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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق دکتری ،دانشگاه فردوسی مشهد (استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد)،
استاد و دانشیار ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت - 1312/12/22 :تاریخ تصویب)1313/8/11 :

چکیده
بهمنظور مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی ( )Echium amoenumدر شرایط
کاربرد تیمارهای تغذیهای و تراکمهای مختلف ،آزمایشی در سالهای زراعی  1311-12در دانشگاه
فردوسی مشهد بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.
فاکتورهای آزمایشی شامل  3تراکم گیاهی ( 5 ،11و  3بوته در مترمربع) و  5نوع کود آلی و شیمیایی
مختلف (کمپوست ،ورمیکمپوست ،گاوی ،شیمیایی و شاهد) بودند .نتایج آزمایش نشان داد که تمامی
کودهای آلی مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد گل نسبت به شاهد شدند ،بهطوریکه عملکرد گل
در تیمارهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی بهترتیب  28 ،25و  22درصد بیشتر از شاهد بود.
نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای ارتفاع بوته ،عملکرد اندام هوایی و تعداد گل در
بوته ،اصلیترین عوامل مؤثر بر عملکرد گل بودند ،ضمن اینکه سهم نسبی عملکرد اندام هوایی در
مقایسه با ارتفاع بوته و تعداد گل در بوته بهترتیب  11و  25درصد بیشتر بود .بر اساس نتایج تحلیل
مسیر ،عملکرد اندام هوایی در بوته به طرق مختلف بهطور غیرمستقیم عملکرد گل را تحتتأثیر قرار
داد ،ولی بیشترین اثر غیرمستقیم آن از طریق ارتفاع بوته بود.
واژههای کلیدی :ارتفاع بوته ،تحلیل مسیر ،تراکم بهینه ،رگرسیون چندمتغیره ،کمپوست.
مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از روشهای آماری در
کمیسازی اطالعات کشاورزی ،به انجام برنامهریزیهای
هدفمند برای کاهش مشکالت کشاورزان کمک شایانی
کرده است .از جمله این روشها که امروزه در تمامی
علوم بهویژه علوم کشاورزی کاربرد گستردهای دارد،
روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره 1است که به بررسی
و مدلسازی رابطه بین متغیرها میپردازد ( Kerlinger
 .)& Pedhazur, 1973از آنجاییکه ارزیابی کلیه
* تلفن13119143191 :

رگرسیونهای ممکن بین تمام متغیرها ،به حجم
زیادی محاسبه نیاز دارد ،روشهای مختلفی از
رگرسیون چندمتغیره ایجاد شده که در آنها صرفاً
تعداد کمی از مدلهای رگرسیون از طریق افزودن و
یا حذف کردن متغیرها در یک زمان مورد بررسی قرار
میگیرند .این نوع رگرسیونها به رگرسیون گام به

2
گام معروف هستند ( )Mesdaghi, 2011و میتوان
آنها را در سه دسته کلی قرار داد -1 :گزینش
پیشرونده -2 ،9حذف پسرونده 7و  -9رگرسیون گام
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1. Multivariate regression
2. Stepwise regression
3. Forward selection
4. Backward elimination
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به گام ( .)Rezaei & Soltani, 2008روش آماری
دیگری که امروزه در تحلیل و تبیین بسیاری از
پدیدهها مؤثر واقع شده ،روش تجزیه علیت یا تحلیل
مسیر 1است .تحلیل مسیر روش مناسبی برای تعیین
سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر روی
متغیر دیگر است ،چرا که در بسیاری از پژوهشها
مشاهده شده که یک متغیر نه تنها دارای اثر مستقیم
بر متغیر دیگر بوده ،بلکه بهطور غیرمستقیم از طریق
سایر متغیرها بر آن اثر میگذارد .به عبارت دیگر،
تجزیه علیت ،ضریب همبستگی بین دو متغیر را به اثر
مستقیم و غیرمستقیم تفکیک و تجزیه میکند
( .)Rezaei & Soltani, 2008در یک پژوهش روابط
بین عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره
( )Carthamus tinctorius L.بررسی و گزارش شد که
با توجه به نتایج رگرسیون گام به گام ،عملکرد
بیولوژیک ،تعداد غوزه و شاخه فرعی و تعداد دانه در
غوزه اصلیترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه بودند ،در
حالیکه نتایج تجزیه علیت نشان داد که فقط دو صفت
از چهار صفت یاد شده (عملکرد بیولوژیک و تعداد
غوزه در بوته) بهطور مؤثری عملکرد دانه را تحتتأثیر
قرار دادند (.)Omidi Tabrizi, 2003
امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان،
کشاورزی رایج توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای
غذایی بشر را ندارد .کشاورزی رایج ضمن تخریب
ساختمان خاک ،اختالل در حیات موجودات زنده
خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی ،کاهش تولید در
درازمدت و افزایش هزینههای تولید را به همراه دارد،
بنابراین یافتن راهکاری برای کاهش مخاطرات
زیستمحیطی ناشی از کشاورزی رایج ضروری به نظر
میرسد ( .)Singh et al., 2011در حال حاضر ،استفاده
از نهادههای بومسازگار به عنوان روشهایی برای نیل
بسوی کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفتهاند ( Wu
 .)et al., 2005بدون تردید ،کاربرد کودهای آلی و
دامی بهخصوص در خاکهای فقیر از عناصر غذایی
عالوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک و
افزایش مواد آلی آن دارد ،از جنبههای اقتصادی،

1. Path analysis

زیستمحیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع شده و
میتوانند جایگزینی مناسب و مطلوب برای کودهای
شیمیایی در بلندمدت باشند ( ;Mao et al., 2005
 .)Lee, 2010کاربرد کود دامی باعث پوکشدن خاک،
افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت و بهبود دانهبندی
خاک شده و ضمن افزایش کارایی مصرف آب ،عملکرد
محصول را نیز افزایش میدهد ( & Raja Sekar
 .)Karmegam, 2010کودهای آلی کمپوست و
ورمیکمپوست در اکثر مناطق دنیا بهطور موفقیتآمیزی
روی تعداد زیادی از محصوالت کشاورزی مورد استفاده
قرار گرفتهاند ( Shamsodin et al., 2007; Doan et
 ،)al., 2013با عرضه این کودها به خاک ،عالوه بر
بهبود جنبههای غذایی ،شرایط فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی اکوسیستم خاک نیز ارتقاء مییابد ( Robin
 .)et al., 2001در یک پژوهش ،پس از بررسی اثر
کودهای آلی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی
چندین گیاه دارویی ،گزارش شد که ورمیکمپوست
باعث افزایش ارتفاع بوته سرخارگل ( Echinaceae
 )purpureaو افزایش وزن تر و خشک اندامهای هوایی
گیاه بادرنجبویه ( )Melissa officinalis L.شد
( .)Delate, 2000بر اساس نتایج پژوهشی روی گیاه
دارویی همیشهبهار (،)Calendula officinalis L.
مصرف کودهای آلی بهویژه ورمیکمپوست ،افزایش
معنیدار تعداد ساقه فرعی در بوته و تعداد گل در بوته
را به همراه داشت (.)Rezaee & Baradaran, 2011
تراکم بوته بهعنوان یک عامل زراعی تحتکنترل،
نقش مؤثری در عملکرد محصوالت مختلف ایفا میکند
و مشخص نمودن تراکم گیاهی از اصول اولیه زراعت
هر محصول به شمار میرود ( .)Ibrahim, 2012افزایش
متعادل تراکم گیاهی ،سبب تسریع بسته شدن
تاجپوشش ،افزایش سطح برگ ،بهرهوری بیشتر از

