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گیاه دارویی بادرشبی ()Dracocephalum moldavica L.
محمدتقی درزی ،*1محمدرضا حاج سیدهادی

1

تاریخ دریافت 99/9/62 :تاریخ پذیرش99/0/03 :
 -1دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
*مسئول مکاتبهEmail: mt_darzi@yahoo.com :

چکیده
به منظور مطالعه اثر کاربرد نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر نیتروژن ( ،)Nفسفر ( ،)Pپتاسیم ( ،)Kمیزان
و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرشبی ) ،(Dracocephalum moldavica L.آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل
تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال 1099
انجام گرفت .تیمارها شامل  63تن کود دامی در هکتار 13 ،تن ورمی کمپوست در هکتار ،کود زیستی (نیتروکسین +
بیوسوپرفسفات) 13 ،تن کود دامی همراه با  9تن ورمی کمپوست در هکتار 63 ،تن کود دامی در هکتار همراه با کود
زیستی 13 ،تن ورمی کمپوست در هکتار همراه با کود زیستی 13 ،تن کود دامی و  9تن ورمی کمپوست در هکتار همراه
با کود زیستی و کود شیمیایی ( NPKبه میزان  03 ،03و  03کیلوگرم در هکتار) بودند .نتایج نشان داد که تیمارها تأثیر
معنیداری بر روی صفات مورد مطالعه بجز غلظت پتاسیم داشتند ،به طوری که بیشترین غلظت نیتروژن ( 1/23درصد)
و فسفر ( 3/600درصد) در سرشاخه گلدار و عملکرد پیکره رویشی ( 6306کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمارهای
مصرف تلفیقی  13تن ورمی کمپوست و کود بیولوژیک ،مصرف  63تن کود دامی و کاربرد تلفیقی  13تن کود دامی و 9
تن ورمی کمپوست بدست آمد .همچنین بیشترین میزان اسانس ( 3/99درصد) و عملکرد اسانس ( 9/93کیلوگرم در
هکتار) در تیمار مصرف  13تن ورمی کمپوست حاصل گردید .به نظر می رسد که کودهای آلی و زیستی میتوانند در
کشت ارگانیک گیاه دارویی بادرشبی ،به عنوان یک جایگزین برای کودهای شیمیایی مطرح باشند.
واژههای کلیدی :بادرشبی ،عناصر غذایی ،عملکرد اسانس ،کشت ارگانیک ،کود آلی ،کود زیستی
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Abstract
The effects of organic and biological inputs application on N, P, K concentration, essential oil content
and yield of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), examined by randomized complete blocks design
with eight treatments and three replications at research field of Agriculture Company of Ran in Firouzkuh of
Iran in 2015. The treatments were 20 t.ha-1 manure, 10 t.ha-1 vermicompost, biofertilizer (Nitroxin + Bio
Super Phosphat), 10 t.ha-1 manure + 5 t.ha-1 vermicompost, 20 t.ha-1 manure + biofertilizer, 10 t.ha-1
vermicompost + biofertilizer, 10 t.ha-1 manure + 5 t.ha-1 vermicompost + biofertilizer and chemical fertilizer
(NPK: 80, 70 and 80 kg.ha-1). The results showed that treatments had significant effects on studied traits
(except K concentration), as the highest N and P concentration in flowering shoot and herbage yield were
obtained with integrated application of 10 t.ha-1 vermicompost and biofertilizr, application of 20 t.ha-1
manure and integrated application of 10 t.ha-1 manure and 5 t.ha-1 vermicompost respectively. The highest
essential oil content and yield were obtained with 10 t.ha-1 vermicompost application. It seems that organic
and bio-fertilizers can consider as a replacement for chemical fertilizers in dragonhead plant production in
organic cultivation.
Keywords: Bio-fertilizers, Dragonhead, Essential Oil, Nutrient Elements, Organic Fertilizer

 عالوه بر افزایش،کننده فسفات در کشاورزی پایدار

مقدمه

جمعیت و فعالیت میکروارگانیزم های مفید خاک در

امروزه استفاده از کودهای آلی و زیستی به

جهت فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند

عنوان مطلوب ترین راه حل برای جایگزینی یا کاهش

 فسفر و پتاسیم عمل نموده و سبب بهبود،نیتروژن

قابل مالحظه کودهای شیمیایی در سیستمهای

رشد و عملکرد گیاهان زراعی میشود (گیانشوار و

کشاورزی پایدار و ارگانیک در جهت حفظ حاصلخیزی

 محفوظ و،6339  آرانکون و همکاران،6336 همکاران

خاک و تولید سالم و پایدار محصوالت کشاورزی و نیز

 همچنین از آنجا که رویکرد جهانی.)6330 شرف الدین

حفظ سالمت محیط زیست و جامعه انسانی می باشد

در تولید گیاهان دارویی به سمت بهبود کمیت و کیفیت

 از این رو استفاده.)6339  وو و همکاران،6336 (شارما

و سالمت ماده مؤثره می باشد لذا به نظر میرسد که

 ورمی،از کودهای آلی و زیستی نظیر کود دامی

تغذیه سالم این گیاهان از طریق کاربرد کودهای آلی و

کمپوست و باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و حل
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زیستی دارای بیشترین تطابق با اهداف تولید گیاهان

نیتروژن و فسفر گیاه در اثر مصرف کمپوست بود.

