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چکیده:

کلمات کلیدی: کاسنی، تاریخ کاشت، تراکم، عملکرد

        کاسنی یکی از گیاهان دارویی است که می تواند در تناوب زراعی مورد استفاده قرار گیرد و دارای ترکیبات شیمیایی است که 
در پزشکی قابل استفاده می باشد. بمنظور مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویي کاسنی، آزمایشي در سال زراعي 
89-1388 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه 
تکرار به اجرا گذاشته شد. سه تاریخ کاشت )15 اسفند، 15 فروردین و 15 اردیبهشت ( به عنوان فاکتور اصلی و تراکم های 5،7 و 10 بوته 
در متر مربع به عنوان فاکتور فرعی انتخاب گردیدند. نتایج حاصل نشان داد؛ تراکم به طور معني دار بر صفات وزن تر و خشک اندام 
هوایی و ریشه، تعداد شاخه های جانبی و ارتفاع ساقه اثر گذاشت. با افزایش تراکم، عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. صفات وزن تر و 
خشک اندام هوایی و ریشه در تراکم 10 بوته در  مترمربع و صفات تعداد شاخه های جانبی و ارتفاع ساقه در تراکم 5 بوته در متر مربع 
دارای بیشترین عملکرد بودند. اثر تاریخ کاشت بر صفات  وزن تر و خشک ریشه، وزن خشک گل، تعداد شاخه های جانبی و ارتفاع ساقه 
در زمان گلدهی دارای اختالف معنی دار بود. صفات وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک گل و تعداد شاخه های جانبی در تاریخ 
15 اسفند ماه و صفات وزن تر و خشک ریشه و ارتفاع ساقه  در تاریخ 15 فروردین ماه دارای بیشترین عملکرد بودند. اثر متقابل تاریخ 
کاشت و تراکم نشان داد که کاشت گیاه کاسنی با تراکم 10 بوته در متر مربع و تاریخ کاشت 15 فروردین،  بیشترین عملکرد بیولوژیک 

در شرایط آب و هوایی استان یزد را در پی داشت.  
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Chicory is considered one of the alternatives crops that can be used in crop rotation and contains many phytochemicals 
that can be used in medicine. In order to evaluate the effect of sowing date and plant density on yield )root, shoot and 
flower) and morphological characteristics of chicory, an experiment was conducted at Research Station, Agricultural 
Researches Centre of Yazd, in 2010. The experimental was split-plot under randomized complete blocks design with 
three replications. Main plots consisted of three sowing dates    (6 /March, 4 /April and 5 /May/ 2010) and sub-plots 
included three density levels (5, 7 and 10 plant/m2). The results showed that plant density had significant effect on 
shoot and root fresh and dry weight, the number of lateral branches and plant height. With increasing plant density, 
biological yield significantly increased. 10 plant/m2 produced maximum yield in fresh and dry shoot and root weight 
and 5 plant/m2 produced maximum the number of lateral branches and plant height. Sowing date had significant 
effects on fresh and dry root weight, dry flower weight, the number of lateral branches and plant height. First date 
(6 /March) produced the highest fresh and dry shoot weight, dry flower weight and the number of lateral branches. 
Second date (4 /April) produced the highest fresh and dry root weight and plant height. The biological yield in 
chicory could be achieved at the second sowing date (4 /April) with 10 plant/m2 density.

