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به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عصاره کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی

شش اکوتیپ بادرشبو ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در دو سال زراعی  1394و  1395به صورت کشت بهاره انجام گرفت.

نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اعمال تیمار های محلول پاشی عصاره کودهای آلی(شاهد،
کود گاوی ،کود مرغی ،ورمی کمپوست و کمپوست) بر صفات ارتفاع بوته ،تعداد سرشاخه های tگلدار ،طول
برگ ،عرض برگ ،سطح برگ ،عملکرد و درصد اسانس در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد .همچنین اثر
اکوتیپ(ارومیه ،سلماس ،عجب شیر ،تهران ،اصفهان و شیراز) بر صفات ارتفاع بوته ،تعداد سرشاخه های گلدار،

طول برگ ،عرض برگ ،سطح برگ ،عملکرد و درصد اسانس در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد .اثرات
متقابل اکوتیپ در محلول پاشی بر صفات طول برگ و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد و بر صفات

عملکرد و درصد اسانس در سطح احتمال  5درصد معنی دار بود .اثر متقابل اکوتیپ در محلول پاشی بر صفات
ارتفاع بوته ،تعداد سرشاخه های گلدار و عرض برگ معنی دار نشد .بیشترین درصد اسانس مربوط به اکوتیپ

ارومیه و محلول پاشی عصاره کود مرغی با میانگین  0/99درصد و سپس اکوتیپ ارومیه و محلول پاشی عصاره
ورمی کمپوست با میانگین  0/95درصد به دست آمد .در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش کاربرد تیمار

محلول پاشی عصاره کود مرغی  ،ورمی کمپوست و اکوتیپ ارومیه درمنطقه ارومیه و کشت اکوتیپ های بومی

در سایر مناطق در زراعت بادرشبو توصیه می شود.

واژه های کلیدی :تغذیه برگی ،درصد اسانس ،گیاه دارویی ،متابولیت های ثانویه

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئولAghaee.rogyihe@yahoo.com :
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آید .کشت گیاهان دارویی موجب تولید مواد

مقدمه

خام دارویی با کیفیت یکنواخت و خصوصیات

بادرشبو ()Dracocephalum moldavica L.

