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 چکیده
 در مزرعاه باا هااار تكارار     یتصاادف  هایبلوک صورتبه یشیآزما در دشت، یرانیتكمیلی بر عملكرد گونه از گاوزبان ا یاریآب تأثیر یبررس منظوربه
 یاریا بو دو آ یلا یتكم یاریا آب کیا  م،یا )د یاریآب ماری. سه تاجرا شد 1343-44 یدر سال زراع النیگ یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق یپژوهش
حاداکرر   یدارا یلا یتكم یاریا دو آب ماار یت ،ایرانای شده در گاوزبان  یرگیاندازه یشیصفات رو یدر تمام باًیشد. نتایج نشان داد تقر( در نظر گرفته یلیتكم
صافات   تباع باه گل و وزن خشک گل  تروزنکرده بود. عملكرد  جادیرا ا یباالتر ریمقاد یلیتكم یاریآب کی ماریت یشیدر صفات زا کهدرحالیبود  ریمقاد
شاد و   ریحاداکرر مقااد   یدارا یلیتكم یاریآب کی ماریت زیمصرف آب ن وریدر باره .شدند ریحداکرر مقاد یدارا یلیتكم یاریآب کی ماریدر ت اهیگ یشیزا
گال و وزن خشاک    تار وزن یهاعملكرد یاساس همه برمصرف آب  وریسبب گشت تا در باره مید مارینسبت به ت ماریت نیا داریعملكرد معن شیافزا

و منااط  مشاابه،    موردمطالعاه منطقه  طیدر شرا نیبنابرا؛ گردد زیبود ن یآب مصرف نیکمتر یکه دارا مید مارینسبت به ت یحت یباالتر ریمقاد یگل دارا
 .ردیقرار گ یجد موردتوجه تواندیدارد و م ییصرفه باال یاریآب آب وریعملكرد و هم از باره ازلحاظهم  یلیتكم یاریآب کی

 .ی، دیملیتكم یاریبآ، ی، داروییاریآب آب یورباره کلیدی: هایواژه
 

 12مقدمه
هاای  رویكرد روزافزون استفاده از گیاهان دارویی و فارآورده 

حاصل از آن نقش این گیاهان را در هرخه اقتصاد جاانی پررنگ 
کرده است. گیاهان دارویی یكی از منابع بسیار ارزشمند در منابع 

                                                
نتایج این مطالعه از گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی با عنوان * 

در  ییو اروپا یرانیا گاوزبانگلبر دو گونه  یلیتکم یاریآب ریتأث"

 یهاشیآزمابا استفاده از  النیدشت گ دستنییمنطقه پا

 است. شدهاستخراج 16725به شماره ثبت "یامزرعه

 ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیبخش تحق یعلمئتیهعضو 1

استان  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

رشت،  ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق سازمان الن،یگ

 رانیا
، مرکز و مراتع هاجنگلتحقیقات بخش  یعلمئتیهعضو  6

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن، 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
، مرکز یباغ - یعلوم زراع قاتیتحقبخش  یعلمئتیهعضو  3

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

گیالن،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، 

 ایران
 ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیپژوهش موسسه تحق اریدانش 4

 رانیکرج، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق
 11/11/49 :دریافت تاریخ
 21/11/49: پذیرش تاریخ

طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه 
مامی در ساالمت جامعاه،   توانند نقش برداری صحیح میو باره
زایی و صادرات غیرنفتی داشاته باشاند. گرهاه در زمیناه     اشتغال

ولای   است،در ابتدای راه  کشور ما توسعه صنعت گیاهان دارویی
تاوجای از بازارهاای   ریزی صحیح بخاش قابال  توان با برنامهمی

. اساتان گایالن باا مسااحت     دجاانی را به خاود اختصااد دها   
کیلومترمربع در شمال ایاران از منااط  پربااران ایاران      14711

دشاتی  -متنوع ساحلی یشرایط توپوگرافبا گردد که محسوب می
. باشاد یکوهستانی از پوشش گیاهی غنی برخوردار م-یاو جلگه