عوامل محیطی ،کاهش علفهای هرز و در نهایت
بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان مختلف
میشود ( & Ndabamenye et al., 2013; Chauhan

 .)Abugho, 2013الزم به ذکر است که در تراکمهای
بسیار زیاد ،بهدلیل سایهاندازی و رقابت شدید گیاهان
برای نور و کمبود منابع در دسترس و همچنین
حساسیت بیشتر گیاهان به عوامل بیماریزا ،سرعت
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ریزش برگها افزایش یافته و در نتیجه بر ویژگیهای
کمی و کیفی گیاه اثرات منفی میگذارد ( Zhang et
 .)al., 2012در پژوهشی ،اثر تراکمهای مختلف (،12/1
 19/9و  21بوته در مترمربع) بر عملکرد و اجزای
عملکرد گیاه دارویی گشنیز ( Coriandrum sativum
 )L.بررسی و گزارش شد که با افزایش تراکم ،تعداد
چتر در بوته ،وزن هزار دانه و وزن خشک بوته با
کاهش مواجه شد ( .)Akhani et al., 2012در
آزمایشی دیگر ،پس از بررسی اثر تراکمهای مختلف
گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی
چایترش ( )Hibiscus sabdariffa L.گزارش شد که با

افزایش فاصله بین ردیفهای کاشت از  11به 111
سانتیمتر ،عملکرد گل افزایش یافت (.)Mir et al., 2011
گاوزبان ایرانی گیاهی چندساله و متعلق به خانواده
گاوزبان است و از نظر خواص دارویی ،گیاهی ارزشمند
محسوب میشود ( .)Mehrabani et al., 2005این گیاه
به صورت خودرو در مناطق شمالی کشور و استان
قزوین پراکنش دارد ( .)Sayyah et al., 2009در طب
سنتی از گلبرگهای این گیاه بهعنوان مدر ،مسکن،
معرق و کاهنده فشار خون استفاده میشود
( .)Nooriyan Soroor et al., 2013نظر به اهمیت گیاه
دارویی گاوزبان ایرانی و روند رو به رشد مصرف آن در
طب سنتی و صنایع داروسازی و با توجه به اینکه
اطالعات در زمینه همبستگیهای موجود بین عملکرد
و صفات مورفولوژیک این گیاه اندک است ،این پژوهش
با هدف تعیین اصلیترین صفات مؤثر بر عملکرد گاوزبان
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ایرانی در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و در
تراکمهای مختلف گیاهی انجام گرفت.
مواد و روشها
بهمنظور تعیین روابط بین عملکرد گل خشک و صفات
مورفولوژیک گیاه و پی بردن به آثار مستقیم و
غیرمستقیم این صفات بر عملکرد گل خشک ،این
پژوهش در سالهای زراعی  1931-31و 1931-32
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد با عرض جغرافیایی  99درجه و 19
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  13درجه و  99دقیقه
شرقی و ارتفاع  391متر از سطح دریا و بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی
در سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی شامل 9
تراکم کاشت  1 ،11و  9بوته در مترمربع (به ترتیب با
فواصل کاشت  71 ،21و  91سانتیمتر روی ردیف و
فاصله بین ردیف  11سانتیمتر) و  1نوع کود آلی و
شیمیایی مختلف شامل 11تن در هکتار کمپوست4 ،
تن در هکتار ورمیکمپوست 91 ،تن در هکتار کود
گاوی 31 ،کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی و شاهد
(بدون مصرف کود) بودند.
قبل از انجام آزمایش ،از عمق صفر تا  91سانتی
متری خاک نمونهگیری انجام و بهمنظور تعیین
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال
شد .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل
آزمایش در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعهآزمایشی
Table 1. Physical and chemical characteristics of experimental field soil.
)EC (dS.m-1

pH

)Potassium (ppm

)Phosphorous (ppm

)Nitrogen (ppm

Soil texture

1.1

7.3

417

13.4

15.7

Silty loam

برای اعمال کودهای آلی ،میزان عناصر غذایی هر
یک از کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی
تعیین (نتایج تجزیه کودهای آلی مورد استفاده در
آزمایش در جدول  2آورده شده است) و سپس بر
حسب نیاز غذایی گاوزبان ایرانی ( Najafpoor
 )Navaee, 2002و همچنین در نظر گرفتن عرف
منطقه بهترتیب بر مبنای  11تن در هکتار کود

کمپوست 4 ،تن در هکتار کود ورمیکمپوست و 91
تن در هکتار کود گاوی ،در اسفندماه  1931در سطح
کرتهای مورد نظر بهطور یکنواخت پخش و بالفاصله
سانتیمتری

توسط کارگر و با بیل دستی تا عمق 91
وارد خاک و با آن مخلوط شدند .الزم به ذکر است که
در اسفندماه  1931نیز بهمنظور تقویت رشد مجدد
گیاه ،همین میزان کود توسط کارگر تا عمق 11
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سانتیمتری به خاک کرتهای مربوطه اضافه شد .بر
اساس منابع موجود ( ،)Najafpoor Navaee, 2002نیاز
کودی گاوزبان ایرانی برای نیتروژن از منبع شیمیایی،
 31کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص تعیین شد که
نیمی از این مقدار در زمان کاشت و نیم دیگر آن بعد
از انجام عملیات تنک به خاک مزرعه اضافه گردید
(این میزان نیتروژن خالص توسط کود شیمیایی اوره
تأمین شد) ،ضمن اینکه در دومین سال زراعی
( )1931-32نیز همین میزان کود شیمیایی طی دو
مرحله (آغاز رشد مجدد گیاه در سال دوم و مرحله
چهار برگی) در اختیار گیاه قرار گرفت.
جدول  .2خصوصیات کودهای آلی مورد استفاده در آزمایش
Table 2. Used organic fertilizers characteristics in the
experiment.
Potassium
)(%

Phosphorous
)(%

Nitrogen
)(%

0.49
0.96
1.04

0.44
1.53
0.29

0.64
0.89
0.21

Type of
organic
fertilizer
Compost
Vermicompost
Cow manure

برای آمادهسازی زمین با تأکید بر عملیات زراعی
اکولوژیک ،خاکورزی حداقل انجام شد ،بهاینترتیب که
پس از انجام دیسک سبک ،کرتهای آزمایشی با ابعاد
 7/91×2/1متر ایجاد شدند .بهدلیل کودی بودن
ماهیت تیمارها و جلوگیری از اختالط تیمارها با هم،
برای هر بلوک آزمایشی یک جوی آب و پساب
جداگانه در نظر گرفته شد .بذرهای گاوزبان ایرانی با
منشاء توده مشهد از مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و اواسط
فرودینماه  1931در ردیفهایی به فاصله11
سانتیمتر و بسته به تیمار مورد بررسی با فاصله روی
سانتیمتر از یکدیگر کشت شدند.

