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بررسی و معرفی گونه های دارویی جهت کشت در دیم زارهای کم بازده منطقه 

 کوه پنج بردسیر
 

 1داوود درویشی زیدآبادی ،4محمد شریفی یزدی ،9غالم حسین رحمانی ،2فضل اهلل صفی خانی ،5یمحمدرضا کدور
 

                                                 
3
و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و  مربی پژوهشی بخش تحقیقات جنگل 

 (مکاتبه مسئول)  mr_kudori@ yahoo.comو 43031221322تلفن:  ترویج کشاورزی، کرمان، ایران. 
2
 dr.safikhani@yahoo.com و41200424123یقات جنگلها و مراتع کشور.تلفن: ستادیار پژوهش بخش گیاهان دارویی و معطر موسسه تحقا 

1
و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و  مربی پژوهشی بخش تحقیقات جنگل 

 g_rahmani@yahoo.com  و 43031221322تلفن:  ایران. ترویج کشاورزی، کرمان، 
4
و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و  مربی پژوهشی بخش تحقیقات جنگل 

   m_sharifiyazdi@yahoo.com  و 43031221322تلفن: ترویج کشاورزی، کرمان، ایران. 
5
و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش  ستادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگلا 

 darvishi48@gmail.com  و 43031221322تلفن: و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران. 

 51/44/5934 تاریخ دریافت:

 44/44/5931 تاریخ پذیرش:

 چکیده
 ییهلا  از راه حلل  یکیمطرح بوده است.  یکننده کشاورز عامل محدود کیکمبود آب در استان کرمان همواره به عنوان  

و  ریل تبخ زانیبودن م ادیاست. ز مید یکشاورزبه  شتریمطرح نمود توجه ب توان یم یمشکل کم آب یحل اساس یکه برا

بر رفتلار   میبه مطالعه در مورد اثرات کشت د شتریبتوجه  ،خشک مهیدر مناطق خشک و ن یمنابع آب تیتعرق و محدود

 چنلد سلاله علامل    یکنلد. بله منرلور بررسلی اسلتقرار، رعلد و عملکلرد گیاهلان دارویل          یم جابیارا   ییدارو اهانیگ
 (Rosa damascena، Thymus vulgaris،Rosmarinus officinalis ، Artemisia pesica،Thymus daenensis ،

Glycyrrhiza glabra ،Thymus carmanicus،Lavandula  officinalis ، Achillea  millefolium ، Olea  europaea ،

Elaeagnus angustifolia،Salvia officinalis  ،Ferula assa foetida) بله ملدت سله سلال در      یشیآزما مید طیدر عرا

تلا   دیل اجلرا  گرد  ریپلنج عهرسلتان بردسل    تکلرار در منطقله کلوه    3( در RCBDهای کامل تصادفی ) قالب طرح  بلوک

های  برداری در طی فصل رعد، آماربرداری مورفولوژیک و نیز نمونه  ها نسبت به خشکی مشخص گردد. سازگارترین گونه

 شلن یو آو تلون یسلنجد، ز  یهلا  نشان داد که کاعت گونله  جی. نتارفتیای رعد انجام پذه گیری عاخص الزم برای اندازه

. هلر چنلد در سلال    دنلد یخشک گرد اهانیموفق نبوده و گ ،باال یطول دوره خشک لیدر تابستان سال اول به دل یکرمان

خلود ادامله دهنلد املا در     رعد  هو اسطوخودوس( توانستند ب یرزمار ،یگل میبومادران، مر ،یباغ شنی)آو یاول گونه ها

 یهلا  . گونهدیها گرد بهار و تابستان( منجر به خشک عدن و حذف گونه لیدر زمان مناسب ) اوا یعدم بارندگ ،سال دوم

 شلن ی%،  آو28بلا   یکنند عامل )گل محمد یرا ط شیمورد آزما یها سخت سال طیکه توانستند عرا یمقاوم به خشک

منطقله سلازگار بودنلد.     یمل یاقل طی( با عرایزنده مان 244با  انیب نیری% ، آنغوزه و ع44با  یرانی%، درمنه ا04با  ییدنا

ملاده   نیشلتر ی.  بافلت ی شیسن افزا شیچند ساله مستقر عده با افزا یها بدست آمده نشان داد تاج پوعش گونه جینتا

و از سال  گرم در متر مربع 20و  0/238 ،222معادل  بیبه ترت یرانیآنغوزه و درمنه ا ،ییدنا شنیآو یها خشک در گونه

 یتعداد گل در گلل محملد   نیشتریگرم در متر مربع و ب 3/243معادل  انیب نیریع شهی. وزن خشک ربدست آمد سوم

 عدد حاصل عد. 32از سال سوم معادل 

 

 .گیاهان دارویی، مناطق نیمه خشککشت دیم، واژه های کلیدی: 

mailto:dr.safikhani@yahoo.com
mailto:g_rahmani@yahoo.com
mailto:m_sharifiyazdi@yahoo.com
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 مقدمه:
به اراضی وسیع و توجه به کشاورزی دیم با توجه  