دارویی باشد و منجر به بهبود عملکرد کمی و کیفی آنها

فالحی و همکاران ( )1000نیز در مطالعه خود بر روی

گردد (راتی و همکاران  ،6331کاپور و همکاران .)6339

بابونه شاهد افزایش عملکرد گل خشک و عملکرد

از بین گیاهان دارویی می توان به بادرشبی

اسانس در تیمارهای مصرف کمپوست ،ورمی کمپوست

) (Dracocephalum moldavica L.اشاره کرد که

و کود دامی در مقایسه با شاهد بودند .محفوظ و شرف

گیاهی علفی و یکساله از خانواده نعناعیان است که

الدین ( )6330نیز در پژوهشی بر روی رازیانه ،گزارش

منشأ آن جنوب سیبری می باشد .برگ ها و سرشاخه

کردند که

ازتوباکتر،

های گلدار این گیاه معطر و حاوی اسانس هستند.

آزوسپیریلوم و باسیلوس و  93درصد کود شیمیایی

اسانس بادرشبی خاصیت ضد باکتریایی دارد و از آن

توصیه شده ،موجب افزایش درصد نیتروژن و فسفر

در صنایع داروسازی برای درمان دل درد و نفخ شکم

گیاه در مقایسه با شاهد شیمیایی گردید.

کاربرد

توأم باکتریهای

استفاده می شود .هم چنین از اسانس آن در صنایع

هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه تأثیر کاربرد

غذایی ،نوشابه سازی و آرایشی و بهداشتی استفاده

مجزا و تلفیقی نهاده های آلی (کود دامی و ورمی

های فراوانی به عمل می آید (امیدبیگی  ،1002حسین و

کمپوست) و زیستی (نیتروکسین و بیوسوپرفسفات) بر

همکاران  ،6332عبدل بکی و الباتوری  ،6330مهام و

غلظت عناصر  ،K ،P ،Nمیزان و عملکرد اسانس گیاه

همکاران  .)6310در رابطه با پژوهش های انجام گرفته

دارویی بادرشبی جهت تعیین تیمار مناسب از نظر

درباره کاربرد کودهای آلی و زیستی روی گیاهان

دستیابی به بیشترین عملکرد کمی و کیفی می باشد.

دارویی ،صالحی و همکاران ( )1093و خالص رو و
همکاران ( )1093به ترتیب در تحقیق روی بابونه و
انیسون نشان دادند که کاربرد  13تن ورمی کمپوست،
سبب افزایش غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و میزان
اسانس و عملکرد آن نسبت به تیمار مصرف  9تن
ورمی کمپوست گردید .در پژوهشی دیگر مشخص
گردید که مصرف  13تن ورمی کمپوست موجب افزایش
غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و عملکرد دانه رازیانه
گردید (درزی و همکاران  .)1000در چند تحقیق دیگر که
بر روی گیاهان رازیانه ،ریحان و شوید در شرایط
مزرعه ای انجام گرفت ،مشاهده گردید که مصرف
کودهای آلی شامل کود دامی و ورمی کمپوست موجب
افزایش عملکرد محصول گردید (مرادی و همکاران
 ،1000تهامی و همکاران  ،1009مکی زاده و همکاران
 ،1091درزی و همکاران  6316الف) .همچنین مطالعات
جمشیدی و همکاران ( )1093و موقتیان و همکاران
( )1099بر روی رازیانه و خالد و همکاران ( )6332بر
روی ریحان ،مبین بهبود غلظت عناصر غذایی نظیر

مواد و روشها
این پژوهش در بهار سال  1099در مزرعه
تحقیقاتی شرکت کشاورزی و دامپروری ران شهرستان
فیروزکوه که در عرض  09درجه و  99دقیقه شمالی و
طول  96درجه و  99دقیقه شرقی و با ارتفاع  1903متر
از سطح دریا واقع شده است به اجرا در آمد .میانگین
بارش سالیانه  692/0میلی متر و متوسط دما حدود 0
درجه سانتیگراد است .ابتدا از خاک مزرعه نمونه-
برداری انجام گرفت و مشخص گردید که بافت خاک
لومی رسی و  pHآن 0/36 ،می باشد (جدول .)1
پژوهش بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با
هشت تیمار و سه تکرار انجام گرفت .تیمارها شامل 63
تن کود دامی در هکتار 13 ،تن ورمی کمپوست در
هکتار ،کود زیستی (نیتروکسین  +بیوسوپرفسفات)13 ،
تن کود دامی همراه با  9تن ورمی کمپوست در هکتار،
 63تن کود دامی در هکتار همراه با کود زیستی 13 ،تن
ورمی کمپوست در هکتار همراه با کود زیستی 13 ،تن
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کود دامی و  9تن ورمی کمپوست در هکتار همراه با