ردیف  71 ،21و 91
اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت و آبیاریهای
بعدی به فاصله هر  4روز یکبار تا آخر فصل رشد به
روش نشتی انجام شد .برای رسیدن به تراکم مناسب،
پس از رسیدن گیاه به مرحله  7برگی عملیات تنک
انجام گرفت .بهمنظور کنترل علفهای هرز ،سه نوبت
وجین دستی در سال اول (بهترتیب  91 ،11و  71روز
پس از کاشت) و یک نوبت وجین دستی در سال دوم

( 91روز پس از رشد مجدد گیاه در سال دوم) انجام
شد .پس از اتمام سال زراعی اول ( )1931-31در
مهرماه  1931اندام هوایی و بقایای گیاهی گاوزبان از
زمین خارج شدند .برای آمادهسازی زمین و در طول
دوره رشد ،هیچگونه علفکش ،آفتکش و قارچکش
شیمیایی استفاده نشد.
در سال زراعی دوم ( ،)1931-32از ابتدا تا انتهای
فصل گلدهی ،گلهای تمام سطح کرتهای آزمایشی
بهصورت روزانه برداشت و وزن تر و خشک گلها
اندازهگیری شد .مجموع وزن خشک گلها در طی
دوره گلدهی به عنوان عملکرد گل خشک در هر کرت
در نظر گرفته شد ،ضمن اینکه  9بوته از هر کرت
بهطور تصادفی انتخاب و در طول مرحله گلدهی تعداد

گلهای آنها شمارش شدند .در اواخر فصل رشد ،با
آغاز مرحله رسیدگی دانهها و خشک شدن اندام هوایی
گیاه ،تعداد  9بوته از هر کرت به طور تصادفی انتخاب
و صفاتی نظیر عملکرد اندام هوایی ،تعداد ساقه فرعی،
طول ساقه فرعی ،ارتفاع بوته و قطر تاجپوشش آنها
اندازهگیری شدند .جهت تعیین عملکرد دانه ،بوتههای
تمام سطح کرتهای آزمایشی برداشت و وزن دانه آنها
تعیین گردید.
بهمنظور تجزیه واریانس ( )ANOVAو تحلیل
آماری دادههای آزمایش و رسم نمودارها ،از
نرمافزارهای  SAS Ver.9.1و Slide Write Ver.2
استفاده شد .مقایسه کلیه میانگینها در سطح احتمال
 1درصد و توسط آزمون چنددامنهای دانکن انجام
گردید .صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گل خشک،
با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و نرمافزار
 Minitab Ver.16تعیین شدند و بهمنظور پی بردن به
روابط علت و معلولی بین عملکرد و صفات
مورفولوژیک مؤثر بر آن ،از روش آماری تجزیه علیت
استفاده شد.
نتایج و بحث
اثر تیمارها بر عملکرد اندام هوایی تک بوته

اثر تراکم بر عملکرد اندام هوایی در بوته معنیدار بود
(جدول  ،)9بهطوریکه بیشترین عملکرد اندام هوایی
در بوته در تراکم متوسط مشاهده شد و تراکم  1بوته
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در مترمربع بهترتیب منجر به افزایش  97و 74
درصدی عملکرد اندام هوایی در بوته نسبت به
تراکمهای  11و  9بوته در مترمربع شد .کودهای آلی و

شیمیایی مختلف بهطور معنیداری بر عملکرد اندام
هوایی در بوته تأثیر داشتند (جدول  ،)9بهطوری که
تمامی کودهای آلی مورد مطالعه دارای اثر مثبت بر
عملکرد اندام هوایی در بوته بودند و عملکرد اندام
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هوایی در بوته در کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست و
گاوی بهترتیب  4 ،21و  13درصد نسبت به شاهد
افزایش یافت ،ضمن اینکه کود شیمیایی نیز منجر به
افزایش  14درصدی عملکرد اندام هوایی در بوته
نسبت به شاهد شد .کودهای کمپوست و گاوی
عملکرد اندام هوایی در بوته را بهترتیب  11و  2درصد
نسبت به کود شیمیایی افزایش دادند.

جدول  .9تجزیه واریانس (میانگین مربعات) برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گاو زبان ایرانی تحتتأثیر تراکمهای مختلف
و کاربرد کودهای آلی و شیمیایی
Table 3. Analysis of variance (mean of squares) for some morphological characteristics and yield of Echium
amoenum affected by different plant density and application of organic and chemical fertilizers.
Mean of squares
df
Dry flower yield
339294ns

Flower number per plant
ns

ns

ns

8.80

2

Block

**13075569

**2810317

0.82ns

**48116.71

2

Plant density

**2183909

**1722380

**540.38

**3396.94

4

Fertilizer

ns

**

9373.31

8

Plant density×Fertilizer

266634

191739

74.91

305.51

28

Experimental error

16.84

17.58

9.48

10.36

-

**2497218

221078

Plant height

Shoot yield per plant

**

923445

109.95

122.40

)CV (%

** * ،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  1درصد و عدممعنیداری.
**, * and ns are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level and non-significant, respectively.

بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی و کودهای آلی و
شیمیایی بر عملکرد اندام هوایی در بوته نشان داد که
بیشترین و کمترین عملکرد اندام هوایی در بوته بهترتیب
در تیمارهای تراکم  1بوته در مترمربع و کود کمپوست
( 912/11گرم) و تراکم  9/9بوته در مترمربع و شاهد
( 91/29گرم) مشاهده شد (جدول  .)7با کاهش تراکم،
روند تغییرات عملکرد اندام هوایی در بوته در کودهای
آلی مختلف مشابه بود ،بهطوریکه در تمامی کودهای
آلی مورد مطالعه با کاهش تراکم تا سطح  1و  9بوته در
مترمربع ،عملکرد اندام هوایی در بوته ابتدا افزایش و
سپس کاهش یافت (جدول  .)7بهنظر میرسد که با
کاهش تعداد بوته در مترمربع ،احتماالً عناصر غذایی
موجود در کودهای آلی بهطور مطلوبتر و مقدار مناسب
در اختیار گیاه قرار گرفت ،در نتیجه با کاهش تراکم
گیاهی اثر مثبت کودهای آلی بر خصوصیات رشدی گیاه
بهطور بارزتری نمایان شد .برخی محققین ( Liang et al.,
 )2005اثر کودهای آلی و شیمیایی را بر عملکرد و درصد

اسانس ریحان ( )Ocimum basilicum L.بررسی و
گزارش کردند که گیاهان تحتتیمار ورمیکمپوست
دارای ارتفاع بوته ،عملکرد برگ و عملکرد تر و خشک
اندامهای هوایی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها بود
( .)Tahami Zarandi et al., 2010نتایج آزمایشی در
کدوتنبل ( )Cucurbita maxima L.نشان داد که کاربرد
کودهای دامی مختلف باعث افزایش زیستتوده محصول
نسبت به تیمار شاهد شد (.)Azeez et al., 2010
با توجه به نتایج جدول  ،7کود شیمیایی در
تراکمهای  1و  9بوته در مترمربع ،عملکرد اندام هوایی
در بوته را بهترتیب  22و  92درصد نسبت به شاهد
افزایش داد .نتایج حاصل از یک پژوهش روی کنجد
نشان داد که کاربرد کودهای شیمیایی از طریق تأمین
عناصرغذایی بهویژه نیتروژن باعث بهبود محتوای
نیتروژن برگ و افزایش فتوسنتز گیاه شد و در نتیجه
عملکرد بیولوژیک گیاه بهطور معنیداری افزایش یافت
(.)Kumar et al., 1996
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جدول  .7مقایسه میانگین اثرات متقابل تراکمهای مختلف و کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای کمی و عملکرد
گاو زبان ایرانی
Table 4. Mean comparison for interaction effects of different densities and organic and chemical fertilizers
application on some quantitative characteristics and yield of Echium amoenum
)Dry flower yield (kg.ha-1
3914.4ab
4340.7a
2996.6bc
4392.1a
4219.3a
3654.0ab
4242.9a
3580.2ab
2354.4c
2142.7c
2504.4c
2117.3c
3818.6ab
913.8d
1183.4d

Plant height (cm) Flower number per plant
Density of 3 plants per m2
99.00ab
2268.1ed
86.33a-c
2594.9b-d
90.00a-c
3348.3b
101.66a
2489.8cd
78.00c
2528.9b-d
Density of 5 plants per m2
101.33a
2178.3
96.00ab
2535.7b-d
98.66ab
4177.7a
82.33bc
2576.3b-d
77.66c
2650.4b-d
Density of 10 plants per m2
100.00a
1844.6de
90.00a-c
3123.7bc
98.66ab
1871.6de
86.00a-c
1640.9e
82.66bc
1524.6e

)Shoot yield per plant (g.plant-1
*151.00ef
96.12h
126.33f-h
170.98de
210.01c

Compost
Vermicompost
Cow manure
Chemical fertilizer
Control

312.15a
262.27b
217.65c
207.19c
161.14de

Compost
Vermicompost
Cow manure
Chemical fertilizer
Control

116.84gh
105.58h
188.40cd
143.30e-g
61.28i

Compost
Vermicompost
Cow manure
Chemical fertilizer
Control

* در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال  1درصد ،با یکدیگر تفاوت معنیداری ندارند.
* In each column, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level based on Duncans multiple range.

