بعدي بر اساس شرايط آب وهاي آبياري واول

   صورت گرفت. بارروز يك 7  هر،گياه خاك منطقه و نياز
دست وجين توسط  هرز مزرعه هاي علف،مواقع الزم در

تا مرحله برداشت شرايط به همين صورت ادامه  و شدند
، برداشت )1385در فصل پاييز (آبان) سال دوم ( يافت.
ها پس از حذف دو رديف كناري و يك متر از ابتدا و ريشه

و پس از انتهاي هر خط به عنوان اثر حاشيهاي انجام شد 
 آنها (از محل اتصال  طولها و قطر ريشهها،شستن ريشه

ريشه به طوقه) اندازهگيري شد و سپس ريشههاي شسته 
 در شده در محيطي خشك، دور از نور مستقيم آفتاب و

گراد بر روي قفسه هايي جهت  درجه سانتي40دماي 
جهت  ي خشك شدهريشههاخشكشدن چيده شدند و 

گيري اسانس براي  گيري به آزمايشگاه منتقل شد.اسانس
گير  دستگاه اسانس توسط روش تقطير با آباز ها،ريشه

                                                 
1 . PPM 

 هايريشه گرم از 40 استفاده شد، به اين صورت كه
 با ، تبديل شدهتر قطعات كوچكرا كه قبالً به شدهخشك

 ميليليتري قرار داده و به 2000 آب در بالنليتر ميلي500
 گيرياسانس كلونجرگير  ساعت با دستگاه اسانس4مدت 

 آنگاه )،European Pharmacopoeia, 2005( شد
 واحد سطح محاسبه گرديد. درصد و عملكرد اسانس در
  SAS نرمافزارهاي آماريتوسطمحاسبات آماري موردنياز 

 مقايسه ميانگين تيمارها با  وانجام شد  MSTAT- Cو
 دانكن صورت گرفت.چند دامنهاي آزمون 

 
 

نتايج 
هر يك از  أثيرت حاكي از آن بود كه 2نتايج جدول 

تيمارهاي تاريخ و تراكم كاشت بر صفات طول و قطر 
داري بود. درصد معني  يكدر سطحريشه، از لحاظ آماري 

 مقدار  بيشترين، مشخص شد كه3 جدولبا توجه به نتايج 
 32/4 سانتيمتر و 5/26(به ترتيب  ريشه  و قطرطول

 مقدار آن (به كمترينو  مرداد 20ميليمتر) در تاريخ كاشت 
  ميليمتر) در تاريخ كاشت14/3 سانتيمتر و 17/17ترتيب 

 حاصل شد. همان طور كه مشاهده ميشود با  شهريور30
 آن ريشهتاخير در زمان كاشت اين گياه، از طول و قطر 

أثير تيمار تراكم بر اين صفات تكاسته شد اما در بررسي 
 40مشخص شد كه به موازات افزايش تراكم كاشت از 

 58/16 هزار بوته در هكتار، طول ريشه از 120هزار تا 
 سانتيمتر افزايش يافت اما مقدار قطر 75/27سانتيمتر تا 

 ميليمتر كاهش يافته است. 54/2 ميليمتر تا 73/4ريشه از 
) نشان داد كه 2بررسي جدول تجزيه واريانس (جدول 

تاثير هر يك از تيمارهاي تاريخ و تراكم كاشت بر وزن 
 در سطحخشك ريشه تك بوته و عملكرد خشك ريشه 

 و اثرات متقابل تيمارها نيز بر وزن خشك ريشه درصد يك
تك بوته در سطح احتمال يك درصد و بر عملكرد خشك 

داري داشت.  معنيأثيرتدر سطح احتمال پنج درصد  ريشه
نتايج مقايسه ميانگين وزن خشك ريشه تك بوته و 

 نشان 3در تاريخهاي مختلف كاشت در جدول  آنعملكرد 
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 دوم و سوم تاريخ كاشت اول نسبت به تاريخ كاشتداد كه 
عملكرد خشك داراي مقادير وزن خشك ريشه تك بوته و 

بيشتري بوده است و بيشترين مقدار وزن خشك ريشه 
آن در اين تحقيق به ترتيب، عملكرد ريشه تك بوته و 

 تن در هكتار از تيمار تاريخ كاشت اول 35/5 گرم و 83/74
 مرداد) به دست آمد به طوري كه با تاخير در زمان 20(

كاشت اين گياه مقادير اين دو صفت كاهش يافت. با توجه 
 بيشترين وزن خشك ريشه تك، مشاهده شد كه 4به جدول

  در هكتار وهزار بوته 40به تراكم  گرم) 42/81( بوته
 در  هزار بوته120 گرم) به تراكم 75/43 مقدار آن (كمترين

 بنابراين افزايش تراكم موجب كاهش وزن ودبهكتار متعلق 
 أثير تيمارتدر بررسي  خشك ريشه تك بوته شده است.