در اساتان گایالن    ،ایااران  یشناسا اهیبا توجه به منابع موجود گ
ایان گیاهاان    گونه گیاهی وجود دارد کاه نیمای از   1111حدود 
(. 1371 زرگاری، ) باشاند یداروئی با مصارف مختلف م یهاگونه

 بار باال  گیااهی،   یهاترین خانوادهخانواده گاوزبان یكی از بزرگ
گونه بوده که در مناط  معتدل و گرمسایری   211جنس و  111

متخصصاان  . (Mehrabani et al., 2005)دنیا پراکنش دارناد  
آور، مدر خون، ملین، خلط کنندههیتصفگاوزبان تغذیه معتقدند گل

 .(1333و  1331نیاا و همكااران،   اکبری) بخش قلب استو آرام
همچنین گاوزبان در طب سنتی در درمان التااب و آماس، سرفه 

 ,.Mehrabani et al)شده است و سایر مشكالت تنفسی توصیه

شاود،  صورت سنتی استفاده میایران فقط به گاوزبان در. (2005
دهد در کشاورهایی هاون ترکیاه،    ها نشان میکه بررسیدرحالی

قبرس، ایتالیا، اسلونی و اسپانیا از این گیاه عالوه بر محصول تار  
نقادی  ) شودو خشک ترکیبات مؤثر دارویی و روغن نیز تولید می



 1396 پاییز و زمستان ،2 شماره ،4جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه   64

 

بنا بر اعالم سازمان جاااد کشااورزی   (. 1339بادی و همكاران، 
گاوزباان کشاور   درصد گال  41ش از گیالن این استان با تولید بی

تاارین تولیدکننااده ایاان گیاااه دارویاای اساات. ارتفاعااات  باازرگ
رودسر، تالش، آستارا، املاش، رودباار و سایاهكل     یهاشارستان

 927در  1341ترین مناط  کشت این گیاه هستند. در سال مام
گاوزبان کشت شاد کاه   کشاورزی گیالن گل یهانیهكتار از زم
شاده اسات.   محصول از ایان ارایای برداشات   تن  211بیش از 

 میلیاارد ریاال   71گاوزبان را حدود ارزش اقتصادی این مقدار گل
گاوزباان تار در باازار    که هر کیلوگرم گلطوریاند بهاعالم کرده

تاا   111 گاوزبان خشک کیلوییگلو هزار تومان  41تا  31 حدود
هكتاار در  گاوزباان در  میازان تولیاد گال    هزار تومان است. 121

 11-3یلوگرم است که از هار  ک 911طور متوسط سطح استان به
. به نظر دیآیمیک کیلوگرم گل خشک به دست  ترگلیلوگرم ک
ماؤثری در   یهاقدم توانیبه زراعی ماقدامات اجرای با  رسدیم

برداشت و تولیاد  این محصول جات ارتقای سطح کمی و کیفی 
م محصول خشک در هكتاار  کیلوگر 311در واحد سطح به  آن را
افازوده بااال،   ارزش دارا باودن  لیا باه دل  گیاه دارویی نیا .رساند

 ای خاوب در تواند گزیناه حمایت دولت و داشتن بازار مناسب می
 باشد.مناط  رشد خود  یاقتصاد شرایط بابود

پرباران بودن منطقاه گایالن ازنظار اقلیمای، ولای       باوجود
 کمبااودو دوره رشااد محصااول در  بارناادگی مناساابناپااراکنش 

منفای بار رشاد محصاوالت ازجملاه       تأثیر، ازینرطوبت در زمان 
ازآنجاکه کشت و  .گذاردیمگاوزبان گیاهان دارویی مخصوصاً گل

 ،ردیا گیما صورت دیم صورت پرورش گیاهان دارویی معموالً به
هاای  یا پراکنش نامناسب بارندگی همواره یكای از عامال   کمبود