اثر تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع بوته

اگر چه اثر تراکمهای مختلف بر ارتفاع بوته معنیدار
نبود ،ولی ارتفاع بوته تحتتأثیر کودهای آلی و
شیمیایی مختلف قرار گرفت (جدول  ،)9بهطوریکه
تمامی کودهای آلی مورد مطالعه منجر به افزایش
ارتفاع بوته در مقایسه با شاهد شدند و کودهای
کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی ارتفاع بوته را
بهترتیب  12 ،21و  14درصد نسبت به شاهد افزایش

دادند ،ضمن اینکه ارتفاع بوته در کود شیمیایی نیز 12
درصد بیشتر از شاهد بود .بهنظر میرسد که با کاهش
تراکم گیاهی ،دسترسی گیاه به عوامل محیطی نظیر
نور ،آب و مواد غذایی بیشتر شد و در نتیجه
خصوصیات رشدی گیاه از جمله ارتفاع آن بهبود یافت.
تمامی کودهای آلی مورد مطالعه از نظر تأثیر بر ارتفاع
بوته نسبت به کود شیمیایی دارای برتری بودند،
بهطوریکه ارتفاع بوته در نتیجه کاربرد کودهای

کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی بهترتیب  1 ،11و 9
درصد در مقایسه با کود شیمیایی افزایش یافت.
همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،در
تمامی تراکمهای مورد مطالعه ،کودهای آلی منجر به
افزایش ارتفاع بوته در مقایسه با شاهد شدند،
بهطوریکه ارتفاع بوته در کودهای کمپوست،


ورمیکمپوست و گاوی بهترتیب  11 ،21و  19درصد

در تراکم  11بوته در مترمربع ،بهترتیب  13 ،29و 21
درصد در تراکم  1بوته در مترمربع و بهترتیب  9 ،14و
 19درصد در تراکم  9بوته در مترمربع نسبت به شاهد
افزایش یافت ،ضمن اینکه کود شیمیایی نیز در
تراکمهای  1 ،11و  9بوته در مترمربع عملکرد دانه را

بهترتیب  9 ،29و  7درصد افزایش داد .اثرات مثبت

کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان
مختلف در آزمایشات متعددی ( ;D'Hose et al., 2014
 )Lakhdar et al., 2011مورد تأکید قرار گرفته است.
بهنظر میرسد که کودهای آلی احتماالً از طریق
افزایش فعالیت میکروارگانیسمها در خاک ( Arancon
 )et al., 2004و بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و
بیولوژیکی خاک ،افزایش ظرفیت نگهداری
عناصرغذایی ( )Arancon et al., 2005و رهاسازی
تدریجی عناصر غذایی ،باعث بهبود خصوصیات رشدی
گیاه و از جمله ارتفاع آن شدند .از نظر فیزیولوژی ،در
شرایطی که آب و مواد غذایی به مقدار کافی در اختیار
گیاه قرار گیرد ،آب تجمع یافته در سلولها افزایش
یافته و از طریق آماس به سلولهای مجاور انتقال پیدا
میکند و در نهایت منجر به افزایش ارتفاع گیاه خواهد
شد .در پژوهشی ،اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی
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و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (
 ،)Forsk.قدومه شیرازی ( Alyssum homolocarpum
 ،)L.قدومه شهری ( )Lepidium perfoilatum L.و
تخم شربتی ( )Lalementia iberica L.مورد بررسی
قرار گرفت و گزارش شد که تیمار کود گاوی منجر به
تولید بیشترین ارتفاع بوته در مقایسه با سایر تیمارها
شد ،ضمن اینکه ارتفاع تمامی گیاهان مورد مطالعه در
اثر کاربرد کودهای ورمیکمپوست ،کمپوست قهوه و
کمپوست قارچ نیز نسبت به شاهد بیشتر بود
(.)Koocheki et al., 2013
Plantago ovate

اثر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گل در بوته

تراکم گیاهی بهطور معنیداری بر تعداد گل در بوته
تأثیر داشت (جدول  ،)9بهطوریکه با افزایش تراکم
گیاهی تا سطح  1بوته در مترمربع ،تعداد گل در بوته
افزایش یافت ،در حالیکه افزایش بیشتر تراکم گیاهی
(تا سطح  11بوته در مترمربع) منجر به کاهش تعداد
گل در بوته شد ،بنابراین بهنظر میرسد که تراکم
متوسط گیاهی بیشترین نقش را در افزایش تعداد گل
در بوته ایفا کرد .احتماالً در سطوح پایین تراکمگیاهی
بهدلیل دسترسی بیش از حد گیاه به مواد غذایی و
عوامل محیطی و عدماستفاده کارآمد از فضاهای خالی
مزرعه و در سطوح باالی تراکم گیاهی بهدلیل رقابت
گیاه بر سر آب و مواد غذایی و کمبود عوامل محیطی،
تعداد گل در بوته در مقایسه با تراکم متوسط گیاهی
کاهش یافت .بین کودهای آلی و شیمیایی مختلف ،از
نظر تأثیر بر تعداد گل در بوته تفاوت معنیداری وجود
داشت (جدول  ،)9بهطوریکه کودهای ورمیکمپوست
و گاوی ،تعداد گل در بوته را بهترتیب  13و  23درصد
نسبت به شاهد افزایش دادند ،ضمن اینکه استفاده از
این دو نوع کود آلی منجر به افزایش تعداد گل در بوته
در مقایسه با کود شیمیایی نیز شد .بهنظر میرسد که
کودهای آلی احتماالً از طریق تأمین عناصر غذایی
مورد نیاز گیاه ( )Motta & Maggiore, 2013منجر به
افزایش تعداد گل در بوته شدند.
در بررسی برهمکنش اثرات تراکم گیاهی و کودهای
آلی و شیمیایی بر تعداد گل در بوته مشاهده شد که اثر
کودهای آلی مورد مطالعه در تراکمهای مختلف گیاهی
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متفاوت بود ،بهطوریکه کود گاوی در تراکمهای  11و 1
بوته در مترمربع و کود ورمیکمپوست در تراکم  9بوته
در مترمربع از برتری قابلتوجهی نسبت به سایر تیمارها
برخوردار بودند ،ضمن اینکه هر یک از کودهای
کمپوست ،ورمیکمپوست و گاوی بهترین کارایی خود را
در افزایش تعداد گل در بوته بهترتیب در تراکمهای ،11
 9و  1بوته در مترمربع نشان دادند (جدول  .)7بهنظر
میرسد که کودهای آلی از طریق بهبود فعالیتهای
میکروبی خاک (،)Padmavathiamma et al., 2008
افزایش ظرفیت نگهداری آب ()Shamsodin et al., 2007
و فراهمی بیشتر عناصرغذایی ( Motta & Maggiore,
 ،)2013سبب افزایش میزان فتوسنتز و ماده خشک
گیاهی شدند ( )Atiyeh et al., 2002که این مسئله در
نهایت به افزایش گلدهی گیاه انجامید .در یک پژوهش
اثر کودهای آلی و بیولوژیک مختلف روی گیاه دارویی
مرزه مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش شد که
ورمیکمپوست چه به تنهایی و چه در کاربرد همزمان با