تواند منجر به صرفه جویی  مستعد، عالوه بر اینکه می

عمده در مصرف آب عود، در صورت کشت اقالم با 

تواند باعث رونق  ارزعی مانند گیاهان دارویی، می

بخش کشاورزی و صرفه اقتصادی زیاد نیز باعد 

 (.2323 )طباطبایی یزدی،

 های طبیعی گیاهان دارویی در وجود رویشگاه

مناطق مختلف کشور موید سازگاری بلند مدت و رعد 

از دیدگاه  (.2323 ،ی)لباسچها است  مطلوب آن

اکولوژیک بهترین کیفیت و سالمت گیاهان دارویی در 

نماید. کشت و تولید گیاهان  این عرایط بروز می

دارویی در عرایط دیم به دلیل مصرف محدود 

مطلوب می های تولید، دارای  کیفیت و سالمت  نهاده

کاری برخی  گردد. تحقیقات و تجارب مختلف در دیم

ها در  های دارویی موید رعد و سازگاری آن گونه

عرایط نیمه خشک با بارندگی محدود بوده است 

 (.2323 )لباسچی،

 گفته مناطقی به خشک  و  خشک نیمه مناطق

 ها آن در تبخیر و داعته بارندگی کمبود که عود می

 خشک نیمه منطقه در. باعد بارندگی از بیشتر

 خاک رطوبت که است متغیر آنقدر یا کم بارندگی

 در زراعت. آید می بشمار تولید کننده محدود عامل

 است اصلی خصوصیت این دارای خشک نیمه مناطق

. عود می انجام خاک رطوبت از وسیعی طیف در که

 انتخاب که رسد می نرر به نگاه اولین در بنابراین

 جهت دو باید تولید های روش و زراعی امارق گیاهان،

 کشت گیاهانی سمت یک در یعنی باعند متضاد کامال

 کم های سال در خشکی به نزدیک عرایط در که عوند

 به تحمل و مقاوم خشکی به باعند، ده سود باران

 جهت در باعند و داعته را آب مصرف کمی و خشکی

 تفادهاس حداکثر به قادر که عوند کشت گیاهانی دیگر

باعند  باران پر های سال در مناسب محیطی عوامل از

تحقیقات بر روی اطالعات  (.2324 رستگار،)

تغییرات درجه حرارت  کهنشان داده است  هواعناسی

به  تاثیر گذار بوده و بارندگی بر عملکرد گیاهان زراعی

عملکرد گیاهان زراعی با بارندگی  طوریکه متوسط

های باالتر  ا درجه حرارتب بیشتر افزایش و بالعکس

توان گفت، افزایش  می یابد و یا بزبانی دیگر کاهش می

عملکرد گیاهان و  کاهش تغییرپذیری بارندگی باعث

تغییرپذیری  افزایش درجه حرارت باعث افزایش

. (Adams, 2000) عود عملکرد گیاهان زراعی می

( در آزمایشی  تاثیر 2323کدوری و صفی خانی )

یاری تکمیلی بر آویشن دنایی گزارش کشت دیم و آب

عملکرد  موجب افزایش استفاده از آبیاری تکمیلی کرد،

 و عاعورآبادی عریفی اقتصادی در آویشن گردید.

 تاثیر بررسی منرور به آزمایشی در( 2322) همکاران

 گیاه اسانس درصد و کمی عملکرد بر خاک رطوبت

 شتن همچنین و کامل آبیاری کرد اعالم بومادران

 در. عد اسانس و گل عملکرد کاهش موجب آب عدید

 افزایش موجب متوسط، و مالیم تنش اعمال که حالی

 مبین مطلب این. گردید اسانس درصد و گل عملکرد

 .باعد می بومادران تولید در آبی منابع از بهینه استفاده

های گل محمدی از لحاظ کشت در عرایط اکوتیپ

ترین عملکرد محصول از دیم دارای اختالف بوده و بیش

کیلوگرم در هکتار  0/228اکوتیپ فارس با عملکرد 

گل  ( .2323 ،بدست آمد )جان احمدی و همکاران

مقاوم است در مناطق  یذاتاً نسبت به کم آب یمحمد

 184کمتر از  انهیسال یبارندگ زانینسبتاً خشک که م

 کند یرعد م یاست، به خوبیمتر لیم

 تنش عده، انجام مطالعات طبق (.2321 )معاذالهی،

 و عده استخراج اسانس مقدار در تغییر موجب آبی

 عود می دارویی گیاهان در موجود ترکیبات همچنین

(Sabih et al., 1999). زارهای  وسیع دیم سطوح

مختلف کشور نیازمند مطالعه و امکان سنجی 

باعد. توانایی  ها میجایگزینی گیاهان دارویی در آن

زارهای کم بازده و  یاهان دارویی در دیمرعد و تولید گ

دار کشور در هر منطقه از طریق مطالعه  اراضی عیب

 ص است.یسازگاری گیاهان دارویی قابل تشخ
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 دارویلی  گیاهلان  سلازگاری  بررسلی  منرلور  به لذا

