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گل گاو زبان



برداشت

دستي و مکانيزه بودند؛ نتايج نشان داد كه در اين دو منطقه ميانگين تراكم بوته ،باالي هفت بوته در متر



شیوه

مربع بوده است.



سنتی

نتايج و بحث :ميانگين ارتفاع گياه و ارتفاع گل در بين كل اندازه گيري ها به ترتيب9/674ميليمتر



مکانیزه

و2/11ميليمتر است ،ظرفيت مزرعه اي در برداشت دستي حدود0/1كيلوگرم گل گاو زبان در ساعت متغير



هزینه برداشت

است و پيش بيني مي گردد ظرفيت مزرعه اي در برداشت مکانيزه بين0/3تا 0/6كيلوگرم گل گاو زبان در

فاصله بين بوته ها ،رنگ گل ،ظرفيت مزرعه اي ،دقت و سرعت در برداشت و هزينه برداشت در دو روش

ساعت باشد كه ميزان ظرفيت مزرعه اي متأثر از تراكم كشت ،مهارت اپراتور ،ميزان ناهمواري هاي موجود
در منطقه و  ...است ،هزينه برداشت به ازاء هر كيلو گل گاو زبان به روش دستي حدود  000هزار ريال و پيش
بيني مي گردد به روش مکانيزه بين  300تا  600هزار ريال باشد ،و الزم به ذكر است نتايج بيان مي كند كه
دقت و سرعت در برداشت در روش مکانيزه نسبت به روش دستي بيشتر است.
توصيه كاربردي /صنعتي :با توجه به نتايج به دست آمده از دو منطقه مورد مطالعه مي توان بيان كرد كه
روش مکانيزه ،شيوه اي مناسب تر نسبت به شيوه برداشت دستي در برداشت گل گاو زبان است و توسعه
برداشت به شيوه مکانيزه سبب افزايش سطح زير كشت و توليد محصول مي شود.
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) (Norabadi & Amiri khorie, 2012گل گاو زبان تا پنج سال

 .1مقدمه

می تواند محصول بدهد اما عملكرد در سال اول كم و به تدريج در
گیاه گل گاو زبان با نام علمی  Echium Amoenumاز خانواده