مقدمه:
برای رفع نياز فزاینده به داروهای گياهی، بایستی اقدامات الزم در خصوص 
كاشت این گياهان انجام پذیرد. كشت گياهان دارویی باعث توليد مواد خام 
دارویی با كيفيت یکنواخت و خصوصيات شناخته شده می گردد. از سوی 
دیگر تامين مواد اوليه برای صنایع داروسازی نياز به افزایش توليد محصول 
در واحد سطح دارد كه عملی ترین و اقتصادی ترین روش دستيابی به این 
مهم، افزایش كارایی نهاده های مورد استفاده در زراعت گياهان دارویی می 
و  به ریشه  بيشتر مربوط  امروزی كاسنی  )Thomas,2000(. مصارف  باشد 
ماده موثره اینولين است. ریشه كاسنی دارای 11 تا 15 درصد اینولين است 
كه افزایش دهنده ترشح صفرا،   اشتها آور و محرک روده هاست )حافظی 

.)1388،
كاسنی با نام علمی Cichorium intybus گياهی علفی، خودرو و چندساله، 
به ارتفاع 0/5 تا 1/5 متر دارای گل های زیبا و آبی رنگ است. از اختصاصات 
آن ریشه ای قوی با شيرابه ای شيری رنگ یا سفيد است كه در زمين های 
به نسبت مرطوب و كم نور كنار جاده ها، اماكن بایر و دامنه های كم ارتفاع 
درمان مشکالت  در  آن  قابليت  به جهت  بيشتر  كاسنی  روید. شهرت  می 
یا  نام شيکورین  به  تلخی  گلوكوزید  دارای  گياه  این  برگ  باشد.  می  كبد 
سيکورین است. كليه قسمت های این گياه به خصوص ریشه و برگ های 
آن اثر مقوی معده، مدر، تصفيه كننده خون، ملين، صفرابر و تب بر دارند 

)قوام عربانی،1389(.

تعيين زمان كاشت مطلوب یک گياه زراعي بسيار با اهميت بوده و از عوامل 
تاثير  آید.  به شمار می  بالقوه در گياهان  به عملکرد  مهم جهت دستيابی 
عوامل محيطي بر مراحل فيزیولوژیکي رشد گياه، باعث مي شود كه تاریخ 
كاشت از منطقه اي به منطقه دیگر و حتي در یک منطقه بسته به اختالف 
مطلق، 1386(.  احمدزاده  و  مقدم  )رضوانی  كند  فرق  ارقام  ميان  ژنتيکي 
در كاشت زود هنگام، پائين بودن دماي خاک و صدمات ناشي از یخبندان 
موجب استقرار ضعيف گياهان در بهار مي شود. تاخير زیاد در كاشت نيز 
با  گلدهي  زمان  برخورد  احتمال  و  گياه  رشد  دوره  شدن  كوتاه  علت  به 
درجه حرارت هاي باال،  اثرات نامطلوبي بر رشد و نمو گياهان مي گذارد. 
تراكم مطلوب بوته تراكمي است كه در نتيجه آن تمامي عوامل محيطي 
مورد استفاده كامل قرار گرفته و در عين حال رقابت هاي بين بوته اي و 
درون بوته اي حداقل باشند. یا به عبارتی دیگر، تراكمی كه  فضاي كافي 
براي انجام عمليات داشت گياه را تامين و شرایط الزم براي ارتقاء كيفيت 

محصول را مهيا نماید )خواجه پور، 1373(.
Schittenhelm   نشان داد كه تاریخ كاشت یکی از مهمترین فاكتورهایی 
است كه می تواند عملکرد ریشه و بذر درگياه كاسنی را تحت تاثير قرار 
دهد )10( .از فاكتورهای دیگر كه عملکرد كاسنی را تحت تاثير قرار می 
دهد تراكم می باشد. Rekowska و Jurga-Szlempo  نشان دادند كه فاصله 
كاشت 25×40 سانتی متر در مقایسه با فاصله كاشت 35×40 سانتی متر، 
افزایش می دهد )Madani .)9  و همکاران    29/6% عملکرد را به ميزان 
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گزارش كردند كه تاریخ كاشت و تراكم بوته  بر عملکرد و اجزاء عملکرد 
كاسنی موثر است. در این پژوهش، تراكم بوته بر صفاتی مانند بيوماس گل، 
ریشه و عملکرد كل موثر بوده و تاریخ كاشت، بيوماس ساقه، گل و برگ را 
تحت تاثير قرار داد. بيشترین عملکرد ریشه در تراكم 8 بوته در متر مربع 
و تاریخ كاشت 25 اسفند ماه بدست آمد و بيشترین عملکرد گل در تاریخ 