گیاهی علفی و یکساله ،متعلق به خانواده نعناع

شناخته شده می گردد .از سوی دیگر ،تامین

تمامی پیکر این نبات حاوی اسانس می باشد با

تولید محصول در واحد سطح دارد که علمی

مواد اولیه یرای صنایع داروسازی نیاز به افزایش

( )Lamiaceaeاست).(Gholizadeh et al. 2010

ترین و اقتصادی ترین روش دستیابی به این

این حال گلها ،برگها و ساقه های جوان حاوی

مهم ،افزایش کارآیی نهاده های مورد استفاده

بیشترین مقدار اسانس می باشد .اسانس بادرشبو

در زراعت گیاهان دارویی می

حاوی ژرانیال( ،)Geranialنرال( ،)Neralژرانیل

) .et al., 2002کشت یک گیاه دارویی از نظر

استات( )Geranyl acetateو ژرانیول()Geraniol

اقتصادی وقتی مقرون به صرفه است که تولید

است .این ترکیبات منوترپن های حلقوی

متابولیت های ثانویه آن به حد مطلوب رسیده

اکسیژن دار هستند که  90درصد اسانس را

تشکیل می

باشد(Rizzalli

باشد .با شناخت عوامل محیطی موثر در تولید و

دهند(Mohammadipour et al.,

) .2012اسانس بادرشبو دارای خاصیت آنتی

انتخاب ارقام گیاهی مناسب می توان به حداکثر

باشد(Bermani,

) .2005امروزه شيوه محلول پاشي برگي عناصر

مقدار محصول دست

اکسیدانی ،ضدعفونی کننده ،ضدباکتری،

ضدقارچ و ضدویروس می

یافت(Omidbeygi,

) .1997از عصاره آن نیز در طب سنتی جهت

غذايي بـه عنـوان مكمـل روش خاكي شيوه

درمان اسپاسم های معده و کلیه استفاده می

و پـر مصرف ،اسيدهاي آمينه ،اسيدهاي

هاي مـؤثر در بكـارگيري عناصـر كـم مصـرف

درمان ضعف عمومی بدن ،تقویت قلب و

هيوميك و فلويك ،هورمـونهـاي رشد گياهي،

شود .برخی از مطالعات نشان داده است که این

عصاره جلبكهاي دريايي و هيدراتهاي كربن

گیاه می تواند به عنوان یک ضد تومور نیز به

کار

رود)et al., 2014

مي باشـد .تركيبات بيولوژيكي و آلي امروزه

 .(Veluدر حال حاضر،

با اهداف مختلفي همچـون افـزايش محصول،

اهمیت کاشت ،داشت ،برداشت و فرآیندهای

كاهش مواد شيميايي مضر و تأثير برخي

پس از برداشت یک گیاه دارویی به منظور

هورمونهاي مـؤثر براي رشد گياه مورد استفاده

افزایش مواد مؤثرۀ آنها بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .مواد دارویی که مستقیماً از ناحیه

قرار مي

ژنتیکی و بیوشیمیایی گرانبهایی هستند که باید

را افزايش داده و كمبود عناصر غذايي را در

گيرند)khomami, 2004

.(Mahbub

محلول پاشي برگي ،بهره وري عناصر غذايي

طبیعت به انسان عرضه می شوند ،مدلهای

مدت كوتاه تري در مقايسه با مصرف خاكي

به عنوان پشتوانۀ داروهای مصرفی جامعه در

آنها برطرف مي سازد .تأثير مصرف كودهاي

بانک طبیعت نگهداری شوند و با نسخه برداری
از روی این مدلها ،صرفاً برای تولید انبوه مواد

آلي و كمپوست ها چه به صورت عصاره و چه
به شكل جامد ،به كنترل امراض ممكن است

دارویی در کشت و صنعت استفاده الزم به عمل
74
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ناشي از اثـرات ضـد ميكروبي آنها و يا اثرات

و محلـول پاشـي بـا ورمـي واش بـر صـفات

باشد(Ferandez,

دادند تيمار ورمـي واش موجب افزايش معني

تحريك كنندگي آنهـا بـراي ايجـاد مقاومـت
گياه در برابر عوامل بيماريزا

مورفولوژيك و ميزان مواد مؤثره ريحان نشان

) ،1993; Velu et al., 2014روش تغذيه برگي به

دار ارتفاع ،فاصله ميانگره ،تعداد برگ ،سطح

روش سـرعت انتقـال عناصـر غذايي از سطح

شـد ولـي تعـداد گـره و وزن خشك بوته تحت

برگ ،وزن تر و درصد اسانس نسبت به شاهد

نوبه خود در افزايش عملكرد مفيد است .در ايـن

تأثير قرار نگرفت.

برگها به اندامهاي مختلف گياه زياد و بيشترين

مواد و روش ها

تأثير آن زماني است كه برگها به حداكثر سطح

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی کودهای

خود رسـيده انـد .در ايـن روش عناصر غذايي

آلی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی

مسـتقيما˝وارد انـدام هـوايي مـي شـود و مشـكل

و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو ،آزمایشی به

رسوب در خاك و كم شدن قابليت استفاده از

صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های

آن وجود ندارد(Mohamadi, 2006; Yongzhen

) Khan et al (1992) .et al., 2017اعالم داشتند

کامل تصادفی با سه تکرار و  30تیمار در مزرعه

پاشي بر اندام سبز گياه در مقايسه با استفاده

در دو سال زراعی  1394و  1395به صورت

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

كه استفاده از كود نيتروژن به صورت محلول

مستقيم در خاك ،باعث توليد بيشتر مقدار
اسانس گياه

رازيانه(vulgar

کشت بهاره اجرا گردید .در این تحقیق ،فاکتور
اول شامل اکوتیپ های بادرشبو در شش سطح

 )Foeniculumشد

و همچنين نوع تركيبهاي اسانس هم تحت
تأثير روش كود دهي قرار گرفت.