از طارف دیگار در   . باشاد یما د ایان محصاوالت   مؤثر بر عملكر
صورت کشت تجاری آن در دشت و کشت کاردن ایان گیااه در    

سازی ایان گیااه مطار     مزارع، کشت مكانیزه، فرآوری و تجاری
شود که به دنبال آن بحث نیاز آبی و آبیااری ایان گیااه بایاد     می

 اناهیگ دیتولیی رشد و ر توانااز طرف دیگ قرار گیرد. موردمطالعه
شادت تاابع   ی، باه كا یژنت اتیخصوصا نظار از  صرف میدیی دارو

 پاراکنش مقادار و   راتییتغ. استی منطقه رشد خود میاقلعوامل 
درجه حرارت و عدم وقوع باارش   راتییتغی، جو( نزوالت عیتوز)

ی ریخطرپذو  سکیر که شوندیمی سبب زراعی از سال بخشدر 
ی داریا پااعتماد و درجه ثبات و  بییرباال رود و  میددر زراعت 

 کااهش در  کاه ی مختلفی هاوهیشابزارها و لذا  باشد. اندک دیتول
ماؤثر   میا دمحصاوالت   عملكردی داریپاثبات و  جادیاو  سکیر

 شات یمعی و اقتصااد  هیا بنریزی و رشد باشند و بتوانند در برنامه
 کاالن ی در نگاه ملیی در گام نخست و اقتصاد روستای خانوارها
ساطو    تاأثیر بادین منظاور    آفرین باشند، موردتوجه است.نقش

گاوزبان ایرانای و اروپاایی   دو گونه گل عملكردمختلف آبیاری بر 
 ی در دشت در نظر گرفته شد.امزرعهصورت آزمایش به

 امكاان  که رانیا کشور مناسب ییایجغراف طیشرا به توجه با

 اسات،  فراهم ییدارو اهانیگ و متنوع مختلف یهاگونه پرورش

 دهیگرد گاوزبانگل ازجمله یی،دارو اهانیگ به یخاص توجه راًیاخ

ازجمله مسائل و مشكالت کشت این گیاه مسالله کمباود    .است
 رشد، مختلف مراحل آب در کمبود. استخشک  هایسالآب در 

 عملكارد  محدودکنناده  یبناد دانه و دهیگل خصود مراحلبه

صورت دیم صاورت  گاوزبان در منطقه گیالن به. کشت گلاست
ولی آنچه مسلم است گیاه در مراحلی از رشد خود دهاار   ردیگیم

 تانش  تحمال  و یساازگار  طاورکلی باه . شاود میتنش خشكی 

هساتند. ازنظار    یاهیا گ یهاا گوناه  در جادا  مقولاه  دو یخشاك 
 با همراه رشد به اهیگ ییتوانا با است ممكن تحمل ،کیولوژیزیف

 طرف باشد. از همراه رشد، دوره لیتكم تنش و شرایط در سکیر

 دهناد  نشان را یسازگارروش  اهانیگ یبعض است ممكن گرید

 ،کنناد محادود   تانش  طیشرا تحت را خود رشد آن موجببه که
دارد  وجاود  هناوز  شاه یر منطقاه  در رطوبات  کمباود  کهدرحالی

(et al., 1994 Sangwan-Singh).    با توجه به روناد افازایش
مصرف داخلای و همچناین صاادرات گیاهاان دارویای ازجملاه       

گاوزبان، افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملكرد و کیفیت گل
ی هاا گوناه ی موردتوجه جدی قارار گیارد. بررسای    ستیبایمآن 

مختلف اروپایی ازلحاظ عملكرد و کیفیت و مقایسه آن باا گوناه   
 گرید طیشرارشد نظیر آبیاری، تغذیه و ایرانی در شرایط مختلف 

آغاز خوبی برای توسعه کشات ایان    تواندیمو معرفی گونه برتر 
 نیهناد  دیتولگیاه دارویی باارزش باشد. نقش مؤثر آب در رشد و 