كاشت 25 اسفند ماه و تراكم 16 بوته در متر مربع حاصل شد )8(.  
در  علمی  اطالعات  كه  نمودند  گزارش    Jurga-Szlempo و   Rekowska  
تاریخ كاشت و تراكم بوته بر عملکرد گياه  تاثير رابطه متقابل بين  زمينه 
كاسنی محدود می باشد )9( و از آنجایی كه تحقيقات پایه ای درمورد توليد 
و پرورش گياه دارویی كاسنی در ایران و خصوصاً در استان یزد انجام نشده، 
این پژوهش با هدف معرفی مناسب ترین تاریخ كاشت و مطلوب ترین تراكم 

گياهي، صورت گرفت. 
مواد و روش ها

تحقيقات  مركز  تحقيقاتي  مزرعه  در   1388-89 سال  در  آزمایش  این 
 54ْ  10 كشاورزي استان یزد اجرا گردید. این منطقه در طول جغرافيائیٰ 
40  31ْ قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 1310  و عرض جغرافيائي ٰ
گزارش  در جدول 1  زمان كشت  در  مزرعه  اقليمی  است. مشخصات  متر 
شده است. بافت خاک منطقه رسی شنی بوده كه هدایت الکتریکي عصاره 
اشباع خاک m82/dS/0 و pH خاک معادل 7/33 مي باشد. زمين مورد نظر 
در ابتداي اسفند 88 شخم زده شد، سپس تسطيح و كرت بندي گردید. 
آزمایش بر اساس كرت هاي خرد شده )اسپليت پالت( در قالب طرح پایه 
بلوک هاي كامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاكتور اصلي شامل سه 
اردیبهشت   15 و   1389 فروردین   15  ،1388 اسفند   15( كاشت  تاریخ 
1389( و فاكتور فرعی شامل سه سطح تراكم 5، 7 و 10 بوته در متر مربع 
بود. هر كرت، به طول 6 متر و عرض 2/5 متر در نظر گرفته شد كه شامل 
4 ردیف كاشت به فاصله 50 سانتي متر از یکدیگر بودند. فاصله بين     كرت 
با توجه به آزمون خاک  ها یک متر و بين بلوک ها 1/5 متر تعيين شد. 
كودهاي فسفات )120 كيلوگرم در هکتار(، پتاس )68 كيلوگرم در هکتار( 
از  )تهيه شده  بذور  شد.  افزوده  به خاک  هکتار(  در  كيلوگرم   80( اوره  و 
شركت كشاورزی دشتيار اصفهان( در تاریخ هاي مورد نظر به روش دستی 
در شيارهاي ایجاد شده به عمق 1/5-1 سانتيمتري كشت گردید. در مرحله 
5-4 برگي جهت دستيابي به تراكم هاي مورد نظر بوته هاي سبز شده بر 
 30 مربع(،  متر  در  بوته   5 )تراكم  سانتيمتري   40 فواصل  به  ردیف  روي 
سانتيمتري )تراكم 7 بوته در متر مربع( و 20 سانتيمتري )تراكم 10 بوته 
در متر مربع( تنک گردیدند. طي فصل رشد به دفعات الزم، وجين دستي 