( اکوتیپ ارومیه ،سلماس ،عجب شیر ،تهران،
اصفهان و شیراز) و فاکتور دوم شامل محلول

Padem et

) al.,(1999از طريق اسپري برگي اسيد هيوميك

پاشی کودهای آلی در پنج سطح (شاهد،

فلفـل( )Capsicum annuraمشـاهده كردنـد كـه

کمپوست) بود .این منطقه با عرض جغرافیایی

روي

بادنجـان(melongena

کود گاوی ،کود مرغی ،ورمی کمپوست و

 )Solanumو

 37درجه و  32ثانیه و طول جغرافیایی  45درجه

غلظـتهـاي مختلـف آن مـي توانـد بـر شاخص

هاي رشدي همچون ارتفاع ،قطر و عناصر

و  5ثانیه با ارتفاعی برابر  1320متر از سطح دریا

مواد آلي كه توسط كرم خـاكي مصـرف مـي

منحنی آمبروترمیک این منطقه جز مناطق سرد

واقع شده است .بر اساس آمار آب و هوایی و

ماكروي برگ مـؤثر باشد .در ورمی کمپوست

و خشک می باشد .مشخصات خاک محل

شـود تحـت تـأثير ميكروفلوراي روده كرم به

آزمایش در جدول( )1و میانگین شرایط آب و

هوموس تبديل مي شود كـه قابليـت جـذب

هوایی دوره رشد در جدول( )2نشان داده شده

نيتروژن ،فسفر و پتاسيم را براي گياه افزايش

مي دهـد Azizi et al.,( 2006) .بـا

است.

بررسـي تـأثير سـطوح مختلف ورمي كمپوسـت
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بافت خاک

هدایت الکتریکی

(دسی زیمنس بر متر)

اسیدیته کل

اشباع
رس ()%

سیلت ()%

شن ()%

کربن آلی ()%

میلیون)

نیتروژن کل

(قسمت در میلیون)

فسفر (قسمت در

پتاسیم (قسمت در

میلیون)

loamy
loamy

1.1
1.1

8.8
8.7

26
26

35
35

39
39

0.6
0.6

0.06
0.07

10.4
10.4

250
249

عمق نمونه

Soil
Texture

EC
()Ds/m

pH

Clay
()%

Silt
()%

Sand
()%

(O.C)%

N
()ppm

P2o5
()ppm

K2o
()ppm

برداری(سانتیمتر)

جدول -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش در سال های 94و95
Table 1. Soil physical and chemical characteristics of the experimental location in 2015and
2016

Sampling
depth
()cm
0-60
0-60

جدول -2میانگین ماهانه شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش در طول دوره رشد بادرشبو در سال های

حداقل رطوبت

29.77

71.48

10.34

7.16

1.00

26.63

10.98

29.48

69.45

11.55

8.20

0.18

31.28

16.14

25.26

68.26

11.92

7.78

0.00

32.56

16.34

24.78

69.13

10.42

5.77

0.00

30.22

12.08

(درصد)

32.19

76.03

8.92

5.55

1.69

22.95

9.15

حداکثر

41.84

82.29

6.50

3.21

2.05

15.19

3.43

رطوبت

31.2

77

9.54

5.31

0.34

28.50

12.66

(درصد)
ساعات آفتابی

تبخیر (میلیمتر)

بارش (میلیمتر)

حداکثر دما

18.71

57.58

11.67

2.29

0

34.36

15.54

(درجه سانتی

21.87

57.26

12.43

9.01

0

33.54

17.01

گراد)

22.65

66.42

11.2

8.97

0.2

29.48

12.27

حداقل دما

29.84

75.13

9.15

6.65

1.30

22.39

7.93

(درجه

33.29

77.71

7.62

4.87

0.45

17.06

3.02

سانتیگراد)

Minimu
m
Moisture
()%

Maximu
m
moisture
()%

Sunn
y
hours

Evaporatio
(n )mm

Precipitatio
(n )mm

Maximum
temperatur
(e )°C

Minimum
temperatur
(e )°C

ماه

زراعی 1394و 1395
Table 2. Monthly average of weather parameters of the experimental site during the plant
growth period in 2015 and 2016

Month

سال 94
2015
فروردین

April
اردیبهشت
May
خرداد

June
تیر
July
مرداد

Agugust
شهریور

Septemb
er
سال95
2016
فروردین
April
اردیبهشت
May
خرداد

June
تیر
July
مرداد

Agugust
شهریور

Septemb
er

منبع :اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

1
76

Source: West Azarbaijan meteorological department
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عملیات تهیه زمین شامل شخم عمیق در پاییز

مرحله  12برگی بود ،صورت گرفت .به منظور

شخم سطحی با گاوآهن پنجه غازی زده شد و

کودهای آلی به نسبت یک به  10تهیه شد ،به

تهیه تیمارهای محلول پاشی ،محلول غذایی

بود و در اوایل بهار به منظور تهیه بستر کاشت،

این صورت که یک کیلوگرم از کود آلی مورد

با لولر تسطیح گردید .مزرعه آزمایشی شامل سه

نظر به مدت  48ساعت در  10لیتر آب مقطر

بلوک که هر کدام دارای  30کرت آزمایش بود

خیسانده شد .سپس با دو الیه پارچـه نازک

تهیه گردید .ابعاد کرتها  2×2متر و فاصله بلوک

عصـاره حاصل صاف شد .جهت تعیین غلظت

ها از یکدیگر یک و نیم متر بود .بذور اکوتیپ

و عناصر موجود ،محلول ها به آزمایشگاه تجزیه

ها از شهرهای مورد نظر جمع آوری گردید.