سپس در مرحله  9برگی تنک شدند .عملیات مبارزه با

کود زیستی و کود شیمیایی ( NPKبه میزان  03 ،03و

علف های هرز مزرعه در پنج نوبت به روش مکانیکی و

 03کیلوگرم در هکتار) بودند .کود زیستی مصرفی،

به وسیله دست صورت گرفت .عملیات آبیاری که به

شامل دو محلول ،یکی محلول نیتروکسین حاوی

صورت جوی پشته ایی بود ،در ابتدا هر  0روز یکبار و

بنامهای

پس از سبز شدن بذور با توجه به شرایط اقلیمی منطقه

 Azotobacter chroococcumو Azospirillum

هر  2تا  0روز یکبار انجام گردید .در این تحقیق صفات

 lipoferumو دیگری محلول بیوسوپرفسفات حاوی

غلظت نیتروژن ،غلظت فسفر و غلظت پتاسیم در

باکتریهای حل کننده فسفات بنام  Bacillus sp.بودند

سرشاخه گلدار ،عملکرد پیکره رویشی ،میزان اسانس و

که در هر میلی لیتر از آنها در حدود  130باکتری فعال

عملکرد اسانس مورد بررسی قرار گرفتند .جهت تعیین

وجود داشت .کودهای مورد استفاده برای تیمار کود

غلظت (درصد) نیتروژن ،فسفر و پتاسیم موجود در

شیمیایی (با توجه به آزمون خاک و نیاز گیاه) ،از نوع

بادرشبی ،یک نمونه  133گرمی سرشاخه گلدار از هر

اوره ،سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم بودند که

کرت به طور تصادفی تهیه گردید .نمونه های فراهم

در زمان کشت مصرف گردیدند .بذر بادرشبی مورد

شده را پس از خشک کردن در آون ( 03درجه سانتی

استفاده در این تحقیق نیز ،که یک اکوتیپ بوده از

گراد به مدت  90ساعت) به وسیله آسیاب برقی پودر

شرکت کشاورزی گیاه گستر اصفهان فراهم گردید.

کرده سپس به روش هضم توسط اسید سولفوریک،

باکتریهای

تثبیت

کننده

نیتروژن

به منظور اجرای آزمایش ،اندازه هر کرت به ابعاد

اسید سالیسیک و آب اکسیژنه و سلنیم ،عصاره آنها

 0 × 6/69متر و حاوی  2ردیف کاشت (سه پشته دو

تهیه گردید و برای اندازه گیری کلیه عناصر مورد نظر

ردیفه) با فاصله بین ردیف  00/9سانتی متر و بین دو

در سرشاخه گلدار بادرشبی از این عصاره استفاده شد.

بوته  0سانتی متر لحاظ گردید .فاصله بین کرتها یک

درصد نیتروژن با استفاده از روش تیتراسیون بعد از

متر و بین تکرارها دو متر درنظر گرفته شدند .کاشت

تقطیر و به کمک دستگاه کجل تک اتو آنالیزر ،درصد

بادرشبی و اعمال تیمارهای آزمایشی بعد از مساعد

فسفر با استفاده از روش کالریمتری (رنگ زرد

شدن هوا در بهار در بیست و پنجم اردیبهشت انجام

مولیبدات -وانادات) و به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر

گرفت .جهت اعمال تیمارهای کود دامی (جدول ،)6

و درصد پتاسیم با استفاده از روش نشر شعلهایی و به

ورمی کمپوست (جدول  )0و تلفیق کود دامی و ورمی

کمک دستگاه فلیم فوتومتر اندازهگیری شدند (امامی

کمپوست ،در وسط هر خط کشت ،شیاری در سراسر

 .)1009به منظور تعیین عملکرد پیکره رویشی در واحد

پشته به عمق  9سانتیمتر ایجاد کرده و مقادیر کودهای

سطح (با در نظر گرفتن اثر حاشیه) ،از خطوط میانی هر

آلی را در درون شیار ریخته و به وسیله شن کش روی

کرت معادل  1مترمربع ،بوته در مرحله گلدهی کامل به

آن خاک داده شد .جهت کاشت بادرشبی ،نیمی از بذور

روش دستی برداشت گردید .سپس سرشاخه گلدار آنها،

مورد نیاز با دو محلول نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و

جدا شدند و بعد در هوای آزاد و در سایه خشک گردیده

به مدت  13دقیقه تلقیح شدند .سپس در سایه و در

و توزین شده و در پایان به کمک آنها ،عملکرد پیکره

معرض هوا خشک گردیده و در عمق  6سانتی متری

رویشی در واحد سطح محاسبه گردید .جهت تعیین

خاک کشت شدند و بالفاصله آبیاری صورت گرفت.

میزان اسانس ،از هر کرت آزمایشی یک نمونه 133

برای اطمینان از جوانهزنی و حفظ تراکم در حد مطلوب،

گرمی از سرشاخه گلدار خشک شده در هوای آزاد،

در روی هر ردیف بذرها با تراکم بیشتری کشت شده و

تهیه کرده که بعد از خرد کردن به مدت  6ساعت با
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استفاده از روش تقطیر با آب به وسیله دستگاه کلونجر

عملکرد آن نیز به کمک حاصلضرب عملکرد پیکره

( ،)Clevengerاسانسگیری گردید (سفیدکن ،1003

رویشی و میزان اسانس به دست آمد.

کاپور و همکاران  .)6339میزان اسانس (درصد) نیز

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

پس از رطوبت زدایی آب آن توسط سولفات سدیم

موجود ) (SASاستفاده گردید و مقایسه میانگینها

خشک ،محاسبه گردید .بعد از تعیین میزان اسانس،

توسط آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 9
درصد ،انجام گرفت.

جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
بافت خاک

اسیدیته

لومی رسی

0/36

هدایت الکتریکی

ماده آلی

dS/m
1/10

نیتروژن
کل

فسفر

%
1/93

پتاسیم
mg/kg

3/30

0/0

039

جدول  -2برخی خصوصیات شیمیایی کود دامی مورد استفاده
اسیدیته

هدایت الکتریکی

ماده آلی

کربن آلی

dS/m
0/9

1/6

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

%
06/2

0

96

1/09

0/6

جدول  -3برخی خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست مورد استفاده
اسیدیته

هدایت الکتریکی

ماده آلی

کربن آلی

dS/m
2/0

0/01

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

%
03/9

91

0

6/99

6/9

نتایج و بحث

نداشت (شکل .)1به نظر می رسد که مصرف توأم ورمی

غلظت نیتروژن در سرشاخه گلدار

کمپوست و کود زیستی (باکتریهای تثبیت کننده

تأثیر تیمارهای کودهای آلی و زیستی بر غلظت

نیتروژن و حل کننده فسفات) از طریق افزایش فعالیت

نیتروژن در سرشاخه گلدار معنیدار شد (جدول.)9

زیستی این باکتریها در محیط رشد حاوی کود آلی

مقایسه میانگین تیمارها ،اختالف قابل توجهی را بین

ورمی کمپوست و پیامد آن بهبود جذب عناصری چون

آنها نشان داد ،به نحوی که غلظت نیتروژن در تیمار

نیتروژن ،ضمن افزایش وزن خشک بادرشبی ،میتواند

کاربرد تلفیقی  13تن ورمی کمپوست و کود زیستی

سبب افزایش نیتروژن جذب شده توسط این گیاه گردد.

( 1/23درصد) نسبت به تیمارهای مصرف  13تن کود

در همین رابطه ،صالحی و همکاران ( )1093در تحقیقی

دامی همراه با  9تن ورمی کمپوست ( 1/60درصد) و

بر روی بابونه نشان دادند که مصرف تلفیقی  13تن

کود شیمیایی ( 1/66درصد) به ترتیب حدود  69و 01

ورمی کمپوست و باکتریهای ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم

درصد بیشتر بود و با سایر تیمارها اختالف آماری

و سودوموناس موجب افزایش درصد نیتروژن گیاه
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درزی ،حاجی سید هادی

شد .این پژوهشگران اظهار داشتند مصرف همزمان این

آن آبشویی زیاد این عنصر در محدوده توسعه ریشه،

باکتری ها با ورمی کمپوست میتواند سبب افزایش

موجب تقلیل جذب نیتروژن و در نهایت کاهش غلظت آن

فعالیت این باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و همچنین

گردیده است .در نقطه مقابل نیز ،تحرک مناسب و رها

بهبود فرایند معدنی شدن نیتروژن از طریق افزایش

سازی تدریجی نیتروژن از منابع آلی و زیستی (مرادی

قابلیت دسترسی نیتروژن ورمی کمپوست گردد که در

و همکاران  ،1000صالحی و همکاران  ،)1093نقش

نهایت منجر به افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه می-

بسزایی در افزایش جذب و بهبود نسبی غلظت نیتروژن

شود .نتایج سایر محققین درباره مصرف کودهای آلی

در تیمارهای مذکور داشته است.

(کمپوست و ورمی کمپوست) بر روی گیاهان ریحان،

غلظت فسفر در سرشاخه گلدار

رازیانه و انیسون ،نیز مؤید افزایش غلظت نیتروژن دانه

تأثیر تیمارهای کودهای آلی و زیستی بر غلظت

در اثر آزاد سازی تدریجی و مداوم نیتروژن از منبع

فسفر در سرشاخه گلدار معنی دار شد .مقایسه

آلی (که سبب همزمانی مناسبی بین سرعت جذب و

میانگینها نیز نشان داد که در بین تیمارها تفاوت معنی-

میزان نیتروژن قابل دسترس گردیده است) ،می باشد

داری وجود داشت (جدول ،)9به نحوی که غلظت فسفر

(درزی و همکاران  ،1000خالص رو و همکاران ،1093

در تیمار مصرف  63تن کود دامی ( 3/600درصد) با

جمشیدی و همکاران  ،1093موقتیان و همکاران ،1099

تیمار مصرف تلفیقی  13تن ورمی کمپوست و کود

خالد و همکاران  .)6332محفوظ و شرف الدین ()6330

زیستی ( 3/620درصد) اختالف معنیداری نداشت ولی

نیز در پژوهشی بر روی رازیانه ،گزارش کردند که
کاربرد

توأم

زیستی

باکتریهای

در مقایسه با شش تیمار کاربرد  13تن ورمی کمپوست

(ازتوباکتر،

( 3/660درصد) ،کود زیستی ( 3/696درصد) ،مصرف

آزوسپیریلوم و باسیلوس) و  93درصد کود شیمیایی

تلفیقی  13تن کود دامی و  9تن ورمی کمپوست (3/669

توصیه شده ،موجب افزایش درصد نیتروژن گیاه در

درصد) ،کاربرد  63تن کود دامی همراه با کود زیستی

مقایسه با شاهد شیمیایی گردید .همچنین درباره توجیه

( 3/602درصد) ،کاربرد تلفیقی  13تن کود دامی 9 ،تن

پایین بودن غلظت نیتروژن در سرشاخه گلدار در تیمار

ورمی کمپوست و کود زیستی ( 3/619درصد) و کود

کود شیمیایی در مقایسه با تیمارهای مختلف کودهای

شیمیایی ( 3/630درصد) به ترتیب در حدود ،19 ،69

آلی و زیستی ،میتوان اظهار داشت که تحرک باالی
نیتروژن کود شیمیایی اوره در محیط خاک و متعاقب

جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر کاربرد نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر و اسانس بادرشبی
میانگین مربعات

منابع تغییر
درجه

غلظت نیتروژن

غلظت فسفر

غلظت پتاسیم

آزادی

در سرشاخه

در سرشاخه

در سرشاخه

گلدار

گلدار

گلدار

تکرار

6

ns

تیمار

0

*

خطای آزمایش

19

)%( C.V.