کودهای بیولوژیک نیتروکسین و نیتراژین منجر به بهبود
خصوصیات کمی و کیفی گیاه شد ( Rezvani
 .)Moghaddam, 2013در پژوهشی ،اثر کودهای آلی و
بیولوژیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه
دارویی رازیانه ( )Foeniculum vulgare Mill.مورد
مطالعه قرار گرفت و گزارش شد که کاربرد  11تن در
هکتار ورمیکمپوست سبب افزایش تعداد گل ،ارتفاع
بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد زیستی و مقدار اسانس گیاه
مورد نظر گردید ( .)Darzi et al., 2006همانطور که در
جدول  7مشاهده میشود ،کود شیمیایی در تمامی
تراکمهای مورد مطالعه اثر چندانی در افزایش تعداد گل
در بوته نسبت به شاهد نداشت ،ولی بهنظر میرسد که در
تراکم  1بوته در مترمربع نقش مؤثرتری در افزایش تعداد
گل در بوته ایفا کرد ،بهطوریکه کاربرد آن در تراکم 1
بوته در مترمربع بهترتیب منجر به افزایش  9و 99
درصدی تعداد گل در بوته در مقایسه با کاربرد این کود
در تراکمهای  11و  9بوته در مترمربع شد.
اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد گل خشک

عملکرد گل خشک بهطور معنیداری تحتتأثیر تراکم
گیاهی قرار گرفت (جدول  ،)9بهطوریکه بیشترین
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مقدار عملکرد گل ( 9342/9کیلوگرم در هکتار) در
باالترین تراکم گیاهی مشاهده شد و تراکم  11بوته در
مترمربع ،عملکرد گل خشک را بهترتیب  21و 74
درصد نسبت به تراکمهای  1و  9بوته در مترمربع
افزایش داد .اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد گل
خشک معنیدار بود (جدول  ،)9بهطوریکه تمامی
کودهای آلی مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد گل
خشک نسبت به تیمار شاهد شدند ،بهاینترتیب که
عملکرد گل خشک در اثر تیمارهای کمپوست،
ورمیکمپوست و گاوی بهترتیب  29 ،21و  24درصد

بیشتر از تیمار شاهد بود .الزم به ذکر است که تمامی
کودهای آلی مورد مطالعه از عملکرد گل خشک
بیشتری نسبت به کود شیمیایی برخوردار بودند و
عملکرد گل خشک در کودهای کمپوست،
ورمیکمپوست و گاوی بهترتیب  24 ،27و  29درصد

نسبت به کود شیمیایی افزایش یافت.
اثر متقابل تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی
بر عملکرد گل خشک معنیدار بود (جدول ،)9
بهطوریکه با کاهش تراکم گیاهی ،کارایی کودهای

آلی در افزایش عملکرد گل خشک تشدید شد،
اینترتیب که در تراکم  11بوته در مترمربع،
به 

کودهای آلی اثر چندانی در افزایش عملکرد گل
خشک نسبت به شاهد نداشتند ،در حالیکه در تراکم
 1بوته در مترمربع کودهای کمپوست ،ورمیکمپوست
و گاوی عملکرد گل خشک را بهترتیب  73 ،71و 71
درصد نسبت به شاهد افزایش دادند و در تراکم  9بوته
در مترمربع نیز افزودن کودهای کمپوست،
ورمیکمپوست و گاوی به خاک بهترتیب افزایش ،19

 77و  93درصدی عملکرد گل خشک را در مقایسه با
شاهد به همراه داشت (جدول  .)7بهنظر میرسد که
در تراکمهای باالی گیاهی ،رقابت درونگونهای افزایش
یافته و عوامل محیطی بهویژه تابش خورشیدی بهاندازه
کافی در اختیار گیاه قرار نگرفته ( Ndabamenye et
 )al., 2013که این موضوع منجر به کاهش عملکرد
گل خشک شد .در یک پژوهش اثر تراکمهای مختلف
گیاهی ( 21 ،12/1و  11بوته در مترمربع) بر
خصوصیات کمی و کیفی گیاه آنیسون ( Pimpinella
 )anisum L.بررسی و گزارش شد که بیشترین

عملکرد دانه در تراکم گیاهی  21بوته در مترمربع
حاصل گردید ( .)Nabizadeh et al., 2012در پژوهشی
دیگر ،پس از بررسی اثر فاصله بین ( 41 ،91و 91
سانتیمتر) و روی ( 91 ،21و  71سانتیمتر) ردیف بر
عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی مرزه ( Satureja
 )khuzistanica Jamzadگزارش شد که بیشترین
عملکرد گل و قطر تاجپوشش در فاصله روی ردیف 71
سانتیمتر مشاهده شد و تراکم  9/94بوته در مترمربع
بیشترین عملکرد ماده خشک تولیدی را به خود
اختصاص داد ( .)Hekmati et al., 2012همانطور که
در جدول  7مشاهده میشود ،اثر کودهای آلی مورد
مطالعه در تراکمهای گیاهی مختلف متفاوت بود ،به
طوریکه در تراکمهای  11و  1بوته در مترمربع کود
ورمیکمپوست و در تراکم  9بوته در مترمربع کود
گاوی عملکرد گل خشک بیشتری را نسبت به سایر
تیمارها سبب شد .احتماالً ورمیکمپوست بهدلیل
قدرت باالی ذخیره رطوبت نقش مهمی در فراهمی
آب مورد نیاز گیاه ایفا کرده ( Shamsodin et al.,
 )2007و از این طریق باعث تولید بیشتر عملکرد گل
خشک شد .کود گاوی پوسیده در سطوح پایین تراکم
گیاهی احتماالً از طریق افزایش آزادسازی نیتروژن در
خاک ( ،)Motta & Maggiore, 2013عملکرد گل
خشک را به میزان قابلتوجهی افزایش داد .برخی
مطالعات نشان داده است که مصرف کودهای آلی
باعث کاهش اثرات شوری و افزایش جذب فسفر و
نیتروژن شده و در نتیجه بهبود خصوصیات کمی و
کیفی گیاهان را به همراه دارد (.)Sabahi et al., 2010
در یک پژوهش اثر سطوح مختلف ورمیکمپوست
(صفر 11 ،11 ،1 ،و  21تن در هکتار) بر خصوصیات
کمی و کیفی بابونه آلمانی ()Matricaria chemmomilla
بررسی و مشاهده شد که بیشترین ارتفاع و عملکرد تر و
خشک گل در هکتار با کاربرد  21تن در هکتار
ورمیکمپوست حاصل شد ( Haj Seyyed Hadi et al.,

