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 اهمیت موضوع

یافتن منابع جدید غذایي و استفاده از گياهان دارویي مورد توجه روزافزون مردم در سطح جهان و درپي آن در 

گران وظيفه دارند که تالش نمایند تا این منابع جدید را یافته و آن را به کشور ما قرار دارد. در همين راستا، پژوهش

ویژه کشورهای گرمسيری شناخته بسياری از کشورهای جهان بهوش در مردم معرفي نمایند. از آنجایي که گياه آزی

های قبلي در منطقه گرگان مشخص گيرید و از طرفي در آزمایشطور گسترده مورد مصرف قرار ميشده بوده و به

های بيشتری در مورد عوامل مؤثر بایست پژوهشمي بنابراین .شد که امکان کاشت و برداشت این گياه وجود دارد

رو، هدف از اجرای این طرح بررسي تأثير تراکم شد و عملکرد آن در شرایط اقليمي منطقه انجام شود، از اینبر ر

  بوته در واحد سطح و دور آبياری بر رشد و عملکرد آن بود.

 مقدمه )شرح مساله(

های سبزی تازه، استفاده در عنوان یک گياه زراعي که امکان مصرف آن به شکلوش بهبا توجه به اهميت آزی

 عنوان یک گياه دارویي بسيارصورت تازه و خشک شده در انواع غذاها، تهيه چای و همچنين بهساالد، پخته شده به

داشت آن در که در ایران برای اولين بار کار علمي و پژوهشي بر روی امکان کاشت و برمفيد وجود دارد و از آنجایي

انجام شده است و نتایج پژوهش آنها اثبات نمود که شرایط در منطقه گرگان برای  0432-0420طي سه سال 

باشد، بنابراین ماه در سطح آزمایشي فراهم ميکاشت و برداشت این گياه در طي سه ماه اردیبهشت، خرداد و تير

  باشد.های بيشتر برای بررسي عوامل تأثيرگذار بر رشد و عملکرد آن ضرروی ميانجام پژوهش

 هاترین یافتهمهم

 افزایش عملکرد خواهد شد.بوته در مترمربع سبب  66وش تا افزایش تراکم بوته آزی ◄

 دست خواهد آمد.  بار بهبيشترین عملکرد در آبياری هر شش روز یک ◄

وش را درپي خواهد داشت، ولي عملکرد بار، کاهش عملکرد آزیروز یک 03و  09افزایش دور آبياری از شش روز به  ◄

 ر هکتار(.تن د 34/00توجه است )ن قابلبوته در مترمربع همچنا 66بار و تراکم روز یک 09حاصله از آبياری هر 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
بلندی بوته، تعداد شاخه در بوته، شاخص سطح برگ و آبياری بر دور و اکم متقابل تر اثرجدول تجزيه ميانگين  -3-4جدول 

  وش.تعداد برگ در بوته در گياه آزی

 مجموع عملکرد تازه

 کيلوگرم در هکتار

 وزن تر ساقه

 کيلوگرم در هکتار

 وزن تر برگ

 کيلوگرم در هکتار

 بلندی بوته

 مترسانتي

 تراکم بوته

 )عدد در مترمربع(

 آبياری

 )روز(

6304/36d 4101/34d 9214/36d 34/11c 06 

6 

3213/11c 3634/63c 4933/31c 33/11c 94 

01961/91b 6343/94b 4393/11b 33/63b 44 

03413/11a 0011/11a 6313/11a 13/44a 66 

3392/33d 9663/33d 0369/01c 46/66b 06 

09 

1112/33b 4943/33c 9490/11d 43/44b 94 

6312/60c 3123/60b 9360/11b 43/66b 44 

00341/31a 3911/64a 3333/31a 30/44a 66 

4221/21d 0314/33d 0934/61d 43/11c 06 

03 

4221/20c 9963/33c 0340/04c 41/11c 94 

b94/1019 9343/12b 9303/31b 43/44b 44 

3493/39a 3630/61a 4634/99a 39/66a 66 

 داری باهم در سطح احتمال يمار آبياری که دارای حروف مشترك هستند، اختالف معنيسطوح هر تيمار تراکم بوته در هر سطح از ت
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