سال هاي بعد افزايش می يابد ،بیشترين عملكرد گل در سال هاي

 Boraginaceaeگیاهی دارويی ،خودرو ،علفی و يك ساله می باشد؛

سوم و چهارم به دست می آيد و از سال پنجم به بعد مجدداً كاهش

در حال حاضر اين گیاه در برخی كشورهاي اروپايی ،آسیايی و

می يابد) (Akbarinia, et alبا توجه به خودرو بودن و يا كشت

آمريكاي شمالی به صورت وحشی در مناطق كوهستانی و غیر قابل

سنتی ،تراكم بوته هاي گل گاو زبان پايین می باشد كه منجر به

كشت پراكنش دارد؛ گل گاو زبان ايرانی از جمله گیاهان اين خانواده

كاهش میزان عملكرد در واحد سطح و افزايش هزينه هاي كارگري

بوده كه تا ارتفاع  0022متري از سطح دريا در مناطق مختلف از كشور

جهت جمع آوري يا چیدن محصول می گردد (Majnon Hoseini,

ايران پراكنش دارد ( .)Mozaffarian, 1996در ايران اين گیاه به طور

) 2007تعداد نیروي كار الزم براي برداشت هر هكتار  02تا  02كارگر

عمده در منطقه رودسر و تالش استان گیالن ،كالردشت و بهشهر در

 /روز است ) (Norabadi, Amiri Khorie 2012و به همین علت

مازندران ،الموت استان قزوين و در دهه اخیر در استان هاي اردبیل و

هزينه گل چینی مهمترين جنبه اقتصادي تولید اين محصول می

برخی مناطق ديگر رواج يافته است ،در مناطق مرطوب و پر باران

باشد ،هزينه باالي كارگر ،جهت برداشت سنتی محصول گل گاو زبان

كشت آن به صورت ديم و در مناطق ديگر گیاه آبیاري می شود(

عالوه بر تاثیر بر افزايش قیمت تمام شده براي مصرف كننده ،سبب

) Akbarinia, et al ; Daneshfar, 2009در طب سنتی ايران ،گل

شده ساالنه سطح وسیعی از اراضی برداشت نشده و محصول رويیده

هاي گل گاو زبان به عنوان مسكن ،معرق و كاهنده فشار خون به كار

شده تباه گردد؛ همچنین برداشت دستی اين محصول زمان بر و خسته

می رود ) (Amin,1991; Hosseinpour Azad et al., 2012از

كننده بوده و به عبارتی ديگر مقدار محصول برداشت شده در واحد

ديگر موارد كاربرد دارويی آن می توان به درمان افسردگی ،نشاط آور

زمان بسیار كم است ،محققان ;(Aghagolzadeh et al, 2011

بودن ،آرامبخش ،جلوگیري از التهاب و سوزش كلیه و مجاري ادار،

) Akbarini et al; Majnon Hoseini, 2007توصیه نمودند چنانچه

روماتیسم ،بیماري هاي قلبی ،سرما خوردگی ،سرفه ،برونشین و ...

عملیات برداشت گل گاو زبان به شكل مكانیزه صورت گیرد ،هم میل

اشاره نمود كه عمدتا به شكل دمكرده ،پخته يا به صورت پودري

و رغبت كشاورزان جهت گسترش سطح زير كشت (در حالت كشت

مصرف می گردد) (Daneshfar, 2009در حال حاضر ،با توجه به

دستی) و هم امكان برداشت محصول بیشتري از گیاهان رويیده شده

ارزش دارويی و اقتصادي اين گیاه در بازار دارويی كشور و بخش

امكان پذير می باشد.

صادرات ،بیش از  022هكتار از اراضی ارتفاعات و دامنه هاي جنگلی

 .2مواد و روش ها

استان گیالن زير كشت اين گیاه قرار دارد ،كه حدود  02درصد آن را
شهرستان رودسر به خصوص منطقه اشكورات به خود اختصاص داده

از بین مناطق عمده رويش گل گاو زبان در ايران؛ دو منطقه رحیم

است ،از هر هكتار آن بیش از  022كیلوگرم ماده خشك گل گاو زبان

آباد ( 00٫2٠00 °شمالی 02٫0٠00 °شرقی) و اشكورات (00٫٣220 °

به دست می آيد كه بر اين اساس تولید ساالنه آن در استان بالغ بر
 002تن ماده خشك خواهد بود ،عمل گل چینی با توجه به شرايط

شمالی  02٫0000 °شرقی) در استان گیالن به علت بیشترين سطح

منطقه از اوايل ارديبهشت تا اوايل خرداد شروع می

تولید به عنوان مكان هاي مورد بررسی انتخاب و مطالعات مربوط به

شود ) (Akbarinia, et al; Daneshfar, 2009گل مرغوب گلی با

عوامل مؤثر در تعیین بهترين روش برداشت گل گاو زبان صورت

دم سفید رنگ و گلبرگ هايی به رنگ بنفش است ،میزان عملكرد آن

پذيرفت؛ صفات و پارامترهاي مورد ارزيابی شامل عوامل مكانی و

در شرايط آبیاري كافی حدود  0222تا  0222كیلوگرم گل تازه است

اقلیمی ،ارتفاع گیاه ،ارتفاع گل ،فاصله بین بوته ها ،رنگ گل ،ظرفیت

كه از اين میزان حدود  022تا  022كیلوگرم گل خشك بدست می

مزرعه اي ،دقت و سرعت در برداشت و هزينه برداشت در دو روش

آيد ) (Akbarinia, et alدر گزارشی ديگر ذكر شده است كه از هر

دستی و مكانیزه بودند؛ بدين منظور از هر منطقه رشد چهار مزرعه و

هكتار زمین حدود  022تا  022كیلوگرم گل خشك به دست می آيد

از هر مزرعه پنج بوته به صورت تصادفی انتخاب و صفات مورد ارزيابی
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اندازه گیري شد؛ براي افزايش دقت اين اندازه گیري براي  02نمونه