خاک ،آب ،هوا و گیاه منتقل شد .نتایج تجزیه

کاشت بذور در  15فروردین به صورت دستی

شیمیایی محلول کودهای آلی در جدول()3

به مقدار سه گرم در هر کرت انجام شد .سپس

نشان داده شده است .اعمال تیمارهای محلول

یک الیه خاک نرم که قبال با الک تهیه شده بود

پاشی در مرحله رشد رویشی بادرشبو ،دو مرحله

به عمق یک تا دو سانتیمتر بر روی بذرها قرار

در اول و پانزدهم خرداد ماه توسط سمپاش

گرفت و در واقع عمق کاشت بذر یک تا دو

دستی انجام گرفت .برای محلول پاشی ،ابتدا

سانتیمتر بود .مقدار بذر مصرفی پنج کیلوگرم در

صبح روز محلول پاشی ،مزرعه آبیاری گردید

هکتار و درصد جوانه زنی بذرها  98درصد بود.

و سپس در عصر و تقریبا غروب آفتاب محلول

اولین آبیاری(خاک آب) بعد از کاشت بذور

پاشی انجام شد ،با این کار رطوبت نسبی هوا

به صورت سطحی و یکنواخت انجام گرفت.

افزایش یافته و محلول روی پیکر رویشی فرصت

سپس به طور مرتب تا مرحله جوانه زنی یک

کافی برای جذب شدن داشت .در تيمار شاهد

روز در میان آبیاری صورت گرفت و پس از

محلول پاشي با آب مقطر صورت گرفت.

دستیابی به جوانه زنی یکنواخت ،تا مرحله 50

درصد گلدهی ،هر هفته یک بار آبیاری شد.

برداشت نمونه ها اواخر گلدهی در مرداد

بهاره کشت می شود و بیشترین بارندگی در ماه
های فروردین و اُردیبهشت وجود دارد ،بخش

خشک انجام گرفت .بدین منظور به مقدار 40

گرم از هر نمونه وزن شد و این مقدار پس

صورت گرفت(جدول .)2مبارزه با علف های

کلونجر در داخل بشر  1000سی سی قرار داده

ماه صورت گرفت .اسانس گیری از نمونه های

به دلیل اینکه گیاه دارویی بادرشبو به صورت

از خرد شدن جهت اسانس گیری با دستگاه

قابل توجهی از آبیاری مزرعه توسط بارندگی

شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار

هرز در حین فصل رشد به صورت دستی و

آماری  ،MSTAT-Cبرای مقایسه میانگین ها از

مکانیکی در دو مرحله انجام گرفت .مرحله اول

آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد و برای

بالفاصله بعد از جوانه زنی بذور بادرشبو که

رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

بذور علف های هرز نیز جوانه زده بود ،انجام

گرفت .مرحله دوم زمانی که گیاه بادرشبو در
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جدول -3نتایج تجزیه شیمیایی کودهای آلی مورد استفاده در آزمایش
Table 4. The results of chemical analysis of organic fertilizers used in the experiment
EC
فسفر نیتروژن کودهای آلی
pH
منگنز منیزیم کلسیم پتاسیم
روی
مس
آهن
ds/m