3/360019

3/323069

ns
*

3/333192

3/336123

ns
ns

3/339919
3/331000

عملکرد پیکره
رویشی
ns
*

6612/3

132936/0

عملکرد

میزان اسانس
ns
*

3/332329

3/310100

اسانس
ns
*

6/090912

2/211610

3/310920

3/333921

3/330060

01990/60

3/339939

1/003962

9/60

9/91

9/29

13/29

19/96

10/10

 * ، nsو **  :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احمال  9درصد و  1درصد می باشد.
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شکل -1تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی و زیستی بر غلظت نیتروژن
ستون های دارای حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فاقد اختالف آماری معنیدار می باشند.

 01 ،66 ،60و  00درصد بیشتر بود (شککل .)6مکیتکوان

فسفات موجب افزایش غلظت فسفر در دانه گردیکد .آنهکا

اظهار داشت که مصرف تلفیقی ورمی کمپوسکت و ککود

اظهار داشتند که یک رابطه هم افزایی و تشدید کننده بین

زیستی و بکه ویکژه مصکرف تنهکا ککود دامکی از طریکق

کود آلی و زیستی یاد شده وجود دارد که از طریق رهکا

افزایش فعالیت میکروبی خکاک و بهبکود فکراهم ککردن

سازی آهسته و مداوم فسفر و متعاقب آن بهبکود جکذب

جذب عناصر غذایی نظیر فسفر ،باعث افزایش بیومکاس

و سپس افزایش بیوماس ،سبب افزایش غلظت فسکفر در

و در نتیجه افزایش غلظت فسفر جذب شده توسط گیکاه

دانه شکد .یافتکههکای سکایر محققکین نیکز مبکین افکزایش

میگردد .در همین ارتباط ،خالد و همککاران ( )6332نیکز

درصد فسفر در گیکاه در اثکر مصکرف کودهکای آلکی و

در پژوهشی روی ریحان مشکخص کردنکد ککه مصکرف

زیسککتی در گیاهککان بابونککه ،انیسککون و رازیانککه بککود

 63تن کمپوست باعث افزایش بارز درصکد فسکفر گیکاه

(صالحی و همکاران  ،1093خالص رو و همکاران ،1093

در مقایسه با شاهد شیمیایی شد .جمشکیدی و همککاران

موقتیککان و همکککاران  ،1099محفککوظ و شککرف الککدین

( )1093نیز در تحقیقی بر روی رازیانه به بهبکود غلظکت

.)6330

فسفر در دانه و گیاه در اثر مصکرف جداگانکه و تلفیقکی
کود دامی و کمپوست به دلیل افزایش فعالیت میکروبکی

غلظت پتاسیم در سرشاخه گلدار

خکاک و بهبکود فراهمکی جکذب عنصکر فسکفر در خکاک،

تأثیر تیمارهای مختلف کودهای آلی و زیستی بکر

اذعان داشتند .همچنین درزی و همکاران ( )1000نیز در

غلظککت پتاسککیم در سرشککاخه گلککدار معنککی دار نگردیککد

پژوهشککی بککر روی رازیانککه نشککان دادنککد کککه مصککرف

(جدول.)9

تلفیقککی 13تککن ورمککی کمپوسککت و بککاکتری حککل کننککده
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شکل -2تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی و زیستی بر غلظت فسفر
ستون های دارای حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فاقد اختالف آماری معنیدار می باشند.