به خاطر خودرو بودن اين گیاه در مناطق مذكور ،پراكندگی بوته

از هر منطقه مورد مطالعه تكرار گرديد؛ داده ها پس از جمع آوري با

ها فاقد هرگونه الگوي خاصی بوده و فواصل بین بوته ها نیز غیر قابل

استفاده از نرم افزار آماري ( )SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت؛

پیش بینی و اندازه گیري است؛ در برخی نقاط ،بوته ها به صورت انبوه

فاكتورهاي مورد اندازه گیري و روش اندازه گیري آن ها عبارتند از:

و در مجاورت هم قرار گرفته و در نقاطی ديگر با فواصل زياد و بسیار
پراكنده می باشند.

 .1-2عوامل مکانی و اقلیمی

 .5-2رنگ گل

اشكورات با  022تا  0٣22متر اختالف ارتفاع از سطح دريا واقع
در جنوب شهرستان رودسر از مناطق كوهستانی به شمار می آيد كه

عمل رسیدن گل هاي واقع بر روي هر بوته و حتی بر روي بوته

دماي هوا در اين منطقه بین  ٠2تا  ٠0درجه سانتیگراد در فصل

هاي مختلف در اين گیاه به طور هم زمان صورت نگرفته ،بلكه به

برداشت گل گاو زبان متغیر است ،اغلب اين منطقه داراي اراضی

شكل تدريجی و يكی پس از ديگري با فواصل زمانی  ٠تا  0روز حادث

سنگالخی با شیب نسبتا تند و تند بوده ،و عبور افراد در برخی از اين

می گردد؛ به همین خاطر فصل برداشت گل در هر منطقه طی يك

نقاط به سختی صورت می گیرد.

بازه زمانی نسبتا طوالنی بین  02تا  02روز صورت می گیرد؛ بر اساس

رحیم آباد نیز با  022متر اختالف ارتفاع از سطح دريا واقع در

بررسی هاي انجام شده ،رنگ گل هاي واقع بر روي يك بوته در زمان

جنوب شهرستان رودسر از مناطق كوهپايه اي به شمار می آيد كه

برداشت با يكديگر متفاوت بوده ،رنگ هاي بنفش روشن ،بنفش مايل

دماي هوا در اين منطقه بین  ٠0تا  ٠0درجه سانتیگراد در فصل

به قرمز و بنفش تیره يافت می گردد؛ همچنین بررسی ها حاكی از آن

برداشت گل گاو زبان متغیر است؛ اغلب اين منطقه داراي اراضی

است گل در زمان ابتداي باز شدن به رنگ بنفش روشن ظاهر شده،

سنگالخی با شیب نسبتا ماليم و در برخی نقاط با زمینهاي نسبتا

سپس به رنگ بنفش مايل به قرمز و در زمان رسیدن (زمان برداشت)

هموار بوده ،و عبور افراد در اين منطقه به سهولت امكان پذير است.

به رنگ بنفش تیره مشاهده می شود.

 .2-2ارتفاع گیاه

 .3نتايج و بحث

طول كل گیاه(فاصله عمودي بین سطح خاک تا بلندترين نقطه

 .1-3ارتفاع گیاه

گیاه)با استفاده از خط كش اندازه گیري و ثبت گرديد ،براي اين
منظور ،از 02نمونه گیاه در شرايط واقعی محیط رشد اندازه گیري به

بیشترين مقدار ارتفاع گیاه در بین كل اندازه گیري ها 002

عمل آمده ،مقدار بیشینه ،كمینه ،میانگین اندازه ها و میزان انحراف

میلیمتر ،كمترين مقدار آن  ٠02میلیمتر ،میانگین  000/٣میلیمتر و

معیار داده ها محاسبه گرديد.