مشاهده شد كه با تراكم بر عملكرد خشك ريشه در هكتار 
 120  و تن در هكتار)37/5 هزار (80 تراكمتوجه به آن كه 

 تن در هكتار) از نظر مقدار اين 25/5هزار بوته در هكتار (
داري از لحاظ آماري نداشتند اما با اين معنيصفت، تفاوت 

 عملكرد  هزار بوته در هكتار داراي حداكثر80 تراكمحال 
 در هكتارهزار بوته  40 تراكم  در هكتار بود وريشه خشك

 عملكرد ريشه خشك  تن در هكتار) داراي حداقل25/3(
 و با توجه به نتايج جدول مقايسه )4 (جدول بوددر هكتار 

)، مشخص شد كه 5ميانگين اثرات متقابل تيمارها (جدول
 بوته در هكتار، 40000 مرداد و تراكم 20در تاريخ كاشت 

 گرم) و 97بيشترين مقدار وزن تك بوته سنباللطيب (
 30 گرم) از تاريخ كاشت 75/36كمترين مقدار آن (

 بوته در هكتار به دست آمد و 120000شهريور و تراكم 
 20 در تاريخ كاشت عملكرد ريشه خشكبيشترين مقدار 
 تن در هكتار) 20/6 بوته در هكتار (80000مرداد و تراكم 

 تن در هكتار) 99/5بوته در هكتار (1200000و تراكم 
حاصل شد و بين اين دو تيمار از لحاظ آماري تفاوت 

أثير هر يك ت، 2جدولطبق نتايج  معنيداري وجود نداشت.
 و  درصد اسانساز تيمارهاي تاريخ و تراكم كاشت بر

أخير تدار بود و با  درصد معني يكدر سطحعملكرد آن، 
 سير صعودي عملكرد اسانسو درصد افزايش  در كاشت،

 درصد و 69/1 به ترتيب مقدار آن (بيشترينداشته و 

شهريور و  30كاشت  تاريخ  ليتر در هكتار) در40/65
 ليتر در 50/53 درصد و 00/1 به ترتيبآن (  مقداركمترين

 ).3حاصل شد (جدول  مرداد 20كاشت  تاريخ هكتار) در
عملكرد اسانس أثير تيمار تراكم كاشت بر درصد و تبررسي 
)، نشان داد كه بيشترين مقدار درصد اسانس 4(جدول 

 هزار بوته در هكتار بود 40تراكم  درصد) مربوط به 74/1(
بوته هزار  120 تراكم درصد) در 06/1آن ( مقداركمترين و 

 عملكرد اسانس ه دست آمده است همچنين حداكثرهكتار ب
  و بوته در هكتارهزار 80 تراكم  در هكتار) درليتر 44/64(

  بوته در هكتارهزار 120 و  هزار40 تراكم حداقل آن در
حاصل شد، البته   در هكتار)ليتر 65/55 و 55/56(به ترتيب 

بر نيز متقابل سطوح مختلف تاريخ و تراكم كاشت ات اثر
  درصدپنج  احتمال در سطح، از نظر آماريدرصد اسانس

 مقايسه ميانگين جدولدار بود به طوري كه با توجه به معني
)، باالترين 5 جدول(تاريخ و تراكم كاشت اثرات متقابل 

 30 درصد) از تيمار تاريخ كاشت 20/2درصد اسانس (
 هزار بوته در هكتار  و كمنرين مقدار 40 و تراكم شهريور

 120 مرداد و تراكم 20 درصد) از تاريخ كاشت 90/0آن (
هزار بوته در هكتار حاصل شد. 