  بله  اقلدام  منطقه )کوه پنج بردسلیر(  در کشت مناسب

 گردید. دارویی گیاهان مطالعه سازگاری

  ها:مواد و روش 
دارویی ) گل  گونه 23 تعداد تحقیق این در

 Elaeagnus ، سنجدRosa damascena  محمدی

angustifolia زیتون ، Olea  europaea مریم گلی ،

Salvia officinalis آویشن دنایی ، Thymus 

daenensis آویشن کرمانی ،  Thymus carmanicus ،

، رزماری  Thymus vulgaris آویشن باغی

Rosmarinus officinalis اسطوخودوس ،  

Lavandula officinalis  بومادران ،Achillea  

millefolium درمنه ایرانی ،  Artemisia pesica ،

 و عیرین بیان    assa Ferula foetidaآنغوزه 

Glycyrrhiza glabra ) عهرستان پنج کوه منطقه در 

 آماری طرح قالب در و دیم عرایط در بردسیر

 کشت تکرار 3 با( RCBD) تصادفی کامل های بلوک

و  انتخاب دارویی گیاهان های تیمارها از گونه . عد

 کشت مطالعه سازگاری به عرایط خشکی در نرر و

 طور به و بذر طریق از ها گونه برخی. گردیدند

 از دیگر برخی و نشا  تهیه طریق از برخی و مستقیم

  عمرب متر 28 هرکرت مساحت. عد تولید قلمه طریق

 متر 2 تکرارها بین  و  8/4 کرتها بین فواصل و( 8×3) 

 به توجه با گونه هر های بوته فواصل. عد گرفته نرر در

 هر به مربوط کرت در که بود متفاوت پوعش تاج قطر

 اعمال سطح، واحد در یکنواخت پراکنش با گیاه

به طور کلی تراکم کشت گل محمدی معادل  .گردید

بوته، زیتون معادل  000ل بوته، سنجد معاد 2222

بوته، مریم گلی، آویشن دنایی، باغی، کرمانی،  000

بوته،  00000با تعداد   عیرین بیان درمنه ایرانی و

بوته در  24444رزماری، اسطوخودوس و آنغوزه با 

هکتار در نرر گرفته عد. نمونه برداری در هر کرت و 

 رآما رعد، فصل طی بوته انجام گردید. در 8بر روی 

. پذیرفت انجام هرگونه مورفولوژیکی صفات از برداری

های گیاهی یک بار کشت گردید و  درصد زنده  گونه

مانی در سال اول، سال دوم )درصد زنده مانی نسبت 

های زنده  به سال اول( و سال سوم )نسبت تعداد گونه

 صفات های نسبت به سال دوم(  مطالعه گردید. داده

 آماری برنامه از استفاده با گونه تفکیک به ارزیابی مورد

SAS کامل های بلوک آماری طرح مدل اساس بر 

ها  تحلیل و مقایسه میانگین و تجزیه مورد تصادفی

 در. گرفت ایی دانکن انجام توسط آزمون چند دامنه

 دارویی های گونه عملکرد و استقرار میزان تعیین نهایت

 .گرفت انجام بررسی مورد

 

 آب و هوا  

ترین ایستگاه هواعناسی به کوه پنج بردسیر  نزدیک

کیلومتری  04ایستگاه باران سنجی پاریز سیرجان  در 

 º 81'عهرستان سیرجان با طول و علر  جغرافیلایی   

مللی باعللد. اطالعللات الزم در مللورد    º 88 08'و    12

های دما و ارتفاع از  به روش تعیین معادله گرادیاندما  

ده عد ) ایستگاه پلاریز، اللله   ایستگاه های مجاور استفا

 زار، راه دارخانه ایلرانمنش، دهنلو، دسلتجرد، پلامزار(.     

ساله در منطقه ملورد   14بررسی منحنی آمبروترمیک 

مطالعه نیز نشان دهنده آن است که وضلعیت رطوبلت   

در ماههای آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین باال بوده 

خشلک  ماه و فصل  4به طوری که طول فصل مرطوب 

های مرطلوب بلین    باعد و نوسانات آن در ماه ماه می 8

متر در بهملن ملاه     میلی 1/88در فروردین ماه تا  2/38

 144سللاله  28باعللد.  میللزان بارنللدگی میللانگین  مللی

گلراد   درجله سلانتی   4/20متر، و دملای متوسلط    میلی

 است.