انحراف معیار  ٠00/2٣به دست آمد .جدول و شكل  ،٠نتايج حاصل
از اين اندازه گیري ها را نشان می دهد.

 .3-2ارتفاع گل

 .2-3ارتفاع گل

اين عمل نیز با استفاده از يك خط كش اندازه گیري و فاصله بین
نقطه انتهاي فوقانی گل تا قسمت دمچه آن صورت پذيرفت ،براي اين

بیشترين مقدار ارتفاع گل در بین كل اندازه گیري ها  00میلیمتر

منظور از  02نمونه گیاه در شرايط واقعی محیط رشد اندازه گیري به

و كمترين مقدار آن  00میلیمتر ،میانگین  0٠/0میلیمتر و انحراف

عمل آمده ،مقدار بیشینه ،كمینه ،میانگین اندازه ها و میزان انحراف

معیار  0/٠0به دست آمد .جدول و شكل ،0نتايج حاصل از اين اندازه

معیار داده ها محاسبه گرديد.

گیري ها را نشان می دهد.

 .4-2فاصله بین بوته ها
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جدول .1ارتفاع گیاه در نمونه هاي اندازه گیري شده.
شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

نمونه

()mm

نمونه

()mm

نمونه

()mm

نمونه

()mm

نمونه

()mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

170
172
175
185
187
175
180
270
300
320

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

415
385
375
415
500
580
225
175
400
400

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

325
505
575
565
550
600
595
605
600
690

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

634
659
670
665
675
640
670
595
605
671
476/9

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

630
642
670
630
555
583
550
500
485
505

میانگین
كمینه

170/00

بیشینه

690/00

انحراف معیار

176/09

جدول .2ارتفاع گل در نمونه هاي اندازه گیري شده.
شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

شماره

ارتفاع گیاه

نمونه

()mm

نمونه

()mm

نمونه

()mm

نمونه

()mm

نمونه

()mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

45
43
47
51
55
55
55
50
48
47

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
37
38
35
35
35
40
45
51
52

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

51
50
55
58
60
60
62
62
61
58

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

60
59
61
63
63
59
58
50
60
61
51/2

41
42
43
44
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جدول .3نتايج آزمون  Anovaدر نرم افزار آماري SPSS
95% Confidence Interval of the
Difference
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Sig

F

.048

2.375

میانگین مربعات
79.136

**

33.321

درجه آزادی

مجموع مربعات

منبع تغییرات

36

2848.913

بین گروه

13

433.167

گروه

49

3282.080

مجموع

در برداشت مكانیزه بین  2/0تا  2/0كیلوگرم گل گاو زبان در ساعت

 .3-3رنگ گل
در زمان برداشت گل ،رنگ آن از بنفش روشن يا مايل به قرمز به

باشد كه میزان ظرفیت مزرعه اي متأثر از تراكم كشت ،مهارت اپراتور،

رنگ بنفش مايل به تیره تغییر می يابد كه اين امر يكی از شیوه هاي

میزان نا همواري هاي موجود در منطقه و  ...می باشد.

تشخیص زمان برداشت می باشد عالوه بر آن قسمت برگ و ساقه اين

 .5-3دقت و سرعت در برداشت

گیاه در طی مراحل مختلف رشد گیاه به رنگ سبز تیره می باشد كه

در برداشت دستی گل گاو زبان ،عملیات برداشت خسته كننده و

كامال متمايز از رنگ قسمت گل آن می باشد.

بسیار زمان بر است و به عبارتی ديگر مقدار محصول برداشت شده در
واحد زمان بسیار كم است؛ همچنین در زمان برداشت گل ،تشخیص
گل هاي نارس از رسیده كه از نظر رنگ بسیار مشابه هم هستند بسیار
سخت است و معموال عالوه بر گل هاي رسیده ،گل هاي نارس نیز
برداشت می شود؛ پیش بینی می گردد در برداشت مكانیزه گل گاو
زبان ،دقت و سرعت در برداشت نسبت به روش دستی بیشتر است و
امكان برداشت بیشتر گل فراهم می باشد.