 کاه شده اسات  ی از مطالعات مشاهدهاریبسیی در دارو اهیگگونه 
، شان یآوبارای  ( 1334) همكااران یی و باباا به پژوهش  توانیم

 همكااران ی و اردکاان ، دانهاهیس( برای 1341همكاران ) و ریاپور
 .کرداشاره  هیبادرنجبو( برای 1339)

 تاوان یمگاوزبان در ایران بر روی گل شدهانجاماز تحقیقات 
و  1(، دسات برهااان 1339نیاا و همكاااران ) اکبااری پاژوهش باه  

و  وانیماا  یعبدالا( و 1341ی )سپاری و کرم (،2111) همكاران
آبیاری بار   تأثیربر روی  شانیا جینتا کرداشاره  (1342همكاران )
ی موجاب  شا یزامرحله رشد  ی درخشكگاوزبان تنش عملكرد گل
ارتفااع بوتاه و    ی،فرعا  یهاا سااقه گال،   عملكارد کاهش شدید 

 محققان حاکی پژوهش از حاصل نتایج نی؛ بنابراشودمی عملكرد

 تواناد یما  یریهشمگ طوربه آبیکم تنش که اعمال است آن از

تاالش   برداشات و  شااخ   بیولوژیک، ی،اقتصاد ی عملكردرو
را  هاشاخ  این و باشد داشته تأثیر گاوزبان گیاه دارویی یبازآور

                                                
1 Dastborhan 
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 مرحله نسبت به زایشی مرحله در خصودبه آبیکم دهد. کاهش

 توجه باه  با. قرارداد تأثیر تحت بیشتر را گاوزبان عملكرد رویشی
 یای دارو اهاان یگ کاه  رساد یما  نظار  باه  شاده انجاام تحقیقات 

 ،زنای در جواناه  یخشاك  تانش  باه  نسبت یمتفاوتی هاواکنش
 رطوبت کمبود باشند و اثرات داشته یدیتول مؤثر مواد و عملكرد

 هایویژگی یدارا ییدارو اهانیگ مؤثر مواد راتییتغ و عملكرددر 

 رفتاار  .ردیگ قرار یابیارز مورد کامل طوربه دیبا که است یخاص

 النیگا ی در لا یتكم آبیاری طیشرا تحت گاوزبانگل ییدارو اهیگ
 میا رژ نیای باهادف تع  پاژوهش  نیا است. نشده مطالعه خوبیبه

عملكارد   هگاوزباان باا توجاه با    کاشت گال  یآبیاری مناسب برا
   شد.مزرعه انجام  طیآن در شرا یمحصول اقتصاد

 

 هاروشمواد و 
 محل و روش اجرای طرح

در مزرعاه تحقیقااتی مرکاز     44 زراعی در سال پژوهشاین 
 7کشاورزی و منابع طبیعی گایالن واقاع در   و آموزش تحقیقات 

کیلومتری شرق شار رشات باا طاول و عارر جغرافیاایی باه       

ساه  . انجاام شاد   شمالی 37 11̍  7̎ شرقی و 44 34̍  31̎ ترتیب 
نوبات  دو  ی،در مرحله سااقه رو ی لیآبیاری تكم نوبت کی ماریت

و تیماار   دهای و آغااز گال   یروسااقه  در مرحله ی لیآبیاری تكم
ی رانا یاگاوزباان  گال گوناه   یاهیا گبدون آبیاری یا دیم بر گونه 

(Echium Amoenum Fisch)  .آبیاری به روش کرتی اجرا شد
جاایگزین نماودن رطوبات     باهدفو عم  آبیاری  انجام پذیرفت

 بار ( FC)خاک در عم  توسعه ریشاه تاا حاد یرفیات زراعای      
 .شدمحاسبه  1اساس رابطه 

zbifc Dd   )(                               )1( 
 

؛ باه ترتیاب درصاد    fcو  i؛ عم  خال  آبیاری، dکه در آن 

؛ bрهای وزنی خاک قبال از آبیااری و یرفیات مزرعاه،     رطوبت
؛ zDمتار مكعاب( و   وزن مخصود یاهری خاک )گرم بر سانتی