عملکرد پیکره رویشی

کمپوست ،به تأثیر مفید و مطلوب کودهکای آلکی مکذکور

تأثیر تیمارهای مختلف کودهای آلی و زیستی بکر

بر ویژگی های فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خکاک و نیکز

عملکرد پیکره رویشی (سرشاخه گلدار) معنی دار گردید

پیامکد آن بهبکود جککذب مناسکب عناصکر غککذایی و آب و

(جدول )9و مقایسه میانگین تیمارها نشان دهنده تفکاوت

افککزایش رشککد و بیومککاس مربککوط گککردد (آرانکککون و

معنی داری در بین آن هکا بکود ،بکه نحکوی ککه عملککرد

همکککاران  ،6332آرایککا و همکککاران  .)6332تیمارهککای

پیکره رویشی در تیمار مصرف تلفیقی  13تن کود دامکی

مذکور علی رغم اینکه دارای عملکرد پیکره بیشتری مکی

و  9تن ورمی کمپوسکت ( 6306کیلکوگرم در هکتکار) در

باشند ولی حکاوی غلظکت نیتکروژن و فسکفر کمتکری در

مقایسه با تیمارهای مصکرف  63تکن ککود دامکی (1909

سرشاخه گلدار در مقایسه با سایر تیمارهای کود آلی و

کیلککوگرم در هکتککار) ،کککاربرد کککود زیسککتی (1900/0

زیستی بودند که به نظکر مکی رسکد ایکن مسکئله بیکانگر

کیلوگرم در هکتار) ،مصرف تلفیقی  63تن ککود دامکی و

غلظت مناسب و کارآمد این عناصر در تولید ماده خشک

کود زیستی ( 1290کیلوگرم در هکتار) ،مصکرف تلفیقکی

و متعاقب آن عملککرد پیککره رویشکی در دو تیمکار یکاد

 13تن ورمی کمپوست و کود زیستی ( 1213/0کیلکوگرم

شککده باشککد .در همککین ارتبککاط ،مکککی زاده و همکککاران

در هکتار) و کاربرد توأم  13تن کود دامی 9 ،تکن ورمکی

( )1091در پژوهشی بر روی ریحان مشاهده نمودند ککه

کمپوست و کود زیستی ( 1996/0کیلوگرم در هکتار) بکه

مصکرف ککود دامکی و ورمکی کمپوسکت سکبب افککزایش

ترتیب در حدود  62 ،66 ،60 ،00و  93درصد بیشتر بود

عملکککرد پیکککره رویش کی ،در مقایسککه بککا شککاهد گردی کد.

و با دو تیمار مصرف  13تن ورمکی کمپوسکت (1091/0

همچنککین پانککدی ( ،)6339تهککامی و همکککاران ( )1009و

کیلوگرم در هکتار) و ککود شکیمیایی ( 1099/0کیلکوگرم

رضکایی و بککرادران ( )1096در پکژوهش هککای خکود بککه

در هکتار) اختالف معنی داری نداشت (شکل .)0بکه نظکر

ترتیب بکر روی درمنکه ،ریحکان و همیشکه بهکار ،شکاهد

می رسد که افکزایش عملککرد پیککره رویشکی در تیمکار

افزایش عملکرد محصول (عملکرد پیکره و گل خشک) در

مصرف توأم کودهای آلی (  13تکن ککود دامکی و  9تکن

تیمارهای حاوی ورمی کمپوست بودند.

ورمککی کمپوسککت) و تیمککار مصککرف  13تککن ورمککی

نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر  K ،P ،Nو اسانس....
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شکل -3تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد پیکره رویشی
ستون های دارای حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فاقد اختالف آماری معنیدار می باشند.

میزان اسانس

( )1093در پژوهشککی بکککر روی بابونکککه ،خکککالص رو و

تأثیر تیمارهای کودهای آلی و زیستی بکر میکزان

همکککاران ( )1093بککر روی انیسککون و انککور و همکککاران

اسانس معنیدار شد (جدول .)9مقایسه میانگین تیمارها،

( )6339بر روی ریحان نیز اظهار داشتند ککه بکه ترتیکب

اختالف قابل توجهی را بین آن ها نشکان داد ،بکه نحکوی

مصرف  13 ،13و  9تن ورمی کمپوست از طریق بهبکود

کککه میککزان اسککانس در تیمککار کککاربرد  13تککن ورمککی

شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی خکاک ،ضکمن ایجکاد

کمپوست ( 3/99درصد) اختالف معنیداری بکه ویکژه بکا

یک بستر مناسب برای رشد ریشه و دسترسکی مطلکوب

تیمار مصرف تلفیقکی  13تکن ککود دامکی 9 ،تکن ورمکی

بککه عناصککر معککدنی ،موجککب بهبککود میککزان اسککانس در

کمپوست و کود زیستی ( 3/90درصد) نداشکت ولکی بکه

گیاهان دارویی مذکور گردید .در دو تحقیق دیگر هم ککه

صورت بارزی بیشتر از بعضی تیمارها بود ،بکه نحکوی

بر روی گیاهان شوید و انیسکون انجکام شکد ،مشکخص

که نسبت به تیمارهای مصرف  13تن کود دامکی همکراه

گردید که کاربرد به ترتیب  9و  13تکن ورمکی کمپوسکت

با  9تکن ورمکی کمپوسکت ( 3/09درصکد) ،ککاربرد ککود

در هکتار سکبب بهبکود میکزان اسکانس گردیکد (درزی و

زیستی ( 3/02درصد) و مصکرف تلفیقکی  13تکن ورمکی

همکاران  1096و  6316ب) .یافتههای سایر پژوهشگران

کمپوست و کود زیستی ( 3/06درصد) به ترتیکب حکدود

روی گیاهان ریحان ،بابونه ،رازیانه ،بادرشکبی و مکرزه

 93 ،00و  29درصد بیشتر بکود (شککل .)9بکه نظکر مکی

نیز بیانگر بهبود میزان اسکانس در اثکر مصکرف ورمکی

رسککد کککه مصککرف مقککدار مناسککبی ورمککی کمپوسککت از

کمپوسککت بککود (درزی و همکککاران  ،1000مفککاخری و

طریق فراهمی جذب مطلوب فسفر و نیتروژن و عناصکر

همکککاران  1093ب ،رضککوانی مقککدم و همکککاران ،1096

کککم مصککرف (آرانکککون و همکککاران  ،6332زالککر ،)6330

سککینگ و رامککش  ،6336گیتککا و همکککاران  ،6339حککا

موجب تولید بیوماس کافی و در نهایکت افکزایش میکزان

سیدهادی و همکاران .)6311

اسککانس گردی کد .در همککین رابطککه ،صککالحی و همکککاران
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شکل -4تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی و زیستی بر میزان اسانس
ستون های دارای حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینها فاقد اختالف آماری معنیدار می باشند.