 

 

 



351 

 

 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

 

      5931 تابستان •شماره  بیست و چهارم  • ششمسال 
 

 

 های فیزیکوشیمیایی خاك منطقه کوه پنج  ویژگی :(5) جدول

فسفر  نیتروژن کل EC pH %OC عمق طقهمن

 کل

پتاسیم 

 کل

 درصد رس درصد الی درصد عن

 20 10 01 008 0 403/4 03/4 4/4 2/4 4-34 کوه پنج

 
 سنجی پاریز سیرجان ایستگاه باران :(2)جدول 

 ارتفاع متر عر  جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه

 º 88   '81 º 12   1344 08' پاریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 34-32های  میانگین دما و بارندگی ماهیانه کوه پنج طی سال :(9)جدول 

: نمودار آمبروترمیک منطقه کوه پنج(5)شکل  
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 سال

 
2324  2322  2321  

 ماه
 دما

 گراد( )سانتی

 بارندگی

 متر( )میلی

دما    

 گراد( )سانتی

 بارندگی

 متر( )میلی

دما 

 گراد( )سانتی

 بارندگی

 متر( )میلی

 208 8/20 38 3/21 4 3/22 فروردین

 3 2/22 4 8/24 4 8/24 هشتاردیب

 4 0/12  2/11 4 8/11 خرداد

 4 1/10 4 3/18 4 2/18 تیر

 8/24 0/10 4 8/11 4 2/13 مرداد

 4 4/22 4 12 21 2/14 عهریور

 4 1/24 1 1/20 4 8/20 مهر

 8/22 2/21 8/2 2/22 0 4/24 آبان

 22 0/2 8/03 2/1 11 2/2 آذر

 40 2/2 8/22 2 14 -2/4 دی

 14 1/3 02 4/1 83 2/3 بهمن

 28 2/24 20 1/4 4 4/0 اسفند

مجموع 

بارندگی 

 سالیانه

 212  248  333 

 

 نتایج:
دارویللی ) گللل  گونلله 23 تعللداد تحقیللق ایللن در

محمدی، سنجد، زیتون، ملریم گللی، آویشلن دنلایی،     

آویشن کرمانی، آویشن باغی، رزملاری، اسلطوخودوس،   

ملورد   علیرین بیلان(   بومادران، درمنه ایرانی، آنغوزه و 

هلا در   آزمایش قرار گرفت تا سازگاری و زنده مانی گونه

عرایط اقلیمی منطقه کوه پنج بردسیر مطالعله گلردد.   

های مورد آزمایش تعدادی از گونله هلا در    در طی سال

سال اول به رعد خود ادامه دادند اما از تابسلتان سلال   

ر دوم بله بعلد بله دلیلل تلداوم دوره خشلکی )از اواخلل      

اردیبهشت تا آبان ماه( خشلک گردیدنلد. للذا در ایلن     

هلای مسلتقر علده علامل )گلل       آزمایش نتلایج گونله  

محمدی، آویشن دنایی، درمنه ایرانی، آنغوزه و علیرین  

های ملورد مطالعله طلول دوره رعلد      بیان( که در سال

 خود را کامل کردند آورده عده است. 

 صبا توجه به نتایج جدول تجزیله واریلانس مشلخ   

و اثر متقابل سال در گونه بر زنده مانی  گردید اثر سال

های مورد مطالعه معنی دار نبود اما نلوع گیاهلان    گونه

کشت عده در علرایط دیلم بله لحلاظ زنلده ملانی در       

 (.  0)جدول  سطح یک درصد معنی دار عد

هلای   مشلخص گردیلد گونله    8طبق جدول عماره 

ملانی دارای  درصلد زنلده    244عیرین بیان و آنغوزه با 

بیشترین سازگاری با محیط کشت بوده و با توجله بله   

مطالعه فنولوژی گیاه آنغوزه مشخص گردید این گونله  

دقیقا در زمانی کله بارنلدگی در منطقله کلاهش پیلدا      

کند عروع به خزان کرده و عامل اصلی مقاومت بله   می

های مختلف اسلت. گلل محملدی     خشکی در طی سال

درصلد   28ی و درختچه ای( با های درخت )در بین گونه

هلای   و درمنه ایرانلی و آویشلن دنلایی )در بلین گونله     

درصلد، بلاالترین زنلده     04و  44ای چند ساله(  با  بوته

 (.  8)جدول  مانی را به خود اختصاص دادند

ملانی   های ملورد آزملایش از لحلاظ زنلده     بین سال

ها  ها اختالفی مشاهده نشد. درصد زنده مانی گونه گونه

به  2323و  2321، 2322بت به سال قبل  در سال نس
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 (.0)جدولدرصلللد بلللود  1/03و  2/00، 8/02ترتیلللب معلللادل 

 
 های چند ساله تجزیه واریانس میانگین مربعات  زنده مانی گونه: (4)جدول 

 دار به ترتیب معنی دار در سطح یک و پنج درصد  و عدم اختالف معنی  nsو  *،**

 

مانی گیاهان چند ساله کشت دیم بر زندههای اثر  مقایسه میانگین(: 1)جدول  

 زنده مانی گونه 

 ab 51 گل محمدی

 f 1 سنجد

 f 1 زیتون

 de 21 مریم گلی

 c  14 آویشن دنایی

 de 21 آویشن کرمانی

 d 99 آویشن باغی

 d 94 رزماری

 ef 51 اسطوخودوس

 de 29 بومادران

 b   77 درمنه ایرانی

 544a آنغوزه

 544a عیرین بیان

 دار است. حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 

 