 .)2013در پژوهشی دیگر ،اثر منابع کودی مختلف بر
کمیت و کیفیت کدو پوست کاغذی ( Cucurbita
 )pepo L.مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش شد که
کودهای گاوی و گوسفندی منجر به افزایش عملکرد
میوه نسبت به شاهد شدند (.)Jahan et al., 2013
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عملکرد اندام هوایی در بوته بهطور معنیداری با وزن
تر و خشک گل در بوته ،عملکرد دانه و طول ساقه
فرعی همبستگی داشت ،بهطوریکه افزایش عملکرد
اندام هوایی در بوته منجر به بهبود صفات فوقالذکر
گردید (جدول  .)1اگر چه همبستگی تعداد ساقه
فرعی در بوته با اکثر صفات مورد مطالعه معنیدار بود،
ولی همبستگی آن با وزن تر (** )r= 1/11و خشک
گل در بوته (** )r= 1/19بیشتر از همبستگی این
صفت با سایر صفات بود .ارتفاع بوته و طول ساقه
فرعی بر روی اکثر صفات مورد مطالعه تأثیرگذار
بودند ،ولی قطر تاجپوشش با هیچیک از صفات مورد
مطالعه همبستگی معنیداری نشان نداد (جدول .)1

همبستگی صفات

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تعداد ساقه
فرعی در بوته تنها صفتی بود که اثر معنیداری بر
تعداد گل در بوته داشت و تعداد گل در بوتههایی
بیشتر بود که از تعداد ساقه فرعی بیشتری برخوردار
بودند .همبستگی وزن تر و خشک گل در بوته با
تمامی صفات مورد مطالعه به جز تعداد گل در بوته و
قطر تاجپوشش مثبت و معنیدار بود و عملکرد دانه نیز
تحتتأثیر اکثر صفات فیزیومورلوژیک مورد مطالعه
قرار گرفت ،بهطوریکه بدون در نظر گرفتن صفات
تعداد گل در بوته و قطر تاجپوشش ،افزایش سایر
صفات نقش مؤثری در بهبود عملکرد دانه ایفا کرد.

جدول  .1ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در گاوزبان ایرانی تحتتأثیر تراکمهای مختلف و کاربرد کودهای آلی و شیمیایی
Table 5. Correlation coefficients between studied traits in Echium amoenum affected by different densities and
application of organic and chemical fertilizers
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
0.05

1
**0.53
0.23

1
0.22
0.22
0.12

1
0.22
*0.35
0.22
0.14

1
*0.34
*0.35
**0.42
*0.34
-0.10

1
**0.67
**0.47
**0.56
**0.41
**0.38
0.06

1
**0.76
**0.67
**0.59
**0.55
**0.42
**0.41
-0.10

1
0.10
-0.01
-0.12
0.16
*0.30
0.09
0.03
0.09

1
1
*0.30
**0.40
*0.36
0.26
**0.42
*0.31
*0.28
*0.35
-0.05

Trait
Dry flower yield
Flower number per plant
Fresh flower weight per plant
Dry flower weight per plant
Seed yield
Shoot yield per plant
Branch number per plant
Branch length
Plant height
Canopy diameter

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

** و * بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  1و  1درصد.
** and * are significant at the 0.01 and 0.05 of probability level, respectively.

همبستگی بین اکثر صفات مورفولوژیک مورد
مطالعه و عملکرد گل خشک مثبت و معنیدار بود ،که
در این بین باالترین همبستگی بهترتیب مربوط به
صفات عملکرد اندام هوایی در بوته (** ،)r= 1/72وزن
تر (** )r= 1/71و خشک گل در بوته (* )r= 1/99و
ارتفاع بوته (* )r= 1/91بود (جدول  .)1اثر تعداد ساقه
فرعی در بوته ،طول ساقه فرعی و تعداد گل در بوته
نیز بر عملکرد گل خشک معنیدار بود ،بهطوریکه با
افزایش هر یک از آنها عملکرد گل خشک بهبود یافت
(جدول  .)1عملکرد گل ،ویژگی پیچیدهای است که
تحتتأثیر بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی قرار
میگیرد و نمود قابل اندازهگیری این ویژگی ،در صفات

فنولوژیکی ،مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تجلی مییابد

( .)Hobbs & Mahon, 1982به نظر میرسد که وجود
همبستگی ضعیف در برخی از صفات به تفاوت زمان
اندازهگیری صفات مرتبط باشد ،بدین ترتیب که به
عنوان مثال صفات تعداد گل در بوته و وزن گل در
بوته در طول مدت گلدهی اندازهگیری شدند ،در حالی
که صفاتی نظیر ارتفاع بوته ،تعداد ساقه فرعی در بوته
و قطر تاج پوشش پس از پایان دوره گلدهی مورد
ارزیابی قرار گرفتند ،در نتیجه برای تعیین دقیق سهم
هر یک از صفات در بهبود عملکرد گل خشک گیاه ،از
تجزیه علیت استفاده گردید .اگر چه عملکرد اکثر
گیاهان بهویژه گیاهان دارویی طی دهههای گذشته
افزایش یافته است ،ولی فرآیندهای مورفولوژیکی و
فیزیولوژیکی زمینهساز این افزایش عملکرد به خوبی
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شناخته نشدهاند ( .)Tollenaar, 1991برخی محققین
به همبستگی مثبت صفات فیزیومورفولوژیک و عملکرد
گیاهان دارویی پونه ( ،)Mentha pulegiumنعناع
فلفلی ( )Mentha piperitaو آویشن ( Thymus
Mirzaee Nadooshan et al., 2001; ( )vulgaris
 )Kukreja et al., 1992اشاره کردهاند .اگر منابع
افزایش عملکرد گیاهان دارویی شناخته شوند ،ممکن
است بتوان راههایی را برای بهبود پتانسیل عملکرد این
گیاهان از طریق بهبود مدیریت زراعی و تغذیهای
مشخص نمود ( ،)Fraser & Eaton, 1983بنابراین در
این پژوهش صفات فیزیومورفولوژیک مؤثر بر عملکرد
گاوزبان ایرانی با استفاده از روشهای رگرسیون
چندمتغیره و تجزیه علیت تعیین گردید.
تعیین صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گل
خشک با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره

نتایج ارائه شده در جدول  1نشان داد که عملکرد گل
خشک گاوزبان ایرانی با اغلب متغیرهای اندازهگیری شده
در آزمایش ،همبستگی داشت .بر این اساس ،بهمنظور
تحلیل عمیقتر رابطه بین عملکرد گل بهعنوان متغیر تابع
( )Yو صفات مؤثر بر آن (متغیرهای مستقل )X ،از روش
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .بهاین منظور ،ابتدا
کلیه متغیرهای تحت بررسی شامل تعداد ساقه فرعی در
بوته ) ،(X1طول ساقه فرعی ) ،(X2ارتفاع بوته ) ،(X3قطر
تاج پوشش ) ،(X4عملکرد دانه ) ،(X5عملکرد اندام هوایی
در بوته ) ،(X6وزن تر گل در بوته ) ،(X7وزن خشک گل
در بوته ) (X8و تعداد گل در بوته ) ،(X9در مدل
رگرسیون قرار گرفت .در اولین مرحله از اجرای
رگرسیون ،رابطه بین عملکرد گل ) (Yو کلیه
متغیرهای تحتبررسی ) (X1, …, Xnبرآورد گردید.
ضریب همبستگی این مدل  r= 1/92محاسبه شد.
سپس ،بهمنظور حذف متغیرهای دارای تأثیر جزئی بر
عملکرد ،از روش رگرسیون گامبهگام حذف پسرونده
استفاده گردید .نتایج رگرسیون نشان داد که در این
تحقیق ،متغیرهای ارتفاع بوته ) ،(X3عملکرد اندام
هوایی در بوته ) (X6و تعداد گل در بوته )،(X9
اصلیترین عوامل مؤثر بر عملکرد گل خشک گاوزبان
ایرانی بودند (رابطه .)1