عملکرد اسانس

عملکرد اسانس گردید (صالحی و همککاران  .)1093ایکن

تأثیر تیمارهای کودهای آلی و زیستی بر عملککرد

پژوهشکگران عنکوان کردنکد بکا افکزایش میکزان ورمکی

اسانس معنی دار شد (جکدول )9و مقایسکه میکانگین هکا،

کمپوست به خاک نه تنها فراهمی عناصر غکذایی مکورد

اختالف چشمگیری را بین آنها نشان داد ،به نحوی ککه

نیاز گیاه (به ویژه نیتروژن و فسفر) افزایش یافت بلککه

عملکرد اسانس در تیمار کاربرد  13تن ورمی کمپوسکت

ورمی کمپوست با بهبود شکرایط فیزیککی و فراینکدهای

( 9/93کیلوگرم در هکتار) به صورت چشمگیری بیشکتر

حیاتی خاک ،ضمن ایجاد یک بستر مناسب بکرای رشکد

از برخی تیمارها بود به طوری که نسکبت بکه تیمارهکای

ریشه ،باعث افزایش تولید ماده خشکک ،عملککرد گکل و

مصرف تلفیقی  63تن کود دامکی و ککود زیسکتی (2/99

درصد اسانس گردید که در نهایت بهبود عملکرد اسانس

کیلوگرم در هکتکار) ،مصکرف  63تکن ککود دامکی (2/99

را نیز فراهم آورده است .مرادی و همکاران ( )1000نیز

کیلوگرم در هکتار) ،کاربرد کود زیستی ( 9/02کیلکوگرم

در پژوهش خود شاهد افزایش عملکرد اسکانس رازیانکه

در هکتار) و مصرف تلفیقکی  13تکن ورمکی کمپوسکت و

در اثر کاربرد تلفیقی کمپوسکت و ورمکی کمپوسکت (بکه

کود زیستی ( 9/63کیلوگرم در هکتار) بکه ترتیکب حکدود

ترتیب  13و  0/9تکن در هکتکار) بودنکد .آنهکا دلیکل ایکن

 29 ،92 ،00و  00درصد بیشتر بود (شکل .)9با توجه به

افزایش را به بهبکود عملککرد دانکه و درصکد اسکانس در

بیشتر بکودن میکزان اسکانس در تیمکار مصکرف  13تکن

تیمککار مککذکور نسککبت دادنککد .گککزارش هککای سککایر

ورمی کمپوست و نیز تولید مناسب و قابل قبول عملکرد

پژوهشککگران روی گیاهککان ریحککان ،درمنککه ،بابونککه،

پیکره رویشکی (سرشکاخه گلکدار) در همکین تیمکار و بکا

بادرشبی ،زیره سبز ،شوید و انیسکون نیکز مؤیکد تکأثیر

عنایت به این موضوع که عملکرد اسکانس ،حاصلضکرب

بارز و مثبت ورمی کمپوست بر عملککرد اسکانس اسکت

میزان اسانس در عملکرد پیکره می باشد ،لکذا مکی تکوان

(عزیکزی و همککاران  ،1000مفکاخری و همکککاران 1093

انتظار داشت که عملکرد اسانس به صورت قابل توجهی

الککف ،سککعیدنژاد و رضککوانی مقککدم  ،1009خککالص رو و

بیشتر باشد .یافتههکای یکک پکژوهش روی گیکاه بابونکه

همککککاران  ،1093درزی و همککککاران  1096و  6316ب،

آشکار کرد که مصرف ورمی کمپوسکت ( 9و  13تکن در

سککینگ و رامککش  ،6336انککور و همکککاران  ،6339پانککدی

هکتار) در مقایسه با شاهد (عدم مصرف) ،سبب افزایش

.)6339

نقش کاربرد مجزا و تلفیقی نهاده های آلی و زیستی بر غلظت عناصر  K ،P ،Nو اسانس....
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آزمایش حاکی از برتری نسکبی تیمکار مصکرف  13تکن

در کل نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد ککه

ورمی کمپوست نسبت به تیمار کود شیمیایی بوده و بکا

بیشترین غلظت نیتروژن و فسفر در سرشکاخه گلکدار و

توجه به پاسخ مثبت عملکرد کمی و کیفکی گیکاه دارویکی

نیز بیشترین عملکرد پیکره رویشکی گیکاه بادرشکبی بکه

بادرشبی به کاربرد این منبع غذایی آلی ،می توان انتظار

ترتیککب در سککه تیمککار مصککرف تلفیقککی  13تککن ورمککی

داشککت کککه در ایککن شککرایط و بککدون اسککتفاده از کککود

کمپوست و کود زیسکتی ،مصکرف  63تکن ککود دامکی و

شیمیایی ،شاهد دستیابی به تولید سالم و پایدار اسانس

مصرف تلفیقی  13تن کود دامی و  9تن ورمی کمپوست

و عملکککرد اسککانس در ایککن گیککاه دارویککی در یککک نظککام

بدست آمد ولی در عین حال بیشترین میکزان اسکانس و

کشاورزی ارگانیک باشیم.