 

 

 زنده مانی درجه آزادی منابع تغییرات

** 1 تکرار
2241212 

ns 1 سال
122 

 32142 0 خطا

** 21 گونه
2418811 

ns 10 سال در گونه
2410

 

 23410 41 خطا

  220 کل
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 کشت دیم بر زنده مانی گیاهان چند سالههای اثر  مقایسه میانگین(: 1)جدول

 زنده مانی سال

2322 8/02 a 

2321 2/00 a 

2323 1/03 a 

 دار است. حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 

 (Rosa damascena)گل محمدی 

بدست آمده از تجزیه واریانس طبق نتایج 

( مشخص 4های رعد گل محمدی)جدول  عاخص

های مورد مطالعه بر صفات ارتفاع بوته،  ر سالگردید  اث

تعداد گل در بوته، وزن تر و تاج پوعش در سطح یک 

دار  درصد معنی 8درصد و بر وزن خشک گل در سطح 

 گردید.

، های اول ر و خشک گل محمدی در سالوزن ت

دوم و سوم متفاوت بود. با افزایش سن گیاه از وزن تر 

ها به روش  انگینو خشک گل کاسته عد. مقایسه می

دانکن نشان داد بیشترین وزن تر و خشک گل از سال 

گرم در بوته و  4102و  112اول و به ترتیب معادل 

 4133و  210کمترین آن متعلق به سال سوم و معادل 

گرم در بوته بود. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی 

عامل ارتفاع و تاج پوعش نشان داد با افزایش سن 

آن افزوده گردید. به طوری که ارتفاع و گیاه بر مقدار 

تاج پوعش در سال سوم نسبت به سال اول به ترتیب 

(. مقدار 2درصد بیشتر بود )جدول 8211و  31 معادل

گل در بوته در سال اول، دوم و سوم به ترتیب معادل 

عدد در بوته بود. افزایش تعداد گل در  32و  20، 0

درصد  2410سال سوم نسبت به سال اول معادل 

 بیشتر بود. 

 (Artemisia persica) درمنه ایرانی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر سال بر صفات 

ارتفاع بوته، تاج پوعش، ماده خشک، تعداد عاخه در 

دار عد  بوته و وزن تر بوته در سطح یک درصد معنی

های تمامی  (. همچنین مقایسه میانگین0)جدول

و کمترین مقدار به صفات نشان داد که بیشترین 

ترتیب از  سال سوم و سال اول بدست آمد. باالترین 

متر  سانتی 833) پوعش متر(، تاج سانتی 38) ارتفاع

گرم در متر مربع(، تعداد  20) مربع(، ماده خشک

گرم( از  28) عدد( و وزن تر بوته 14) عاخه در بوته

 (.2سال سوم مشاهده گردید )جدول 

 

 (Thymus daenensis) آویشن دنایی

اثر سال بر صفات تعداد عاخه، وزن تر بوته و تاج 

پوعش در سطح یک درصد و بر ارتفاع بوته و ماده 

دار عد  درصد معنی 8خشک آویشن دنایی در سطح 

 (.2)جدول

اول کم و با گذعت زمان در   رعد گیاه در سال

های دوم و سوم بر پارامترهای رعد آویشن دنایی  سال

های  و در سال 2فاع بوته در سال اول افزوده عد. ارت

های دوم و  متر بود. بین سال سانتی 14دوم و سوم 

سوم از لحاظ آماری اختالفی مشاهده نشد 

 (.24)جدول

عدد و در سال دوم  2313تعداد عاخه در سال اول 

عدد بود. افزایش  8211و  0310و سوم به ترتیب معادل 

ول و دوم به تعداد عاخه در سال سوم نسبت به سال ا

درصد بیشتر بود  18142و  4412ترتیب معادل 

 (.24)جدول

ها مشخص گردید  طبق نتایج مقایسه میانگین

بیشترین وزن تر بوته و ماده خشک از سال سوم و به 

گرم در بوته حاصل  222گرم و  3213ترتیب معادل 

 (.24عد)جدول

های  وزن تر و ماده خشک آویشن دنایی در سال

داری نداعت.  ز لحاظ آماری اختالف معنیدوم و سوم ا

افزایش وزن تر و ماده خشک در سال سوم نسبت به 

 درصد بود. 2213و   2112سال اول به ترتیب معادل 

با افزایش سن گیاه بر تاج پوعش آویشن افزوده 

عد به طوری که در سال اول، دوم و سوم به ترتیب 
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د متر بو سانتی 328و  128، 20تاج پوعش معادل 

 (. 24)جدول

 (Ferula assa-foetida) آنغوزه

( 2)جدول  همانطور که از نتایج تجزیه واریانس

داری در سطح یک   نمایان است سن گیاه تاثیر معنی

درصد بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر بوته، ماده خشک 

 و تاج پوعش گیاه آنغوزه داعت.