انجام شد. آبياري هر 6 روز یکبار صورت گرفت.
صفات اندازه گيري شده عبارت بودند از: وزن تر و خشک اندام هوائي، وزن 
تر و خشک ریشه، ارتفاع ساقه، تعداد شاخه جانبي و عملکرد گل. با توجه 
به اینکه گل دادن كاسني در طي چند ماه صورت مي گيرد برداشت گلها 
ارتفاع نهایی و تعداد شاخه  به صورت هفتگي صورت گرفت. برای تعيين 
جانبی در بوته  از بين بوته های دو خط وسط در هر كرت، پنج بوته به طور 
تصادفی انتخاب شد الزم به ذكر است كه در تاریخ كاشت 15 اردیبهشت 
ماه بوته ها وارد مرحله ساقه دهی نشدند. جهت تعيين وزن تر اندام هوائي و 
وزن ریشه دو ردیف كناري هر كرت و 0/5 متر از انتهاي دو ردیف باقيمانده 
برداشت  كرت  هر  باقيمانده  و سطح  اي حذف شده  حاشيه  اثر  عنوان  به 

گردید. وزن تر اندام هوائي و ریشه پس از انتقال به آزمایشگاه اندازه گيري 
شد. جهت اندازه گيري وزن خشک، نمونه ها به صورت طبيعی و در دمای 
آزمایشگاه كاماٌل خشک شده و توزین شدند. داده هاي حاصل به كمک نرم 
افزار SAS تجزیه شده و براي مقایسه ميانگين ها از آزمون چند دامنه اي 

دانکن استفاده شد.

نتایج 
نتایج آزمایش نشان داد كه اثر تراكم های مختلف بوته بر عملکرد وزن تر و 
خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه و اثر تاریخ های مختلف كاشت 
بر عملکرد وزن تر و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی دار 

بودند )جدول 2(. 
عملکرد وزن تر و خشک اندام هوائي

بيشترین  هکتار،   در  كيلوگرم   12322/5 با  مربع  متر  در  بوته  تراكم 10 
 6594/2 با  مربع  متر  در  بوته   5 تراكم  و  هوایی  اندام  تر  وزن  ميانگين 
خود  به  را  كاسنی  گياه  هوایی  اندام  تر  وزن  كمترین  هکتار  در  كيلوگرم 

اختصاص دادند )جدول3(. 
اثر متقابل تراكم و تاریخ كاشت بر وزن تر اندام هوایی در سطح احتمال پنج 

در صد معنی دار بود )جدول2(.
با16240  15فروردین  كاشت  تاریخ  در  مربع  متر  در  بوته   10 تراكم 
كيلوگرم در هکتار باالترین و تراكم 5 بوته در متر مربع در تاریخ كاشت 
15 اردیبهشت با 2815 كيلوگرم در هکتار كمترین وزن تر اندام هوایی را 
توليد نمودند )جدول4(. در تراكم های 10 بوته در متر مربع با 3072/8 
كيلوگرم در هکتار بيشترین، و 5 بوته در متر مربع با 1764/8 كيلوگرم در 
هکتار كمترین وزن خشک اندام هوایی گياه كاسنی بدست آمد )جدول3(.

اثر متقابل تراكم و تاریخ كاشت بر وزن خشک اندام هوایی معنی دار نشد 
)جدول 2(. تراكم 7 بوته در متر مربع در تاریخ كاشت 15 اسفند و 10 بوته 
در متر مربع در 15 فروردین با 3610 كيلوگرم در هکتار باالترین و تراكم 
5 بوته در متر مربع در تاریخ كاشت 15 اردیبهشت با 886/7 كيلوگرم در 

هکتار كمترین وزن خشک اندام هوایی را نشان دادند )جدول4(.
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عملکرد وزن تر و خشک ریشه
در مقایسه ميانگين های تاریخ كاشت بر عملکرد وزن تر ریشه، مشخص 
شد كه تاریخ های كاشت 15 اسفند و 15 اردیبهشت با یکدیگر اختالف 
معنی دار نداشتند ولی هر دو با تاریخ كاشت 15 فروردین  دارای اختالف 
معنی دار بودند در تاریخ كاشت 15 فروردین باالترین ميانگين وزن تر ریشه 
اردیبهشت    15 كاشت  تاریخ  در  و  هکتار  در  كيلوگرم   1548/3 ميزان  به 
كمترین ميانگين وزن تر ریشه به ميزان 1073/8 كيلوگرم در هکتار توليد 