عملکرد اسانس در تیمار مصرف  13تن ورمی کمپوست
حاصل گردید .به نظر میرسد این مسئله ناشی از جکذب

سپاسگزاری

مناسب و متعکادل عناصکر غکذایی بکه ویکژه نیتکروژن و

بدینوسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشکگاه

فسفر در این تیمار باشد که منجر به تولید مکاده خشکک

آزاد اسالمی واحد رودهن به خاطر تأمین بودجکه طکرح

الزم و کافی (عملکرد پیکره رویشکی) و پیامکد آن کسکب

پژوهشی و نیز مکدیر و کارکنکان شکرکت کشکاورزی و

بیشترین میکزان اسکانس و عملککرد اسکانس در شکرایط

دامپروری ران در شهرستان فیروزکوه که صمیمانه مکا

آزمککایش حاضککر گردیککده اسککت .در ضککمن یافتککههککای

را در انجام این تحقیق یاری نموده اند ،تشکر میکنیم.

منابع مورد استفاده
امامی ع .1009 ،روشهای تجزیه گیاه (جلد اول) .نشریه شماره  . 906مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور.
امیدبیگی ر .1002 ،رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی (جلد دوم) .انتشارات طراحان نشر.
تهامی زرندی م ک ،رضوانی مقدم پ و جهان م .1009 ،مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه
دارویی ریحان )  .(Ocimum basilicum L.نشریه بوم شناسی کشاورزی.03-06 :)1(6 ،
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جمشیدی ا ،قالوند ا ،سفیدکن ف و محمدی گل تپه ا .1093 ،تأثیر کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای (آلی ،شیمیایی ،بیولوژیک
وتلفیقی) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازیانه .مجله علوم محیطی.99-06 :)9(0 ،
خالص رو ش ،قالوند ا ،سفیدکن ف و اصغرزاده ا .1093 ،تأثیر نهاده های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب
برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون ) .(Pimpinella anisum L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-923 :)9(60 ،
.991
درزی م ت ،قالوند ا ،سفیدکن ف و رجالی ف .1000 ،تأثیر کاربرد میکوریزا ،ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و
کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه .مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.092-910 :)9(69 ،
درزی م ت ،قالوند ا و رجالی ف .1000 ،تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر  K ،P ،Nو عملکرد دانه در گیاه
دارویی رازیانه ( .)Foeniculum vulgare Mill.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.1-19 :)1(69 ،
درزی م ت ،حا سیدهادی م ر و رجالی ف .1096 ،تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمیت و کیفیت اسانس
گیاه دارویی انیسون ) .(Pimpinella anisum L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.900-999 :)0(69 ،
رضایی م و برادران ر .1096 ،بررسی تأثیر انواع کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula
) .officinalis L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.209-293 :)0(69 ،
رضوانی مقدم پ ،امین غفوری ا ،بخشایی س و جعفری ل .1096 ،بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمی و
مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه ) .(Satureja hortensis L.نشریه بوم شناسی کشاورزی.139-116 :)6(9 ،
سعیدنژاد ا ح و رضوانی مقدم پ .1009 ،ارزیابی اثر مصرف کمپوست ،ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد ،اجزای
عملکرد و درصد اسانس زیره سبز ) .(Cuminum cyminumنشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)-190 :)6(69 ،
.196
سفیدکن ف .1003 ،ارزیابی کمی و کیفی اسانس رازیانه در مراحل مختلف رشد ) .(Foeniculum vulgare Millمجله تحقیقات
گیاهان دارویی و معطر ایران.09-139 :0 ،
صالحی ا ،قالوند ا ،سفیدکن ف و اصغرزاده ا .1093 ،تأثیر کاربرد زئولیت ،مایه تلقیح میکروبی و ورمی کمپوست بر غلظت عناصر
 ،K ،P ،Nمیزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی ).(Matricaria chamomilla L.
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.100-631 :)6(60 ،
عزیزی م ،رضوانی ف ،حسن زاده خیاط م ،لکزیان ا و نعمتی ح .1000 ،تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر
خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی ) (Matricaria recutitaرقم  .Goralمجله تحقیقات گیاهان دارویی
و معطر ایران.06-90 :)1(69 ،
فالحی  ،کوچکی ع ر و رضوانی مقدم پ . 1000 ،بررسی اثر کودهای آلی بر شاخص های کمی ،اسانس و کامازولین در گیاه
دارویی بابونه آلمانی ) .(Matricaria recutitaنشریه پژوهش کشاورزی :آب ،خاک و گیاه در کشاورزی.190-120 :)1(0 ،
مرادی ر ،رضوانی مقدم پ ،نصیری محالتی م و لکزیان ا .1000 ،بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد ،اجزای عملکرد
دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه ) .(Foeniculum vulgareمجله پژوهشهای زراعی ایران.269-209 :)6(0 ،
مفاخری س ،امیدبیگی ر ،سفیدکن ف و رجالی ف 1093 ،الف .تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی،
مورفولوژیکی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبی ( .)Dracocephalum moldavicaمجله علوم باغبانی ایران:)0(96 ،
.699-699
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 بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمیت و کیفیت، تأثیر کاربرد ورمی کمپوست. ب1093 ، سفیدکن ف و رجالی ف، امیدبیگی ر،مفاخری س
:)9(60 ، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.(Dracocephalum moldavica L.) اسانس گیاه دارویی بادرشبی
.992-239
 آلی و شیمیایی بر، اثر کودهای زیستی.1091 ، چایی چی م ر و خاوازی ک، زهتاب سلماسی س، نصراله زاده ص،مکی زاده تفتی م
.1-16 :)1(66 ، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.(Ocimum basilicum L.) خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان
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