میلی گرم بر کیلوگرم

درصد

mn
zn
cu
fe
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

(ca)%( mg)%

(K)%

(P)%

(N)%

0.44

1.72

1.25

0.94

2.27

6.12

2.15

2.8

Cow manure
کود مرغی
1.75

1.85

2.3

1.45

0.75

1.1

1.25

7.4

1856 4.21

55

210

238

7.5

1681 6.14

125

463

538

0.85

7.2

9000 3.81

250

1100

1300

0.24

7

7.6

1100

105

900

600

0.15

2.5

7

آزمایشگاه تجزیه خاک ،آب ،هوا ،گیاه

Organic
fertilizers

کود گاوی

Chicken
manure
ورمی کمپوست
Vermi
compost
کمپوست

Compost

Laboratory analysis of soil, water, air and plant samples

نتایج و بحث

و کم مصرف می باشد موجب افزایش ارتفاع

با توجه به تجزیه واریانس مرکب داده ها

پاشی کودهای حاوی عناصر پر مصرف و کم

پاشی بر صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال یک

داد)et al., 2010

 .(Soodaieطبق تحقیقی با

دار نشد .به این معنی که تیمارهای محلول پاشی

و شیراز) مشاهده شد بین اکوتیپ های مختلف

اثر اکوتیپ مشاهده می شود(شکل )1بیشترین

برگ ،ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه،

متر و کمترین آن در اکوتیپ شیراز 44/38

داشت(Hendawy et

ارتفاع بوته

بوته شده است .گزارش شده است که محلول

جدول( )4مشاهده می شود اثر اکوتیپ و محلول

مصرف ارتفاع بوته را نسبت به شاهد افزایش

درصد معنی دار شد ،اما اثر متقابل آنها معنی

بررسی اکوتیپ های بادرشبو (تهران ،اصفهان

مستقل از اکوتیپ عمل می کنند .در بررسی

از لحاظ صفات عرض برگ ،طول برگ ،سطح

ارتفاع بوته در اکوتیپ ارومیه با  94/33سانتی

عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دانه

سانتی متر به دست آمد .طبـق مقايسه ميانگين ها،

).al., 2012

اختالف معنی دار وجود

تيمار محلول پاشی عصاره کود مرغی بيشترين

تعداد سرشاخه های گلدار

ارتفاع بوته را داشت كه نسبت به تيمار شاهد

نتـايج تجزیه واريــانس در جـدول()4

رسد که بهبود شرایط تغذیه ایی و فراهم شدن

پاشی بر صفت تعداد سرشاخه های گلدار در

عصاره کود مرغی که حاوی عناصر پر مصرف

آنها معنی دار نشد .در بررسی اثر اکوتیپ

 79درصد افزايش نشان داد(شکل .)2به نظر می

حــاكي از تـأثير معنی دار اکوتیپ و محلول

عناصر مورد نیاز جهت رشد گیاه با محلول پاشی

سطح احتمال يـك درصـد است .اما اثر متقابل

3
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 مقایسه میانگین مرکب اثر اکوتیپ بر ارتفاع بوته بادرشبو-1شکل
Figure 1. Combined means comparison for the effect of ecotype on plant height
of moldavian balm
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 مقایسه میانگین مرکب اثر محلول پاشی بر ارتفاع بوته بادرشبو-2شکل
Figure 2. Combined means comparison for the effect of spraying on plant height
of moldavian balm
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میانگین مربعات

1.80

1.29

142.79

66.55

0.03

24.14

0.37

0.01

0.15

Plant height Number of branches on flower Leaf length Leaf width Leaf area Essence percentage Essence yield

عملکرد اسانس

7.20

0.01

63.38

درصد اسانس

184.02

0.07

1.12

0.01ns

سطح برگ

Df
3521.68
0.36

3.41

0.11ns

)Mean Squares (
طول برگ
عرض برگ

1
4.42
394.18

0.83ns

تعداد سرشاخه های گلدار

4
10453.32

0.01ns

ارتفاع بوته

5

0.01ns

0.01ns

0.01ns

0.04ns

0.02

0.23ns

0.52ns

0.12

0.03ns

5

0.01ns

1.54

0.07ns

0.02

0.09
1.02ns

1.02ns

0.35ns

0.06

14.07
0.02ns

1.20

0.01ns

0.53

5.35

30.99

4.58

0.25ns

0.01ns

0.03

6.68

0.22

4
1.37ns

0.04ns

0.04

8.14

3.06

20

1.24ns

0.51

4.00

159.09

20

1.57

9.54

8614.97
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9.66

 عدم وجود تفاوت معنی دارns  درصد و1  و5 * و ** به ترتیب تفاوت معنی دار در سطح احتمال

6.80

4

درجه آزادی

 تجزیه واریانس مرکب صفات کمی و کیفی بادرشبو تحت اثر اکوتیپ و محلول پاشی-4جدول
Table 5. Combined variance analysis for the quantitative and qualitative traits of moldavian balm under the influence of ecotype and spraying