شد ) جدول3(. 
تراكم 10 بوته در متر مربع با 1736/3 كيلوگرم در هکتار بيشترین و تراكم 
5 بوته در متر مربع با 806/3 كيلوگرم در هکتار كمترین وزن تر ریشه گياه 

كاسنی را نشان دادند )جدول3(.
پنج  احتمال  در سطح  ریشه  تر  وزن  بر  كاشت  تاریخ  و  تراكم  متقابل  اثر 
در صد معنی دار بود )جدول2(.  در تراكم 10 بوته در متر مربع در تاریخ 
كاشت  15 فروردین باالترین )2092 كيلوگرم در هکتار( و در تراكم 5 بوته 
در متر مربع در تاریخ كاشت 15 اردیبهشت كمترین وزن تر ریشه )663/3 

كيلوگرم در هکتار ( بدست آمد )جدول 4(.
در تاریخ كاشت 15 فروردین باالترین ميانگين وزن خشک ریشه به ميزان 
كمترین  اردیبهشت   15 كاشت  تاریخ  در  و  هکتار  در  كيلوگرم   536/2
حاصل  هکتار  در  كيلوگرم   372/5 ميزان  به  ریشه  خشک  وزن  ميانگين 

گردید )جدول 3(.
تراكم های 10 بوته در متر مربع با  597/7 كيلوگرم در هکتار بيشترین 
ميانگين وزن خشک ریشه و تراكم 5 بوته در متر مربع با 299/5 كيلوگرم 
در هکتار كمترین وزن خشک ریشه گياه كاسنی را نشان دادند         )جدول 
3(. در بررسی اثر متقابل تراكم و تاریخ كاشت بر وزن خشک ریشه مشاهده 
شد كه تراكم 10 بوته در متر مربع در تاریخ كاشت 15 فروردین با 732 
كيلوگرم در هکتار باالترین و تراكم 5 بوته در متر مربع در تاریخ كاشت 15 
اردیبهشت با257/5 كيلوگرم در هکتار كمترین وزن خشک ریشه را توليد 

نمودند )جدول4(.
تعداد شاخه جانبي و ارتفاع گیاه

تجزیه و تحليل های انجام شده نشان داد كه اثر تاریخ های مختلف كاشت 
بر روی صفت تعداد شاخه های جانبی، در سطح احتمال یک درصد معنی 
نتيجه  توان  تاریخ كاشت می  با مقایسه ميانگين های  بود )جدول2(.  دار 
گرفت كه تاریخ های كاشت 15 اسفند و 15 فروردین با یکدیگر اختالفی 
نداشتند ولی هر دو با تاریخ كاشت 15 اردیبهشت دارای اختالف معنی دار 
می باشند همچنين نتایج نشان داد كه تاریخ كاشت 15 اسفند با ميانگين 
با ميانگين صفر  اردیبهشت  تاریخ كاشت 15  باالترین و  بوته  6 شاخه در 
شاخه در بوته كمترین تعداد شاخه های جانبی را به خود اختصاص دادند 

)جدول3(. 
در مقایسه ميانگين اثر تراكم بوته بر تعداد شاخه جانبی مشخص شد كه 
تراكم 5 بوته در متر مربع با 4/9 شاخه در بوته بيشترین ميانگين تعداد 
شاخه جانبی و تراكم 7 بوته در متر مربع با 3/4 شاخه در بوته كمترین 

ميانگين تعداد شاخه جانبی گياه كاسنی را توليد نمودند )جدول3(.
نشد  دار  معنی  جانبی  شاخه  تعداد  بر  كاشت   تاریخ  و  تراكم  متقابل  اثر 
)جدول2(. تراكم 5 بوته در مترمربع در تاریخ كاشت 15 اسفند با 6/3 شاخه 
باالترین تعداد شاخه جانبی را به خود اختصاص داد و در كليه  تراكم های 