 
 

بحث 
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه تاريخ و 

تراكم كاشت بر صفات اندازهگيري شده گياه دارويي سنبل 
 بيشترينالطيب تأثير معنيداري داشت. در اين پژوهش 

  شهريور30 در تاريخ كاشت ريشه  و قطرطولمقدار 
حاصل شد احتماالً به اين دليل كه گياهي كه ديرهنگام 

كشت ميگردد براي اينكه مرحله زايشياش با مشكل 
مواجه نشود هرچه زودتر مرحله رويشي خود را سپري 

كرده و جهت حفظ بقاء، سريعتر به فاز زايشي ميرود اين 
امر باعث شد كه مدت زمان الزم جهت رشد مناسب پيكره 
گياه و ذخيره مواد در طوقه وجود نداشته باشد و اندامهاي 

حاصل از اين چنين گياهاني نسبت به گياهان رشد يافته در 
شرايط نرمال (كشت بهموقع) از توسعه مناسبي برخوردار 
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نباشند. بنابراين طول و قطر ريشه در گياهان دير كشت 
شده نسبت به گياهان رشديافته در شرايط نرمال كاهش 

أثير ت) در بررسي 1381يافت. در تحقيقات اسدييكتا (
 ارديبهشت) بر طول ريشه گياه 30 و 15، 1تاريخ كاشت (

 1كرچك، بيشترين مقدار طول ريشه در تاريخ كاشت 
 ارديبهشت ماه 30ارديبهشت ماه و كمترين مقدار آن در 

)، نيز در بررسي 1377حاصل شد، همچنين اميدبيگي (
زمان برداشت سنباللطيب، بيشترين اندازه قطر و طول 

 ±00/1 و 18/0 ± 011/0به ترتيب  ريشه سنباللطيب را
أثير تراكم بر ت سانتيمتر گزارش كرده است. در بررسي 22

مقدار قطر و طول ريشه اين گياه مشخص شد كه به 
 هزار بوته 120 هزار تا 40موازات افزايش تراكم كاشت از 

در هكتار، مقدار طول ريشه افزايش يافته اما مقدار قطر آن 
كاهش يافته است. احتماالً علت اين افزايش و كاهش   

ميتواند به اين دليل باشد كه با افزايش تراكم (تعداد بوته 
در واحد سطح) آب، فضا و مواد غذايي قابل دسترس 

بوتهها كاهش يافته بنابراين براي اينكه بوتهها بتوانند رشد 
بهتري داشته باشند طول ريشههاي خود را براي جذب آب 
و عناصر غذايي اعماق خاك افزايش دادند به طوري كه با 

افزايش طول ريشه، مقدار قطر آن كاهش يافته است. در 
 در تحقيقات خود )1381(يكتا اسديأييد اين بررسي نيز ت

بيشترين طول ريشه گياه كرچك را در باالترين تراكم مورد 
 هزار بوته در هكتار) گزارش داد و 60آزمايش (تراكم 

أثير تعلت اين افزايش را باال بردن تراكم دانست. بررسي 
 20 اول ( تاريخ كاشتتيمار تاريخ كاشت نشان داد كه 

 دوم و سوم داراي مقادير تاريخ كاشتمرداد) نسبت به 
عملكرد خشك ريشه وزن خشك ريشه تك بوته و 

بيشتري بوده است. به نظر ميرسد سپريشدن روزهاي 
بلند اواسط تابستان و برخورد با روزهاي كوتاهتر و خنكتر 

 براي الطيبسنبلاواخر تابستان سبب شده است كه گياه 
رشد بيشتر خود فرصت كافي براي ذخيرهكردن اسميالتها 

 نسبت  مرداد20نداشته باشد و در نتيجه در تاريخ كاشت 
به ساير تاريخ كاشت، دوره رزت گياه با موفقيت بيشتري 

سپري شده است و همين امر در افزايش وزن خشك ريشه 

 در اين تاريخ هكتار عملكرد خشك ريشه درتكبوته و 
كاشت سهم بسزايي داشته است، همچنين به اعتقاد 

Schittenhelm) 2001 نيز تاريخ كشت زودتر در (
مقايسه با تاريخهاي كشت ديرتر موجب افزايش عملكرد 

أخير در تريشه گياه دارويي كاسني شده است. بنابراين 
كاشت، پتانسيل عملكرد را كاهش ميدهد و كاهش 