 10) ها نشان داد بیشترین ارتفاع مقایسه میانگین

متر(  سانتی 010متر( از سال سوم و کمترین آن ) نتیسا

متعلق به سال اول بود. بین سال اول و دوم از لحاظ 

آماری اختالفی مشاهده نشد. با افزایش سن گیاه بر 

ارتفاع بوته افزوده عد به طوری که ارتفاع در سال 

 2113سوم نسبت به سال اول و دوم به ترتیب معادل 

 (.24جدول ) درصد بیشتر عد 03و 

با افزایش سن بر وزن تر آنغوزه افزوده عد به 

طوریکه وزن تر در سال اول، دوم و سوم به ترتیب 

گرم در بوته بود. آنغوزه در  2813و  12، 4148معادل 

های  سال اول رعد چندانی نداعته و دوره خواب بوته

کند. افزایش وزن تر  نابالغ  تا سال بعد ادامه پیدا می

های اول و دوم به ترتیب  نسبت به سال در سال سوم

 (.24درصد بود )جدول  4813و  2212معادل 

 23810بیشترین ماده خشک از سال سوم معادل 

گرم در متر مربع و کمترین آن متعلق به سال اول و 

 (.2گرم در متر مربع بود )جدول  41430معادل 

( 1013(، سال دوم )0تاج پوعش بوته در سال اول)

متر مربع بود  سانتی 188010 سوم معادلو در سال 

 (.24)جدول 

 

 (Glycyrrhiza glabra) شیرین بیان

طبق نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس صفات 

داری در سطح  مشخص گردید سن گیاه تاثیر معنی

یک درصد بر صفات ارتفاع، تعداد عاخه، وزن تر بوته، 

ماده خشک، وزن خشک ریشه و قطر ریشه اصلی 

 (.22ن بیان داعت )جدول عیری

ها نشان داد بیشترین ارتفاع  نتایج مقایسه میانگین

( 1413( از سال سوم و کمترین ارتفاع)0213)

متر از سال اول بدست آمد. تعداد عاخه در سال  سانتی

عدد در بوته  8310و سال سوم  8، سال دوم 318اول 

 بود. با افزایش سن گیاه بر وزن تر بوته افزوده عد به

، سال دوم 2010طوری که وزن تر در سال اول معادل 

گرم در بوته بود.  8310و در سال سوم  معادل  30

بیشترین عملکرد ماده خشک از سال سوم معادل 

گرم در  2و کمترین  آن از سال اول معادل  24313

متر مربع مشاهده گردید. قطر ریشه در سال اول، دوم 

 2183و  4124، 4183و سوم به ترتیب معادل 

 (.21)جدول متر بود سانتی

 

 گیری و بحث نتیجه

 دهنده آن است نشان مطالعات هواعناسی منطقه

 .باعد یماه م 4 یخشک دورهماه و  8مرطوب  دوره که

میزان بارندگی ساالنه، به ترتیب در سال اول، دوم و 

متر( بود  میلی 333و  248، 212) سوم معادل

ان در سال اول، دوم و (. نتایج نشان داد گیاه3)جدول

درصد زنده مانی  03و  08، 02سوم به ترتیب معادل 

درصد گونه  82داعتند. با گذعت یک سال از کاعت، 

ها از بین رفتند و در سال دوم نسبت به سال اول، 

درصد و سال سوم نسبت به  212درصد حذف گونه ها 

% از گونه ها حذف گردید. هر چند تاثیر 010سال دوم 

( اما 0)جدول دار نبود ها معنی زنده مانی گونه سال بر

های دوم و سوم  های مستقر عده در سال حذف گونه

نسبت به سال اول کاهش داعت. عاید علت آن 

افزایش مقدار بارندگی ساالنه و استقرار گونه های 

کشت عده، توسعه سیستم ریشه ایی و انطباق مناسب 

 گونه با محیط کشت بوده است.
های سازگار با عرایط دیم گل  گونهیکی از   

های  محمدی بود. اما مقدار گل در بوته آن در سال

مورد آزمایش اقتصادی نبود. در صورت کشت گل 

ای به آبیاری تکمیلی  محمدی باید توجه ویژه

(. این گونه نسبت 2323عود)کدوری و صفی خانی، 

به خشکی مقاومت و امکان کشت دیم آن وجود 

(. عیرین بیان به 2323و همکاران  جان احمدیدارد)
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های طویل و گسترده مقاومت باالیی از  دلیل ریشه