15 اردیبهشت نيز به دليل عدم ورود به مرحله ساقه دهی، شاخه جانبی 
به  ارتفاع ساقه در زمان گلدهی  ميانگين  بيشترین  توليد نشد )جدول4(. 
آن  و كمترین  فروردین  تاریخ كاشت 15  به  مربوط  ميزان 67 سانتيمتر، 
اردیبهشت مربوط می شود  تاریخ كاشت 15  به  به ميزان صفر سانتيمتر 

)جدول3(.
در مقایسه ميانگين اثر تراكم بوته بر ارتفاع ساقه در زمان گلدهی مشخص 
با 51/1 سانتی متر بيشترین  شد كه در تراكم 5 بوته در      متر مربع 
مربع  متر  در  بوته   7 تراكم  در  و  گلدهی  زمان  در  ساقه  ارتفاع  ميانگين 
گياه  گلدهی  زمان  در  ساقه  ارتفاع  ميانگين  كمترین  متر  سانتی   39/8 با 

كاسنی بدست آمد )جدول3(.
اثر متقابل تراكم و تاریخ كاشت بر ارتفاع ساقه در زمان گلدهی در سطح 
احتمال پنج درصد معنی دار بود )جدول2(. تراكم 5 بوته در متر مربع در 
تاریخ كاشت 15 فروردین با 77 سانتی متر باالترین ارتفاع ساقه در زمان 
گلدهی را نشان داد و در كليه تراكم های 15 اردیبهشت  نيز به دليل عدم 

ورود به مرحله ساقه دهی، عملکردی حاصل نشد )جدول4(.
عملکرد گل

اثر تاریخ های مختلف كاشت بر عملکرد وزن خشک گل در سطح احتمال 
یک درصد معنی دار بود )جدول2(. با مقایسه ميانگين های عملکرد گل 
خشک می توان نتيجه گرفت كه تاریخ كاشت 15 اسفند با ميانگين وزن 
دليل  به  اردیبهشت   15 كاشت  تاریخ  و  باالترین  هکتار  در  كيلوگرم   67
توليد ساقه گل دهنده  نامطلوب آب و هوایی  و عدم   با شرایط  برخورد 

كمترین وزن خشک گل را توليد كردند )جدول3(.  
مقایسه ميانگين اثر تراكم بوته بر وزن خشک گل نشان می دهد كه بين 
تراكم های مختلف بوته اختالفی وجود ندارد و همه در یک گروه مشترک 
قرار گرفته اند )جدول3(. اثر متقابل تراكم و تاریخ كاشت بر عملکرد وزن 

خشک گل معنی دار نشد )جدول2(. 
بحث

 محصول اقتصادی مورد نظر در گياه داروئي كاسني، عملکرد وزن تر اندام 
هوایی و ریشه در واحد سطح است و مدیریت زراعی بایستی به گونه ای 
باشد كه حداكثر ميزان اندام هوایی و ریشه حاصل شود. در پژوهش حاضر، 
تاریخ كاشت زود هنگام  )15 اسفند ماه( با اینکه از نظر آماری در توليد 
وزن تر اندام هوایی با سایر تاریخ ها اختالف معنی دار ندارد اما بيشترین 
 Baert .ميزان توليد ) 11725 كيلوگرم در هکتار ( را به خود اختصاص داد
افزایش  پتانسيلی جهت  به عنوان  از موارد  را در خيلی  كشت زود هنگام 
می  اهميت  حائز  ای  مدیترانه  اقليم  در  مخصوصاً  كاسنی  درگياه  عملکرد 
داند )Madani .)5 و همکاران تاریخ كاشت 25 فروردین ماه را برای توليد 
بيشترین ميزان اندام هوایی از گياه كاسنی در شرایط مشهد و اراک معرفی 
كردند )Meijer  .)8 و Matthijsen گزارش نمودند كه كشت زود هنگام 
كاسنی باعث افزایش رشد برگها شده كه در نهایت افزایش عملکرد را به 