منابع تغیرات

Source of variation
سال

Year)Y(
تکرار×سال

Repeat×Year)YR(
اکوتیپ
Ecotype)A(
سال×اکوتیپ

Year×Ecotype)YA(
محلول پاشی
Spraying)B(
سال×محلول پاشی

Year×Spraying)YB(
اکوتیپ×محلول پاشی

Ecotype×Spraying)AB(
سال×اکوتیپ×محلول پاشی

Year×Ecotype×Spraying)YAB(
E
Error)E(
)%(ضریب تغییرات
Coefficient of variation )%(

* and ** are indicative of significance at the probability levels of 5% and 1% respectively and ns: non-significant

8
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مشاهده می شود (شکل )3بیشترین تعداد

 18/47سرشاخه گلدار بود که نسبت به شاهد 45

سانتی متر و کمترین آن در اکوتیپ اصفهان

پاشی عصاره کود مرغی و ورمی کمپوست

متر به دست آمد .مقايسه آماري ميانگين ها نشان

و کمترین تعداد سرشاخه های گلدار مربوط

درصد افزایش نشان داد .بین تیمارهای محلول

سرشاخه های گلدار در اکوتیپ ارومیه با 20/07

از ايـن لحاظ تفاوت معني داري مشاهده نشد

 12/43سانتی متر و اکوتیپ شیراز  11/2سانتی

به تیمار شاهد به تعداد  12/72سرشاخه گلدار

داد بیشترین تعداد سرشاخه های گلدار مربوط به
تیمار محلول پاشی عصاره کود مرغی به تعداد

شیراز

اصفهان

b

c

d

a

25
20
15
10
5

تعداد سرشاخه های گلدار
Number of flowers

ef

e

بود(شکل .)4دلیل چنین افزایشی در تعداد

0
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ارومیه

Urmia

اکوتیپ
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شکل -3مقایسه میانگین مرکب اثر اکوتیپ بر تعداد سرشاخه های گلدار بادرشبو
Figure 3. Combined means comparison for the effect of ecotype on the number of flowers of moldavian balm
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ab

e
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شاهد
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 9پاشی
محلول
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شکل -4مقایسه میانگین مرکب اثر محلول پاشی بر سرشاخه های گلدار بادرشبو
Figure 4. Combined means comparison for the effect of spraying on the number of flowers of moldavian balm
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4
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شکل -5مقایسه میانگین مرکب اثر متقابل اکوتیپ در محلول پاشی بر طول برگ بادرشبو
Figure 5. Combined means comparison for the interaction effects of ecotype and spraying on leaf length of moldavian balm
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طول برگ

سرشاخه های گلدار چنین ذکر شده است که

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان

عناصر پر مصرفی مثل نیتروژن فعالیت فتوسنتزی

متقابل اکوتیپ در محلول پاشی بر صفت طول

داد جدول ( )4اثر اکوتیپ ،محلول پاشی و اثر

با محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن  ،روی و

برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار

گیاه افزایش یافته و موجب توسعه بیشتر گیاهی

و افزایش شاخ و برگ می
.)2013

شد ،که گویای این مطلب می باشد که محلول

شود(Pirzad et al

پاشی کودهای آلی مستقل از اکوتیپ ها نمی
82
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باشد .با توجه به شکل( )5بیشترین طول برگ در

مستقل از اکوتیپ عمل می کنند .در بررسی

کمپوست( )4/797و اکوتیپ ارومیه و تیمار

عرض برگ در اکوتیپ ارومیه با  2/5سانتی متر

اکوتیپ ارومیه و در تیمار محلول پاشی ورمی

اثر اکوتیپ مشاهده می شود(شکل )6بیشترین

محلول پاشی کود مرغی( )4/7و اکوتیپ عجب

و کمترین آن در اکوتیپ شیراز  2سانتی متر

شیر و تیمار محلول پاشی کود گاوی()4/687

به دست آمد .مقایسه آماری میانگین ها نشان

سانتی متر به دست آمد .کمترین طول برگ در

داد(شکل )7بیشترین عرض برگ مربوط به

تیمار اکوتیپ شیراز و شاهد( )3/21سانتی متر به

تیمار محلول پاشی کود مرغی با میانگین2/327

دست آمد .كودهاي آلي به ويژه كودهاي دامي

سانتی متر بود که نسبت به تیمار شاهد  9درصد

در مقايسه با كودهاي شيميايي داراي مقادير

افزایش نشان داد .سپس تیمار محلول پاشی

زيادي مواد آلي هستند و مي توانند به عنوان

کود ورمی کمپوست با میانگین  2/283سانتی

منابعي غني از عناصر غذايي به ويژه نيتروژن،

متر و کود گاوی با میانگین  2/243سانتی متر

فسفر و پتاسيم به شمار آيند و به مرور اين عناصر

بود که بین تیمارهای ورمی کمپوست و کود

را در اختيار گياهان قرار دهند(Fernadez et al.,

).1993

گاوی از این لحاظ تفاوت معنی داری مشاهده
نشد .خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر موجود