أخير در زمان كاشت دارد به تمحصول رابطه مستقيم با 
أخير بيفتد ميزان كاهش تطوري كه هر اندازه كشت به 

محصول قابل برداشت به طور روزانه افزايش مييابد 
). البته در مورد اين صفت بايد 1367(كوچكي و همكاران، 

گفت كه با افزايش تراكم، وزن خشك ريشه تك بوته 
كاهش يافته است به اين علت كه در تراكمهاي بيشتر از 

 هزار بوته در هكتار به دليل افزايش رقابت بين و درون 40
بوتهاي و شرايط و محدوديتهاي محيطي، رشد گياه 

كاهش يافته و تجمع بيوماس براي هر بوته كاهش يافته و 
در هر بوته خشك ريشه در نتيجه با افزايش تراكم، وزن 
عملكرد خشك ريشه در كاهش يافته است. اما در مورد 

 هزار بوته در هكتار 80 تراكمبايد يادآوري كرد كه هكتار 
داري نداشتند اما با معني هزار بوته در هكتار تفاوت 120و 

  هزار بوته در هكتار داراي حداكثر80 تراكماين حال 
هزار بوته  40 تراكم  در هكتار بود وعملكرد ريشه خشك

در هكتار  عملكرد ريشه خشك  داراي حداقلدر هكتار
 بوته در هكتار به دليل هزار 80 احتماالً در تراكم ،بود

 و شد مثل نور، رطوبت راستفاده مفيد و بهينه گياه از عوامل
به دليل  و افزايش يافته است عملكرد ريشهغذايي،  عناصر

بوته جبران   وزن كمتر ريشه را در تك،افزايش تعداد بوته
 كمتر و هزينه كمتر بذر و  نشاءرده است و با تعدادك

مراقبت بوته، عملكرد خشك ريشه بيشتري در اين تراكم 
 و  Parmenterأييد اين نتايج،تحاصل شد، در 

Littlejohn) 1997(  در بررسيهاي مشابه و در مطالعه
 بوته در متر مربع بر عملكرد 2 -65أثير تراكمهاي كاشت ت

ريشه گياه دارويي سرخارگل دريافتند كه حداكثر عملكرد 
 بوته در متر مربع به دست آمد و     20ريشه در تراكم

تراكم هاي زياد را به دليل سايهاندازي و افزايش    
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بيماريهاي قارچي توصيه نكردند. در مورد صفات درصد 
 شهريور به عنوان مناسبترين 30و عملكرد اسانس تاريخ 

تاريخ كاشت براي اين صفات شناخته شد. شايد بتوان 
علت را اينگونه تشريح كرد كه اگر چه كيفيت و كميت 

مواد مؤثره (متابوليتهاي ثانويه) گياهان دارويي اساساً 
توسط فرايندهاي ژنتيكي كنترل ميشود ولي عوامل محيطي 

 ,.Shafiq malik et alنيز در اين ميان نقش مهمي دارد (

) و بر اساس بررسيهاي Morton, 1977 و 1987
Yanli ) و1997و همكاران (Letchamo  و همكاران 

) بيوسنتز اسانس به تنفس كمتر گياه، رژيمهاي 1995(
نوري و در عين حال هواي خنكتر بستگي دارد. احتماالً 

أخير در كاشت و مطلوب بودن آب و تدر اين آزمايش، 
  شهريور30هوا براي بيوسنتز اسانس (متابوليت ثانويه) در 

 و عملكرد اسانس در اين درصدباعث كسب بيشترين 
تيمار شده است. البته با توجه به مقدار اسانس به دست 
آمده در اين آزمايش، سنباللطيب كشتشده در اين منطقه 
از عملكرد مطلوبي برخوردار بوده است. چون بر اساس 

 تا 1 الطيبسنبل) اگر مقدار اسانس Bos) 1997تحقيقات 
 در صد گرم ريشه خشك باشد، كشت آن از لحاظ 5/1

اقتصادي و كاربرد مواد مؤثره آن در صنايع داروسازي 
) Schittenhelm) 2001مقرون به صرفه است. همچنين 

أخير در كاشت تنيز در بررسيهاي خود مشاهده كرد كه 
كاسني از اواسط مارس (اسفند ماه) تا اوايل مي (خرداد 