  یحجم دق یاریدر هر آبباشند. عم  توسعه ریشه )سانتیمتر( می
شاد   یریا گمتصل به لولاه انادازه   یآب با استفاده از کنتور حجم

 (.1)شكل 

  
 حجمی کنتور لهیوسبهگیری حجم آبیاری اندازهکرتی و به روش آبیاری  -1 شکل

 
 متر یک( با فواصل 1/2 ×3مترمربع ) 1/7 مساحت هر کرت

 کاش زهبا تیمار آبیاری متفااوت،   هاکرتبین  شد.در نظر گرفته 
. فواصال  نیایاد  به وجاود  هاکرتسطحی حفر شد تا تداخلی بین 

 31 فیااروی ردبوتااه فاصااله  ومتاار یسااانت 91کاشاات  ردیااف
 متار  1/2 باه طاول   فیرد هاارتعداد  هر کرت دربود.  متریسانت

 انجام فروردین سال اول و دوم در نیمه اول در کشت .شدکشت 

و وسیله باذر  ه بهکشت گیا .بود خرداد دوم نیمه در برداشت و شد
خااک   یمتار یپانج ساانت   هاارتادر عم   دست پاش صورتبه

تنک کردن زنی در مرحله سه برگی عملیات انجام و پس از جوانه
متری روی ردیف گیاهی اعمال گردیاد.  سانتی 31انجام و فاصله 
باار   دوپاس از کاشات باذر،     مارهاا یت یتمام اهیگ جات استقرار

اساتقرار   از پاس  آبیااری  ماار یت اعماال  کهطوریشدند به ارییآب

عملیاات باه   گرفات.   صاورت  یشیزا نمو از شروع قبل و هابوته
هاا در طای دو   تمامی کرت درهای هرز زراعی مانند وجین علف

 .(2)شكل  صورت معمول صورت گرفتمرحله به

 

 سازی زمین زراعیآماده -2شکل 
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 .استفاده شد 2 هبطااز ر (WP) وری آبباره نییتع یبرا
(2)   𝑊𝑃 =

𝑌

𝑉
 

؛ V، )کیلاوگرم در هكتاار(  عملكارد محصاول    ؛Y هرابط نیا در
 باشد.می مترمكعب(مؤثر ) یو بارندگ یاریمجموع ناخال  آب آب

 

 

 اطالعات هواشناسی
 زانیممطالعه شامل  ایندر  مورداستفادهی هواشناسی هاداده
از ایسااتگاه ی، بارناادگی مااؤثر و میااانگین دمااای روزانااه بارنادگ 

 2هواشناسی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت واقع در 
مالحظاه   1 کیلومتری مزرعه آزمایشی اخذ گردید که در جادول 

 شود.می

 
 موردمطالعهی رشت در سال کشاورز یاطالعات هواشناس -1جدول 

 ماه
44 

 دما
(C°) 

 بارندگی
(mm) 

 بارندگی مؤثر
(mm) 

 3/112 7/147 4/12 فروردین
 7/41 3/43 7/17 اردیباشت
 1/1 1/1 4/24 خرداد
 7/71 2/31 3/29 تیر
 3/13 9/13 4/27 مرداد
 1/47 4/121 1/24 شاریور
 9/147 1/234 4/21 مار
 4/144 1/223 4/13 آبان
 3/123 4/131 1/4 آذر
 1/23 4/24 1/11 دی
 1/141 9/219 7/7 بامن
 7/19 1/93 1/11 اسفند

 
هار کارت باا دسات      هاای گال با شاروع مرحلاه گلادهی،    

روز  3تاا   2ی شد و در سایه در جریان هاوای آزاد طای   آورجمع
تر و خشاک و وزن هازار داناه از حاصال     خشک شدند. وزن گل

ی مكرر هر کرت در طول دوره برداشت پاس از  هابرداشتجمع 
 (3به دست آمد )شكل  ایحاشیهحذف اثر 

.