() 1

=Y

)0.01104+ (0.32X6) + (0.27X3) + (0.24X9
*r = 0.55

که در آن:
 =Yعملکرد گل خشک (کیلوگرم در هکتار)=X6 ،
عملکرد اندام هوایی در بوته (گرم) =X3 ،ارتفاع بوته
(سانتیمتر) ،و  =X9تعداد گل در بوته است.
ضرایب معادله مذکور ،تأثیر نسبی تغییرات هر یک
از متغیرهای موجود در مدل را بر عملکرد گل نشان
میدهد .برای مثال ،طبق ضرایب این معادله ،تغییر
عملکرد گل به ازای هر واحد تغییر عملکرد اندام
هوایی در بوته 1/92 ،واحد است ،در حالیکه این تغییر
به ازای هر واحد افزایش یا کاهش ارتفاع بوته1/24 ،
واحد خواهد بود .به بیان دیگر ،سهم نسبی عملکرد
اندام هوایی در بوته در مقایسه با ارتفاع بوته در حدود
 19درصد بیشتر میباشد که بهطور ضمنی بیانگر
برخی ویژگیهای مورفولوژیک گاوزبان همچون تولید
شاخههای جانبی فراوان و تشکیل گل در انتهای آنها
و در نهایت تأثیر این صفات بر عملکرد گل میباشد.
البته جهت تفسیر بهتر این نتایج ،باید به واحد
اندازهگیری هر متغیر نیز توجه داشت ،که به همین
دلیل رگرسیون چندمتغیره روی دادههای استاندارد
شده صفات انجام گرفت .حال با توجه به تأثیر
تیمارهای آزمایش (سطوح مختلف تراکم و انواع کود)
موجود در مدل فوق ،این امکان فراهم شد تا بر اساس
میزان افزایش یا کاهش متغیرهای تحتتأثیر
تیمارهای بهکار رفته ،پاسخ عملکرد گاوزبان را به
صورت کمی ارزیابی نمود.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر
عملکرد گل خشک با استفاده از روش تجزیه علیت

پس از تعیین اصلیترین صفات مورفولوژیک مؤثر بر
عملکرد گل خشک با استفاده از رگرسیون چندمتغیره،
میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از این
صفات با استفاده از روش تجزیه علیت برآورد گردید.
نحوه تأثیرگذاری این صفات بر یکدیگر و بر عملکرد
گل خشک در شکل  1نشان داده شده است.
در شکل  ،1بهمنظور محاسبه ضرایب اثرات مستقیم
صفات مورفولوژیک بر یکدیگر و بر عملکرد گل خشک از
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رابطههای  2تا  4استفاده گردید (
:)1991
( )2اثر مستقیم عملکرد اندام هوایی در بوته بر ارتفاع بوته

Everitt & Dunn,

P21= r12

( )9اثر مستقیم عملکرد اندام هوایی در بوته بر تعداد گل در
P31= r13 – P32r12

بوته

( )7اثر مستقیم ارتفاع بوته بر تعداد گل در بوته
P32= r23 – P31r12

( )1اثر مستقیم عملکرد اندام هوایی در بوته بر عملکرد گل

خشک

91
P41= r14 – P42r12 – P43r13

( )9اثر مستقیم ارتفاع بوته بر عملکرد گل خشک
P42= r24 – P41r12 – P43r23

( )4اثر مستقیم تعداد گل در بوته بر عملکرد گل خشک
P43= r34 – P41r13 – P42r23

نحوه محاسبه اثر غیرمستقیم هر یک از صفات
مورفولوژیک و تجزیه ضرایب همبستگی بین این
صفات و عملکرد گل خشک به اثر مستقیم و
غیرمستقیم در جدول  9آورده شده است.

Shoot weight
)per plant (1

)Dry flower yield (4

Flower number
)per plant (3

)Plant height (2

نشاندهنده روابط بین عملکرد گل خشک و صفات مورفولوژیک گاوزبان ایرانی در شرایط کاربرد کودهای

شکل  .1ضرایب مسیر
آلی و شیمیایی و تراکمهای مختلف گیاهی ( eنشاندهنده خطاهای غیر قابل اندازهگیری)
Figure 1. Path coefficients between dry flower yield and morphological characteristics of Echium amoenum in
)conditions of organic and chemical application and different plant densities (e represents an immeasurable errors

بر اساس نتایج جدول  ،9اثر مستقیم عملکرد اندام
هوایی در بوته بر عملکرد گل خشک نسبت به اثر
مستقیم ارتفاع بوته و تعداد گل در بوته بیشتر بود و
ارتفاع بوته نیز از اثر مستقیم بیشتری بر عملکرد گل
خشک نسبت به تعداد گل در بوته برخوردار بود.
عملکرد اندام هوایی در بوته از سه طریق بهطور
غیرمستقیم عملکرد گل خشک را تحتتأثیر قرار داد:
الف) اثر غیرمستقیم عملکرد اندام هوایی در بوته از
طریق ارتفاع بوته
ب) اثر غیرمستقیم عملکرد اندام هوایی در بوته از
طریق تعداد گل در بوته
ج) اثر غیرمستقیم عملکرد اندام هوایی در بوته از
طریق ارتفاع و تعداد گل در بوته
با توجه به نتایج جدول  ،9عملکرد اندام هوایی در
بوته زمانی دارای بیشترین اثر غیرمستقیم بر عملکرد گل

خشک بود که از طریق تأثیر بر ارتفاع بوته منجر به
افزایش عملکرد گل خشک شد .با افزایش عملکرد اندام
هوایی در بوته ،ارتفاع بوته نیز افزایش یافت و از سوی
دیگر ،نتایج نشان داد که افزایش ارتفاع بوته بهبود
عملکرد گل خشک را به همراه داشت ،بنابراین انتظار
افزایش عملکرد گل خشک با افزایش عملکرد اندام هوایی
در بوته منطقی بهنظر میرسد .در یک پژوهش ،صفات
مؤثر بر عملکرد سرشاخه گلدار گیاه دارویی کافوری
( )Camphorosma monspeliaca L.بررسی و گزارش
شد که عملکرد اندام هوایی در بوته ،یکی از صفاتی بود
که با عملکرد سرشاخه گلدار همبستگی مثبت داشت،
ضمن اینکه صفت تعداد پنجه که دارای بیشترین اثر
مستقیم بر عملکرد سرشاخه گلدار بود ،بهطور
غیرمستقیم نیز از طریق ارتفاع بوته عملکرد را تحتتأثیر
قرار داد (.)Abbaszadeh et al., 2012
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جدول  .9تجزیه ضرایب همبستگی صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گل خشک به اثر مستقیم و غیرمستقیم
Table 6. Analysis of correlation coefficients of morphological characteristics affecting
dry flower yield of Echium amoenum to direct and indirect effect
0.32
0.27
0.24
0.0594
0.0384
0.0002
0.0012
0.418
0.271
0.07