ماه)، عملكرد فروكتوز موجود در ريشه را كاهش داد.  دليل 
 هزار بوته در 40احتمالي افزايش درصد اسانس در تراكم 

هكتار نسبت به ساير تراكمها اين طور قابل بررسي است 
 هزار بوته در هكتار) به دليل افزايش 40كه در تراكم كمتر (

فاصله كاشت بين بوتهها، دريافت نور و دسترسي به آب و 
عناصر غذايي مورد نياز براي فتوسنتز هر بوته افزايش يافته 

است به طوري كه گياه در اين تراكم، شرايط مساعدتري 
 80براي رشد و ذخيرهسازي داشت اما در تراكم زيادتر (

 هزار بوته در هكتار) رقابت براي جذب نور و 120هزار و 
عناصر غدايي باعث كاهش ذخاير فتوسنتزي از جمله 

متابوليتهاي ثانويه (اسانس) شده است. در محاسبه 

عملكرد اسانس در واحد سطح، دو عامل مهم درصد 
اسانس و عملكرد خشك ريشه سهم بسزايي دارند به 

 هزار 80طوري كه عملكرد خشك ريشه بيشتر در تراكم 
بوته در هكتار، مقدار كمتر درصد اسانس را در اين تراكم 

جبران كرده است و اين افزايش به حدي بوده است كه 
 هزار بوته در هكتار 40عملكرد اسانس بيش از تراكم 

 هزار بوته در هكتار به علت 120حاصل شد اما در تراكم 
درصد كم اسانس در اين تراكم، عملكرد اسانس آن از نظر 

 هزار بوته در هكتار 40آماري تفاوت چنداني با تراكم 
نداشت، البته اين نكته قابل توجيه است كه عملكرد اسانس 

رابطه غيرمستقيم با طول و قطر ريشه دارد به اين صورت 
أثيرپذير از عملكرد خشك ريشه است تكه عملكرد اسانس 

و طول و قطر ريشه، دو عاملي هستند كه وزن خشك ريشه 
  Mertأثير قرار ميدهند، تتك بوته و عملكرد آن را تحت 

) نيز در بررسي اثر تراكمهاي Ayanoglu) 2002و 
 بوته در متر مربع) بر گياه 30و  20، 15، 10، 5مختلف (

أثير معنيداري بر عملكرد تدرمنه گزارش دادند كه تراكم 
اسانس و تركيبات اسانس داشته به طوري كه بيشترين 

عملكرد اسانس و تركيب آرتيميزين موجود در اسانس، در 
 بوته در متر مربع حاصل شد.   15تراكم 

 
   نتيجهگيري نهايي:
أخير در كاشت، ويژگيهاي طول و قطر تدر اين آزمايش با 

ريشه، وزن خشك ريشه تك بوته و عملكرد آن در گياه 
سنباللطيب كاهش يافت، به طوري كه كمترين مقادير اين 

صفات به تاريخ كاشتهاي ديرتر تعلق داشت و البته 
عكسالعمل تغييرات طول و قطر ريشه سنباللطيب نسبت 

به افزايش تراكم كاشت، متفاوت و عكس يكديگر بود و با 
افزايش تراكم كاشت، طول ريشه افزايش يافت اما قطر 

ريشه آن كاهش يافت و در نهايت، عملكرد خشك ريشه و 
عملكرد اسانس در تراكمهاي كاشت كم و زياد سنبل 

الطيب، در مقادير كمتر و در تراكم كاشت متوسط، باالترين 
مقادير را به خود اختصاص داد.  
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 - نتايج تجزيه فيزيكوشيميايي نمونه خاك محل آزمايش1دولج

 
 

  تحت شرايط مختلف تاريخ و تراكم كاشتالطيبگياه دارويي سنبلدر  واريانس صفات مختلف تجزيه- 2جدول

ns ,* ,** درصد و غير معنيدار است.5 و 1 به ترتيب معنيدار در سطح احتمال  
 
 

 كاشتمختلف  هايتاريخدر  الطيبگياه دارويي سنبلدر مقايسه ميانگين اثرات اصلي صفات مختلف  -3 جدول

.  ندارنددارير آماري تفاوت معنيظحروف مشابه در هر ستون از ن

 

 

 