  
 (Echium amoenum fisch)ایرانی  گاوزبانگلدهی  -3شکل 
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دو ردیف  یک مترمربعینمونه گیاهی از در طول فصل رشد 
، تعاداد شااخه اصالی   نظیر میانی هر کرت انتخاب شد و صفاتی 

، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد گل، فرعیتعداد شاخه 
گیری شادند. عملكارد   وزن خشک اندازهو  تر گلوزن، طول گل

گاوزباان   ای محاسابه شاد.  ناایی گیاه پس از حذف اثار حاشایه  
و  انسیا وار هیا تجزایرانی عملكرد داناه و روغان داناه نداشات.     

 SAS 9.1 یهاا افزارنارم ها باا اساتفاده از   داده نیانگیم سهیمقا
 گرفت. انجام
 

 و بحث نتایج
 ارتفاع بوته
شود باین تیمارهاای   مالحظه می 4 شكلگونه که در همان

 یاریا دو نوبات آب . وجاود دارد اخاتالف  آبیاری ازنظر ارتفاع بوته 
باا ارتفااع بوتاه     یدها و آغااز گال   یدر مرحله ساقه رو یلیتكم
دیم با ارتفاع بوتاه  متر بیشترین ارتفاع بوته و تیمار سانتی 3/111
 متر کمترین ارتفاع بوته را داشتند.سانتی 3/94
 

 تعداد شاخه
نتایج نشان داد که مدیریت آبیاری بار تعاداد شااخه فرعای     

در  یلا یتكم یاریا دو نوبات آب کاه  طوریداری دارد بهمعنی تأثیر

تعاداد شااخه فرعای بیشاتری     ی دهو آغاز گل یمرحله ساقه رو
 (. 4 شكلعدد( داشت ) 32با تیمار دیم )عدد( در مقایسه  143)

 

 در بوته تعداد گل
تعداد گل در بوتاه   توانیمنتایج نشان داد با مدیریت آبیاری 

در مرحلاه   یلا یتكم یاریا دو نوبات آب که طوریرا افزایش داد به
موجب افزایش تعداد گل در بوتاه باه   ی دهو آغاز گل یساقه رو
 .(4)شكل  شددرصد نسبت به تیمار دیم  31میزان 

 

 طول گل
یک داری بین هیچبا بررسی نتایج مشاهده شد اختالف معنی

از تیمارهای آبیاری موردبررسی ازنظر طول گل وجاود نادارد باه    
بار ایان صافت     خصوصیات ژنتیكی گوناه  تأثیررسد این نظر می

 .(4)شكل  بیش از شرایط محیطی باشد
 

 دوره گلدهیطول 

نتایج نشان داد آبیاری موجب افازایش طاول دوره گلادهی    
در مرحلاه سااقه    یلا یتكم یاریدو نوبت آبکه طوریگردد. بهمی
روز در مقایساه باا    72طول دوره گلدهی تا ی دهو آغاز گل یرو

  . (4شكل یافته است )روز افزایش 41تیمار دیم 
 

 
 (Echium Amoenum Fischایرانی ) گاوزبانگل، تعداد شاخه فرعی، دوره گلدهی و تعداد مدیریت آبیاری بر ارتفاع بوته تأثیر -4شکل 
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 وزن خشک تک بوته
نتایج نشان داد آبیاری موجب افزایش وزن خشک تک بوته 

در مرحلاه سااقه    یلا یتكم یاریدو نوبت آبکه طوریگردد. بهمی
 1/43وزن خشاک تاک بوتاه باه میازان      ی، دهو آغاز گل یرو

 (.1شكل یافته است )درصد در مقایسه با تیمار دیم افزایش

 

 ترگل عملکرد
کاه  طوریبه ،داشتند تأثیرتر تیمارهای آبیاری بر عملكرد گل

در  یلا یتكم یاریا نوبت آب یکتر مربوط به بیشترین عملكرد گل
کیلوگرم در هكتاار و کمتارین    1314به میزان  یمرحله ساقه رو