 .6-3هزينه برداشت
براساس بررسی هاي به عمل آمده براي برداشت يك كیلوگرم گل
گاو زبان به يك نفر/روز نیروي كارگري نیاز می باشد.

شکل .1ارتفاع گیاهان در نمونه های اندازه گیری شده.

الف .هزينه برداشت به ازاي هر كیلو گل گاو زبان به روش دستی
حدود  022هزار ريال(هزينه اجرت كارگر  +هزينه غذا و اياب و ذهاب)
خواهد بود.
ب .پیش بینی می گردد هزينه برداشت به ازاي هر كیلو گل گاو زبان
به روش مكانیزه بین  022تا  022هزار ريال باشد.

 .4نتیجه گیری
با توجه به نتايج به دست آمده از اين دو منطقه مورد مطالعه؛ می

 .4-3ظرفیت مزرعه ای

توان اظهار نمود با افزايش ارتفاع گیاهان ،ارتفاع گل ها نیز افزايش

شکل .2ارتفاع گل در نمونه های اندازه گیری شده.

يافته و بین ارتفاع گیاهان و ارتفاع گل هاي گیاه گل گاو زبان ارتباطی
معنی دار مشاهده شده است و گل هاي منطقه رحیم آباد ارتفاع

ظرفیت مزرعه اي در برداشت دستی حدود  2/٠كیلوگرم گل گاو

بیشتري نسبت به ساير مناطق داشته است و اقلیم و زمین هاي منطقه

زبان در ساعت متغیر است و پیش بینی می گردد ظرفیت مزرعه اي

رحیم آباد استعداد الزم براي كاشت ،پرورش و برداشت گل گاو زبان
511
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به شیوه زراعی كشت منظم و برداشت مكانیزه را دارد؛ همچنین نتايج
بررسی اين دو منطقه نشان می دهد كه میانگین ارتفاع گیاه و ارتفاع
0٠/0  میلیمتر و000/٣ گل در بین كل اندازهگیريها به ترتیب
2/٠ میلیمتر است؛ ظرفیت مزرعه اي در برداشت دستی حدود
كیلوگرم گل گاو زبان در ساعت متغیر بوده و پیش بینی می گردد
 كیلوگرم گل2/0  تا2/0 ظرفیت مزرعه اي در برداشت مكانیزه بین
گاو زبان در ساعت باشد كه میزان ظرفیت مزرعه اي متاثر از تراكم
...  میزان ناهمواري هاي موجود در منطقه و، مهارت اپراتور،كشت
است؛ در برداشت دستی گل گاو زبان؛ عملیات برداشت خسته كننده
و بسیار زمان بر است و به عبارتی ديگر مقدار محصول برداشت شده
،در واحد زمان بسیار كم است؛ همچنین در زمان برداشت گل
تشخیص گلهاي نارس از رسیده كه از نظر رنگ بسیار مشابه هم
 گل هاي،هستند بسیار سخت بوده و معموال عالوه بر گل هاي رسیده
نارس نیز برداشت می شود؛ هزينه برداشت به ازاي هر كیلوگرم گل
 هزار ريال و پیش بینی می گردد022 گاو زبان به شیوه دستی حدود
 هزار ريال باشد؛ همچنین دقت و022  تا022 به روش مكانیزه بین
سرعت در برداشت در شیوه مكانیزه نسبت به شیوه دستی بیشتر است
و با توجه به نتايج به دست آمده از دو منطقه مورد مطالعه می توان
 روشی مناسب تر و قابل توصیه تر نسبت،بیان كرد كه شیوه مكانیزه
به شیوه دستی در برداشت گل گاو زبان است و ضمن نداشتن معايب
 سبب افزايش درآمد كشاورزان و بهره برداران،شیوه برداشت سنتی
شده و به حفظ اكوسیستم طبیعی و جلوگیري از نابودي كشاورزي و
مهاجرت روستايیان به شهرهاي بزرگ و توسعه پايدار مناطق پراكنش
.و كشت گل گاو زبان ياري می رساند
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