دنبال خواهد داشت )7(.
توامٌا  ریشه،  و  هوائی  اندام  از  كاسنی  عرق  تهيه  جهت  اینکه  به  توجه  با 
استفاده می شود، و ریشه گياه كاسنی دارای ماده اینولين می باشد، حصول 
این پژوهش،  برخوردار است. در  اهميت خاصی  از  تر ریشه  باالترین وزن 
تاریخ كاشت 15 فروردین ماه بيشترین ميزان وزن تر ریشه را توليد نمود. 
Madani و همکاران بيشترین ميزان توليد وزن تر ریشه در گياه كاسنی را 
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از تاریخ های كاشت 25 اسفند و 25 فروردین )بدون اختالف معنی دار( 
گزارش نمودند )Dielen .)8 و همکاران مشاهده نمودند كه درصورت كشت 
زود هنگام كاسنی به دليل تشکيل زودتر گلها، رشد ریشه ها كاهش می 
یابد )6(. با توجه به مطلب مذكور، در پژوهش حاضر گياهان كشت شده در 
تاریخ كاشت 15 اسفند ماه زودتر وارد مرحله گلدهی شدند و ميزان وزن تر 

ریشه آنها نسبت به تاریخ كاشت 15 فروردین ماه كاهش یافت. 
تاریخ كاشت 15 اسفند ماه بيشترین ميزان وزن خشک گل را نسبت به 
سایر تاریخ ها در این پژوهش توليد نمود كه دليل آن ورود زودتر گياهان به 
مرحله گلدهی بود. تاریخ كاشت 15 اردیبهشت ماه بدليل برخورد با فصل 
گرما در شرایط اقليمی استان یزد به مرحله ساقه دهی نرفته و در نتيجه 

هيچگونه عملکرد گلی نداشت.
تراكم گياه صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد شاخه جانبی 
و ارتفاع ساقه در زمان گلدهی را تحت تاثير قرار داد. با افزایش تراكم، وزن 
تر و خشک اندام هوایی و ریشه افزایش یافت. Madani و همکاران نتيجه 
گرفتند كه با افزایش تراكم بوته از 8 به 16 و 24، وزن ریشه ها كاهش 
یافت و بيشترین ميزان وزن ریشه را در تراكم 8 بوته در متر مربع گزارش 

نمودند )8( كه با نتایج حاصل از این پژوهش هماهنگی دارد.
اثرات متقابل تاریخ كاشت و تراكم، صفات مورد بررسی را تحت تاثير قرار 
داد بطوریکه بيشترین ميزان وزن تر اندام هوایی و ریشه در تاریخ كاشت 
15 فروردین ماه  و تراكم 10 بوته در متر مربع بدست آمد. تاریخ كاشت 
15 اردیبهشت ماه بدليل دیر بودن كشت با توجه به شرایط آب و هوایی 

استان یزد، كمترین ميزان عملکرد را به خود اختصاص داد.
به طور كلی با توجه به یافته های به دست آمده در این بررسی و اینکه 
جهت توليد عرق كاسنی از اندام هوایی و ریشه گياه  تواماً و به صورت تر 
استفاده می گردد تاریخ كاشت 15 فروردین ماه و تراكم 10 بوته در متر 
مربع به منظور حداكثر عملکرد بيولوژیک برای گياه كاسنی در یزد و مناطق 
مشابه توصيه می شود. عملکرد وزن خشک ریشه به عنوان اندام با اهميت 
مربع  متر  در  بوته  تراكم 10  و  فروردین  تاریخ كاشت 15  در  نيز  كاسنی 

بيشتر از سایر تيمارها می باشد.
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