 عمق
 pH ECمحل 

ds/m 
N 
% 

Na P K Clay 
% 

Silt 
% 

Sand 
% 

بافت 
mg.kg-1 

لومي  30 49 21 2/47 9 7/34 07/0 19/0 7/7 15-0
لومي  25 56 19 3/24 7/4 2/28 05/0 16/0 1/7 30-15

 منابع
 تغييرات

 درجه
 آزادي

 ميانگين مربعات

طول 
ريشه 

قطر 
ريشه 

وزن خشك ريشه 
تك بوته 

عملكرد 
 خشك ريشه

درصد 
اسانس 

 

 عملكرد
 اسانس

 ns44/7 **50/0 ** 33/63 ** 370/0 ns 007/0 **55/113 3 بلوك

 D (2 **58/261 **30/4 **03/1355 **56/6 **423/1 **14/384 (اشتكتاريخ 

 21/85 017/0 070/0 03/11 01/0 21/3 6 خطاي اصلي

 P (2 ** 33/376 **48/14 ** 36/4340 **90/16 **515/1 ** 06/275 (اشت ك تراكم

 P 4 ns16/1 ns01/0 **06/71 *089/0 *027/0 ns90/17وD    متقابلاتاثر

 16/10 009/0 027/0 12/3 02/0 15/3 18 خطاي آزمايش

 10/16 51/9 72/5 17/5 64/3 17/8ضريب تغييرات (%) 

 تاريخ
 كاشت 

طول ريشه 
(سانتيمتر) 

قطر ريشه 
(ميليمتر) 

وزن خشك ريشه 
 تك بوته (گرم) 

 يشه رخشك عملكرد
كتار)  در ه تن(

اسانس درصد 
 (%)

سانس  اعملكرد
هكتار)  در (ليتر

 a50/26 a32/4 a83/74 a35/5 c00/1 b50/53 مرداد 20
 b08/22 b57/3 b92/63 b64/4 b31/1 ab 78/60شهريور  10
 c17/17 c14/3 c58/53 c87/3 a69/1 a40/65 شهريور 30
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كاشت   تحت شرايط تراكم مختلفالطيبمقايسه ميانگين اثرات اصلي صفات مختلف گياه دارويي سنبل -4جدول

 . ندارنددارير آماري تفاوت معنيظحروف مشابه در هر ستون از ن
 

الطيب  متقابل تاريخ و تراكم كاشت روي صفات مختلف گياه سنبلاتمقايسه ميانگين اثر- 5 جدول

تيمارها 
طول 
ريشه 

(سانتيمتر) 

قطر 
ريشه 

(ميليمتر) 

وزن خشك 
ريشه بوته 

 (گرم)

 عملكرد خشك
 ريشه

) كتاره  درتن(

 درصد
 اسانس
 (%)

 عملكرد
سانس ا

)  هكتار درليتر(

 مرداد 20
40000 c25/21 a38/5 a97 d88/3 c33/1 cd 60/51 
80000 b50/26 c38/4 b5/77 a20/6 ef90/0 bcd80/55 
120000 a 75/31 e23/3 e50 a99/5 f80/0 d92/47 

 شهريور 10
40000 d50/16 b63/4 b75/79 e19/3 b69/1 bcd91/53 
80000 c25/21 d63/3 c50/67 b40/5 cd18/1 ab72/63 
120000 b50/28 f48/2 f50/44 b34/5 de06/1 bcd605/56 

 شهريور 30
40000 e12 c20/4 c50/67 f70/2 a20/2 bc40/59 
80000 d50/16 e30/3 d50/56 c52/4 b53/1 a15/69 
120000 c23 g93/1 g75/36 c41/4 c34/1 bc09/59 

 .ندارنددار ر آماري تفاوت معنيظحروف مشابه در هر ستون از ن
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 كاشت تراكم
(بوته در هكتار) 

طول ريشه 
(سانتيمتر) 

قطر ريشه 
(ميليمتر) 

وزن خشك ريشه 
تك بوته (گرم) 

 خشك عملكرد
هكتار)  در  تن (ريشه

درصد 
 (%) اسانس

اسانس  عملكرد
) هكتار در ليتر(

40000 c58/16 a73/4 a42/81 b25/3 a74/1 b55/56 
80000 b41/21 b76/3 b17/67 a37/5 b20/1 a44/64 
120000 a75/27 c54/2 c75/43 a25/5 c06/1 b65/55 
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