عملکرد اندام هوایی در بوته از طریق تعداد گل در
بوته نیز بر عملکرد گل خشک تأثیر داشت (1/1997
= ،)P31  P43ولی زمانی که اثر غیرمستقیم آن از
طریق ارتفاع و تعداد گل در بوته بر عملکرد گل خشک
بهطور همزمان محاسبه شد ،این اثر چندان قابلتوجه
نبود (.)P21  P32  P43= 1/1112
ارتفاع بوته بهطور غیرمستقیم از طریق تعداد گل
در بوته بر عملکرد گل خشک تأثیر داشت ،بهاینترتیب
که افزایش ارتفاع بوته ،افزایش تعداد گل در بوته را به
همراه داشت و افزایش تعداد گل در بوته نیز به نوبه
خود منجر به افزایش عملکرد گل خشک شد ،البته با
توجه به نتایج جدول  9بهنظر میرسد که اثر مستقیم
ارتفاع بوته بر عملکرد گل خشک ( )P42= 1/29بیشتر
از اثر غیرمستقیم آن از طریق تعداد گل در بوته
( )P32  P43= 1/1112بود .در یک پژوهش ،بررسی
ویژگیهای مورفولوژیکی مؤثر بر عملکرد گیاه دارویی
پونه نشان داد که بهبود صفات ارتفاع بوته و تعداد
ساقه فرعی در بوته منجر به افزایش عملکرد سرشاخه
گلدار گیاه شد (.)Abbaszade et al., 2011
نتایج تجزیه علیت حاکی از آن بود که تعداد گل
در بوته تنها بهصورت مستقیم بر عملکرد گل خشک
تأثیر داشت ،بهطوریکه با افزایش تعداد گل در بوته،
عملکرد گل خشک افزایش یافت .از دیدگاه فیزیولوژی،
تعداد گل در گیاهانی چون گل گاوزبان ،آخرین جزء
عملکرد بوده و نمیتواند نوسانات عملکردی (در این

Direct effect
)Shoot yield per plant (P41
)Plant height (P42
)Flower number per plant (P43
Indirect effect of shoot per plant via
)Plant height (P21×P42
)Flower number per plant (P31×P43
)Height and Flower number per plant (P21×P32×P43
Indirect effect of Plant height via
)Flower number per plant (P32×P43
Total direct and indirect effects of shoot yield per plant
P41 + (P21  P42) + (P31  P43) + (P21  P32  P43)
Total direct and indirect effects of plant height
)P42 + (P32  P43
)Residual effects (error

مورد ،گل) را به جزء دیگری منتقل کند و بنابراین
تحلیل مسیر انجام شده کامالً با اصول فیزیولوژی
گیاهی همخوانی دارد.
مقایسه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گل
خشک نشان داد که عملکرد اندام هوایی در بوته
بیشتر از سایر صفات ،عملکرد گل خشک را تحتتأثیر
قرار داد ،بهطوریکه مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم
عملکرد اندام هوایی در بوته نسبت به اثر سایر صفات
مؤثر بر عملکرد گل خشک بیشتر بود (جدول ،)9
بنابراین بهنظر میرسد برنامهریزی جهت اعمال
تیمارهایی که افزایش عملکرد اندام هوایی در بوته را
به همراه داشته باشد ،منجر به بهبود عملکرد گاوزبان
ایرانی شود .نتایج یک پژوهش در آفتابگردان
( )Helianthus annus L.نشان داد که بین صفات
عملکرد بیولوژیک ،عملکرد اندام هوایی و عملکرد دانه
همبستگی مثبت وجود داشت ( Amirian et al.,
 .)2013در پژوهشی دیگر ،صفات عملکرد اندام هوایی،
ارتفاع و تعداد دانه در بوته بهعنوان تأثیرگذارترین
صفات مؤثر بر عملکرد گیاه دارویی شنبلیله
( )Trigonella foenum-graecum L.شناخته شدند
( .)Singh et al., 2012برخی دیگر از محققین گزارش
کردند که عملکرد اندام هوایی بهویژه وزن خشک چتر
و وزن هزار دانه گیاه دارویی گشنیز ،مهمترین
خصوصیات مؤثر بر عملکرد این گیاه بودند
(.)Dyulgerov & Dyulgerova, 2013
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 ارتفاع و سپس تعداد گل در بوته) بهطور-9 بوته و
 همانطور.غیرمستقیم بر عملکرد گل خشک تأثیر داشت
 احتمال اینکه،که در شکل آنالیز مسیر مشاهده شد
، بهواسطه افزایش ارتفاع بوته،عملکرد اندام هوایی در بوته
منجر به افزایش تعداد گل در بوته شده و از این طریق
 بسیار ضعیف،افزایش عملکرد گل خشک را سبب شود
 در حالیکه به نظر،)P21  P32  P43= 1112( است
،میرسد عملکرد اندام هوایی در بوته از طریق ارتفاع بوته
 بهطوری که با،عملکرد گل خشک را تحتتأثیر قرار داد
 ارتفاع بوته افزایش،افزایش عملکرد اندام هوایی در بوته
یافت و افزایش ارتفاع بوته نیز به نوبه خود منجر به بهبود
 بهطور کلی نتایج این.عملکرد گل خشک گیاه شد
پژوهش نشان داد که بهنظر میرسد که با استفاده از
نهادههای بومسازگار و مدیریتهای زراعی همچون کشت
 میتوان از طریق بهبود برخی،محصول در تراکم بهینه
 ضمن حصول عملکردی برابر،ویژگیهای مورفولوژیکی
 به سایر مزایای حاصل از کاربرد این،با سیستمهای رایج
 همچون تولید سالم و عاری از بقایای شیمیایی،نهادهها
.گیاه دارویی گاوزبان ایرانی دست یافت

نتیجهگیری کلی

نتایج آزمایش نشان داد که بین عملکرد گل خشک و
تمامی صفات مورفولوژیک مورد مطالعه به جز عملکرد
دانه و قطر تاجپوشش همبستگی مثبت و معنیدار
 ولی میزان ضریب همبستگی عملکرد گل،وجود داشت
خشک و صفات عملکرد اندام هوایی در بوته
) و خشک گل در بوتهr=1/71**(  وزن تر،)r=1/72**(
) بیشتر از ضریبr=1/91*( ) و ارتفاع بوتهr=1/99*(
 با توجه به نتایج رگرسیون.همبستگی سایر صفات بود
 ارتفاع بوته و، عملکرد اندام هوایی در بوته،چندمتغیره
تعداد گل در بوته بهعنوان اصلیترین صفات مؤثر بر
 که البته سهم،عملکرد گل خشک شناخته شدند
نسبی ارتفاع بوته در مقایسه با عملکرد اندام هوایی و
. درصد بیشتر بود21  و19 تعداد گل در بوته بهترتیب
پس از بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات
مورفولوژیک بر عملکرد گل خشک مشخص شد که
عملکرد اندام هوایی در بوته دارای بیشترین اثر
 ضمن اینکه این،مستقیم بر عملکرد گل خشک بود
 تعداد گل در-2 ، ارتفاع بوته-1( صفت از سه مسیر
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ABSTRACT
In order to study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different
nutritional treatments and different plant densities, a factorial experiment based on RCBD design with
three replications was conducted at Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
in 2011-2013 growing seasons. The experimental treatments were all combination of three plant densities
(10, 5 and 3 plant.m-2) and five different types of organic and chemical fertilizers (compost,
vermicompost, cow manure, chemical fertilizer and control). Results showed that organic fertilizers
increased flower yield compared to control treatment. The flower yield of compost, vermicompost and
cow manure treatments were 25, 28, and 27 percent more than control, respectively. Results of
multivariate regression showed that variables of plant height, shoot dry weight, and number of flower per
plant were the main factors affecting yield of flower; meanwhile, the relative contribution of shoot dry
weight was approximately 16 and 25 percent more than plant height and number of flowers per plant,
respectively. Based on the results of path analysis, shoot dry weight per plant had indirect effect on yield
flower in different ways, but most of its indirect effect was imposed through plant height on the yield
flower.
Keywords: compost, multivariate regression, optimal density, path analysis, plant height.
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