 های بلند خشکی را طی کرد. خود نشان داد و دوره

 شنیگونه آو یارینشان داده است آب قاتیتحق 

 شیو افزا یسال زراع یدوره رعد در ط شیباعث افزا

 (. اما2322،یونیو اف یی)صفا خواهد عد اهیعملکرد گ

 آویشن دنایی( دوره خواب می)د شیآزما نیا طیدر عرا

ماه سال بعد ادامه  نیماه عروع و تا فرورد ریت لیاز اوا

را  تحمل  یدوره خشک زمیمکان نیبا ا شنیداعت. آو

 یگونه در نواح نیا یشگاهیرو طیکند. در عرا یم

 344حداقل  یبارندگ زانیبا م یاستپ مهیو ن یاستپ

( آنغوزه 2322 فر، دیدارد)سع در سال رعد متریلیم

است که مرحله رعد و نمو آن در سال اول  یاهیگ

عروع و تا اواخر  نیفرورد لیکوتاه بوده و از اوا اریبس

 یو دوره خواب آن تا سال آت ابدی یم انیپا بهشتیارد

توسط  اهیگ اتیبعد از گرم عدن هوا ادامه دارد. ح

( حفظ ییتهاان یها و جوانه شهی)رینیرزمیز یها اندام

و  شهیر یکه رو یا عود. سال بعد دوباره از جوانه یم

 یدری)ح عود یخاک قرار گرفته مجدد فعال م یردر ز

هر چند بارندگی منطقه انطباق مناسبی (. 2302 پور،

های مورد مطالعه نداعت اما نتایج  با دوره رعد گونه

این مطالعه نشان داد گیاهان گل محمدی، درمنه 

شن دنایی، آنغوزه و عیرین بیان توانستند با ایرانی، آوی

 عرایط منطقه سازگار عوند. 

 



312 

 

 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

 

      5931 تابستان •شماره  بیست و چهارم  • ششمسال 
 

های رشد گل محمدی و درمنه ایرانی در شرایط کشت دیم تجزیه واریانس اثر  سال بر شاخص(: 7ل )جدو  

    گل محمدی   

 

   درمنه  ایرانی  

منابع 

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 ارتفاع

 بوته

 تعداد گل

 در بوته

 روزن ت

 گل

وزن 

 خشک

 گل

 تاج

 پوعش

 ارتفاع

 بوته

 ماده

 خشک

 تاج

 پوعش

 تعداد عاخه

 در بوته

 وزن تر

 بوته

 1 تکرار
ns
 2144

 *
 312

 ns
 4142

 ns
 41448

 **
224812
  **

1133
 *

 3
 ns

 00214
 **

2210
 ns

 112
 

 1 سال
**

11212 
**

84412 
**

4124 
*

41444 
**

242224812   **
3413 

**
1013 

**
24038812 

**
20210 

**
4110 

 4144 4120 22210 4133 4120   12812 41442 41443 4114 2011 0 خطا

       2 کل

 

     

ضریب 

 تغییرات%
 218 312 112 214 2110  23 018 010 010 212 

**،* و          ns دار است. به ترتیب معنی دار در سطح یک ، پنج درصد  و عدم وجود اختالف معنی   

های رشد گل محمدی و درمنه ایرانی در شرایط کشت دیم های اثر  سال بر شاخص نگینمقایسه میا (:5)جدول  

    گل محمدی  

 

   درمنه  ایرانی  

منابع 

 تغییرات

 ارتفاع بوته

متر( )سانتی  

 تعداد گل

 در بوته

وزن تر 

)گرم( گل  

وزن 

خشک 

 گل)گرم(

 تاج پوعش

متر مربع( )سانتی  

 ارتفاع بوته

متر( )سانتی  

 ماده خشک

 )گرم در متر مربع(

 تاج پوعش

متر مربع( )سانتی  

 تعداد عاخه

 در بوته

 وزن تر

 بوته)گرم(

2322 30 c 0 c 112  a 4102 a 284  c  12 c 24 c 223 c 23 c 0  c 
2321 03 b 20 b 2140 b 4130 b 2103 b   32 b 21 b 132 b 13 b 2 b 
2323 83 a 32  a 210 c 4133  b 1432 a   38 a 20  a 833 a 14 a 28 a 

دار است. حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی        
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تجزیه واریانس اثر  سال بر شاخص های رشد آویشن دنایی و آنغوزه در شرایط کشت دیم (:3)جدول  

    آویشن دنایی   

 

 

  آنغوزه  

منابع 

 تغییرات

 درجه

آزاد

 ی

 ارتفاع

 بوته

 تعداد

 عاخه

 تروزن 

 بوته

 ماده

 خشک

 تاج

 پوعش

 ارتفاع

 بوته

 وزن تر

 بوته

 ماده

 خشک

 تاج

 پوعش

** 1 تکرار
112
 *

 014
 *

112
 ns

 21414
 *

20010
  *

4122
 ns

 2112
 ns

 2112
 ns 

418213
 

* 1 سال

23012 

**
282412 

**
00112 

*
1200112 

**
0344114 

  **
320122 

**
821812 

**
2410412 

**
820100213 

 012010 212 412 4100   22010 0010 4100 4102 4114 0 خطا

       2 کل

 

    