کیلاوگرم در   1/331تر مربوط به تیمار دیم به میزان عملكرد گل
 (.1شكل شد )هكتار 

 

 عملکرد گل خشک
 مربات  تاأثیر نیاز   عملكرد گال خشاک  تیمارهای آبیاری بر 

در مرحلاه سااقه    یلا یتكم یارینوبت آب یککه طوریداشتند. به
کیلوگرم در  4/727به میزان بیشترین مقدار ی دهو آغاز گل یرو

کیلاوگرم در   119و تیمار دیم کمترین مقادار باه میازان     هكتار
 (.1شكل تولید شد ) هكتار

 

 
 (Echium amoenum fisch) گاوزبان و خشک ترگلعملکرد  و بر وزن خشک تک بوته یاریآب تیریمد تأثیر - 5شکل 

 

 

گلل   عملکلرد  و تلر گلل  عملکردوری آب بر پایه بهره

 خشک
کاه  طاوری وری آب مؤثر بودند. باه تیمارهای آبیاری بر باره

تر به ترتیب در تیمارهای دیم، تک آبیاری و دو وری آب گلباره
وری و بااره  مترمكعاب کیلوگرم در  39/1و  43/1، 71/1آبیاری 

آب گل خشک به ترتیب در تیمارهای دیم، تک آبیاری و مصرف 
باه دسات    مترمكعبکیلوگرم در  44/1و  11/1، 41/1دو آبیاری 

 (.9شكل آمد )
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 (Echium amoenum fisch) گاوزبانوری آب و بهره حجم آب مصرفیمدیریت آبیاری بر  تأثیر -6شکل 

 

 گیرینتیجه

 ازنظار ، یاک آبیااری تكمیلای    موردمطالعهدر شرایط منطقه 
 تواناد یما وری آب آبیاری صارفه بااالیی دارد و   عملكرد و باره

دو آبیااری تكمیلای گرهاه     آنكاه حالجدی قرار گیرد  موردتوجه

بت به اما نس گرددیمنسبت به تیمار دیم موجب افزایش عملكرد 
وری آب تیمار یک آبیاری تكمیلی کاهش هشمگیر مقادیر بااره 

 .دهدیمرا نشان 
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Supplementary Irrigation Management of Echium Amoenum Fisch in Low Land of 

Gilan Plain 

 
P. Shahinrokhsar1, B. Amamnzadeh2, M. Mostafavy3 and N. Abasi4 

 

Abstract 

In order to investigate the effect of supplemental irrigation on the yield of Echium Amoenum Fisch, a 

randomized block design with four replications was conducted during the growing season of 2014-2015 in the 

research farm of the agricultural and natural resources research center of Gilan. Three irrigation treatments 

(dryland, one supplementary irrigation (stem elongation stage) and two supplementary irrigation (stem 

elongation stage and flowering stage) were considered. The results showed that two supplementary irrigation 

treatments had maximum values in almost all Vegetative traits, while in reproductive traits; supplementary 

irrigation treatment had higher values. The yield of fresh weight of flowers and dry flower weight were as 

maximum yield in the treatment of supplementary irrigation. Supplementary irrigation treatment had maximum 

values in water use efficiency. Therefore, in the conditions of the study area and similar areas, supplementary 

irrigation has a high potential for both irrigation and yielding water efficiency and can be considered seriously. 

 

Keywords: Irrigation Water Productivity, Pharmaceutical, Supplemental Irrigation, Dry Land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Agricultural Engineering Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and 

Education Center, AREEO, Rasht, Iran (*Corresponding Author, Email: pshahinrokhsar@yahoo.com). 
2 Forests and Rangelands Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and 

Education Center, AREEO, Rasht, Iran. 
3 Horticulture Crops Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education 

Center, AREEO, Rasht, Iran. 
4Associate Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and 

Extension Organization. Karaj, Iran. 

Received: 4 Feb, 2018 

Accepted: 14 Feb, 2018 