در عصاره کودهای آلی با افزایش ظرفیت

عرض برگ

با توجه به تجزیه واریانس مرکب داده ها

نگهداری عناصر غذایی و افزایش هورمون های

پاشی بر صفت عرض برگ در سطح احتمال یک

گیاه شده و با افزایش نیتروژن فاکتورهای رشد

جدول( )4مشاهده می شود اثر اکوتیپ و محلول

تنظیم کننده رشد موجب تجمع نیتروژن توسط

درصد معنی دار شد ،اما اثر متقابل آنها معنی دار

گیاه از جمله ارتفاع ،عرض برگ و طول برگ

نشد .به این معنی که تیمارهای محلول پاشی

افزایش می یابد(Arancon et al., 2005; Tomati

).et al.,1983
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شکل -6مقایسه میانگین مرکب اثر اکوتیپ بر عرض برگ بادرشبو
Figure 6. Combined means comparison for the effect of ecotype on leaf width of moldavian balm
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Figure 7. Combined means comparison for the effect of spraying on leaf width of moldavian balm

سطح برگ

عناصـر غـذايي از طريق اندام هاي هوايي شده

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان

و با افزايش فاكتورهاي رشد گياه از جمله سطح

داد جدول ( )4اثر اکوتیپ ،محلول پاشی و اثر

برگ در نهايت عملكرد را افزايش خواهد داد.

برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان

بیشترین سطح برگ در اکوتیپ ارومیه و در

بر درصد اسانس در سطح احتمال یک درصد

و سپس اکوتیپ ارومیه و تیمار محلول پاشی

احتمال  5درصد معنی دار شد .در نتیجه محلول

محلول پاشی کود مرغی( )11/33سانتی متر به

باشد .بیشترین درصد اسانس(شکل )9در

متقابل اکوتیپ در محلول پاشی بر صفت سطح

درصد اسانس

شد .مقایسه آماری میانگین ها نشان داد(شکل)8

داد جدول ( )4اثر اکوتیپ و اثر محلول پاشی

تیمار محلول پاشی ورمی کمپوست()12/24

 13و اثر متقابل اکوتیپ در محلول پاشی در سطح

کود گاوی( )11/77و اکوتیپ سلماس و تیمار

پاشی کودهای آلی مستقل از اکوتیپ ها نمی

دست آمد .کمترین سطح برگ در اکوتیپ

اکوتیپ ارومیه و در تیمار محلول پاشی کود

andگزارش كردند عناصر

محلول پاشی ورمی کمپوست( )0/953درصد

گياه بيشتر قابل دسترس بوده و از ايـن طريـق

مرغی( )0/897درصد به دست آمد .کمترین

است كه كاربرد عصاره کودهای آلی به صورت

شاهد( )0/472درصد به دست آمد .نتايج ما در

شیراز و شاهد( )6/611سانتی متر بود.

)Parker, (1981

Abbot

مرغی( )0/992درصد و اکوتیپ ارومیه و تیمار

غـذايي موجـود در عصاره کودهای آلی براي

و اکوتیپ سلماس و تیمار محلول پاشی کود

باعـث افزايش رشد گياه مي شود .پس بديهي

درصد اسانس در تیمار اکوتیپ شیراز و

محلول پاشی باعث جذب سريع و مستقيم
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اين خصوص با نتايجAzizi et al.(2006),
)Liuc & Pank,(2005

دهنده تنوع باال از لحاظ میزان عملکرد دانه

كه افزايش درصد

و درصد اسانس در میان آنها

اسانس ريحان و بابونه رومي را در اثر كـاربرد

کودهای آلی گزارش كردند ،مطابقت

14

سطح برگ
)Leaf area(cm2

شکل -8مقایسه میانگین مرکب اثر متقابل اکوتیپ در محلول پاشی بر سطح برگ بادرشبو
Figure 8. Combined means comparison for the interaction effects of ecotype and spraying on leaf area of moldavian balm

اثر محلول پاشي عصاره کودهاي آلي بر صفات ....