ضریب 

 تغییرات%
 311 112 3 012 2412  1410 418 011 210 

 دار است. به ترتیب معنی دار در سطح یک ، پنج درصد  و عدم وجود اختالف معنی ns**،* و               

یشن دنایی و آنغوزه در شرایط کشت دیمهای رشد آو های اثر  سال بر شاخص مقایسه میانگین (:54)جدول  

آویشن دنایی   

دنایی   
   

 

  آنغوزه  

منابع 

 تغییرات

 ارتفاع بوته

متر( )سانتی  

 تعداد

 عاخه

وزن تر 

)گرم( بوته  
 

 ماده خشک

 )گرم در متر مربع(

 تاج پوعش

متر مربع( )سانتی  

 ارتفاع بوته

متر( )سانتی  

 وزن تر بوته

 )گرم(

 ماده خشک

مربع( )گرم در متر  

 تاج پوعش

متر مربع( )سانتی  

2322 2 b 2313 c 810  b 38 b 20  c  010 b 4148 c 41430 c 0  c 

2321 14 a 0310 b 3410 a 240 a 128 b   210 b 12 b 2 b 1013 b 

2323 14 a 8213 a 3213 a 222  a 328 a   10 a 2813 a 23810 a 188010 a 

 دار است. تون بیانگر عدم وجود اختالف معنیحروف مشابه در هر س               
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های رشد شیرین بیان در شرایط کشت دیم تجزیه واریانس اثر  سال بر شاخص (:55)جدول  

 منابع  تغییرات
 درجه

 آزادی

 ارتفاع

 بوته

 تعداد

 عاخه

 وزن تر

 بوته

 ماده

 خشک

 وزن خشک

 ریشه

 قطر ریشه

 اصلی

 1 تکرار
**

34144
 **

 0122
 *

2212
 *

12
 *

12
 ns

41440
 

 1 سال
**

204100  
**

02100  
**

220012  
**

200  
**

1380413  
**

41240  

 41442 412 1 3114 4114 4102 0 خطا

       2 کل

 313 312 013 8 211 113  ضریب تغییرات%

 دار است. به ترتیب معنی دار در سطح یک ، پنج درصد  و عدم وجود اختالف معنی ns**،* و               

 

های رشد شیرین بیان در شرایط کشت دیم تاثیر سن گیاه بر شاخص (:52جدول )  

 صفات

 سال

 ارتفاع بوته

متر( )سانتی  

 تعداد

 عاخه

 وزن تر

)گرم( بوته  

 ماده خشک

 )گرم در متر مربع(

 وزن خشک ریشه

 )گرم در متر مربع(

 قطر ریشه

متر( اصلی)سانتی  

2322 1413 c 310 c 2010c 2310 b 2  c 4183 c 

2321 3310 b 8 b 30 b 0210 a 3310 b 4124 b 

2323 0213 a 2410 a 8310 a 0310  a 24313 a 2183 a 

 دار است. حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی             
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Abstract 

Water shortages has always been a great concern as a limiting factor for agricultural production 

in Kerman province.  Rainfed sowing may be recommended to bypass the problem. Because of 

high rates of potential evapotranspiration and limited water resources in arid and semiarid areas, 

it is expected more attention will be paid to study of the effects of rain fed culture on quality of 

medicinal plants. In order to investigate the establishment, growth and yield of some of 

perennial medicinal plants (Thymus caramanicus, Elaeagnus angustifolia, Olea europaeain, 

Thymus vulgaris, Rosa damascena, Thymus daenensis, Artemisia persica, Ferula assa feotida, 

Glycyrrhiza glabra, Rosmarinus officinalis, Lavandula  officinalis, Salvia officinalis, Achillea  

millefolium ), the study was conducted using a randomized complete block design (RCBD) with 

3 replications during 3 years from 2012 to 2014 in the Kohpanj mountains in the west of Bardsir 

city.  During the growing seasons, the phonological and morphological events were recorded 

and finally analyzed by SAS software and the means were compared using Duncan's Multiple 

Range Test at 0.05 level. The results showed Thymus caramanicus, Elaeagnus angustifolia and 

Olea europaeain destroyed in the first summer because of environmental drought. Thymus 

vulgaris, Rosmarinus officinalis, lavandula officinalis, Achillea millefolium and Salvia 

officinalis Survived in the first year, but destroyed in the second year. Rosa damascena (85%), 

Thymus daenensis (60%), Artemisia persica (77%), Ferula assa feotida (100%) and Glycyrrhiza 

glabra (100%) had the most survival rate among the species. With aging, dry weight of the 

plants were increased. The greatest dry weights were in Thymus daenensis, Artemisia persica 

and Ferula assa feotida respectively equal 188, 135.6 and 16 g/m2.  The greatest dry weight of 

root in Glycyrrhiza glabra (173.3 g/m2) obtaind in the third year. The most number of flowers 

in Rosa damascena (31 flowers per plant) obtained in the third year. 

 

Keywords: Medicinal plant, rain fed culture, semi-arid areas. 
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