.)Kelardashti et al., 2014

داشت.

بود(Maghsudi

عملکرد اسانس

طبق پژوهشی ،تنوع صفات مورفولوژیکی،

نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها

اکوتیپ رازیانه بررسی کردند و نتایج نشان

بر صفت عملکرد اسانس در سطح احتمال یک

جدول( )4نشان داد اثر اکوتیپ و محلول پاشی

فیزیولوژیکی و میزان عملکرد دانه را در 34
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سطح احتمال  5درصد معنی دار شد .در بررسی

درصد و اثر متقابل اکوتیپ در محلول پاشی در

در هکتار و اکوتیپ ارومیه و تیمار محلول پاشی

مقایسه میانگین ها (شکل )10مشاهده می شود

دست آمد .کمترین عملکرد اسانس در تیمار

بیشترین عملکرد اسانس در اکوتیپ ارومیه و در

تیمار محلول پاشی کود مرغی( )9/42کیلوگرم
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Figure 9. Combined means comparison for the interaction effects of ecotype and spraying on essence percentage of moldavian balm
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Figure 10. Combined means comparison for the interaction effects of ecotype and spraying on essence yield of moldavian balm

اثر محلول پاشي عصاره کودهاي آلي بر صفات ....

مغـذي بـه دفعـات متعـدد ،ضـمن رفـع كمبود

(Mosavi et al., 2007; Babhulkar et al.,

نيـز مـي شـود).(Whitt and Chambliss, 2005

کشت و پراکنش گياهان دارويي دخيل هستند.

 .)2000شرايط محيطي و قدرت سازگاري در

آنها سبب افزايش عملكرد كمي و كيفي گيـاه

طبق گزارشی تفاوت زیادی در عملکرد اسانس

نتايج تحقيقـات متعـدد حـاكي از تأثير مثبت

 10اکوتیپ رازیانه نشان داده

كاربرد ريزمغـذيهـا در افـزايش عملكـرد كمـي

.)1992

و كيفـي گياهـان زراعـي و دارويـي مـي باشـد
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نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد محلول پاشی

عصاره کودهای آلی در بهبود شاخص های
رشدی گیاه دارویی بادرشبو اثر قابل توجهی

داشت .محلول پاشی عصاره کود مرغی ارتفاع
بوته را نسبت به شاهد  79درصد افزایش داد.

همچنین محلول پاشی با عصاره کود مرغی و
ورمی کمپوست موجب افزایش  45درصدی
تعداد سرشاخه های گلدار و افزایش  9درصدی

طول برگ نسبت به شاهد شد .با توجه به اینکه
اکوتیپ بومی(ارومیه) ،اکوتیپ برتر معرفی شد،

کشت اکوتیپ های بومی گیاه دارویی بادرشبو

در هر منطقه پیشنهاد می شود .در مجموع می
توان اظهار داشت روش محلول پاشی عصاره

کودهای آلی ،عالوه بر کاهش تلفات عناصر

غذایی و کودها و کاهش آلودگی محیط

زیست ،به علت جذب سریع برگی موجب بهبود
صفات گیاهی می گردد.
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Extended Abstract
Aghaee Okhchelar, R., Amirnia, R., Tajbakhsh shishvan, M., Ghiyasi, M., The effect of foliar
spraying of organic fertilizers extracts on morphological traits and quantitative and qualitative yields of
six moldavian balm (Dracocephalum Moldavica L.) ecotypes
Applied Research in Field Crops Vol 31, No. 2, 2018 Page:10-12: 73-91(in Persian)

Introduction:

Moldavian balm is a herbaceous annual plant belonging to the Lamiaceae
family (Gholizadeh et al., 2010). All parts of this plant contain essence, however,
the flowers, leaves and young shoots possess the highest quantities of the essence.
The essence is comprised of geranial, neral, geranyl acetate and geraniol. An
essential element in sustainable agriculture is to use organic fertilizers in crop
ecosystems with the aim of eliminating the application of chemical fertilizers.
Organic fertilizers ensure human health and safety of the environment. Foliar
spraying improves plant nutrient deficiency in a shorter time period than the soil
application. In this method, nutrients directly enter the aerial parts of plant and as a
result, there will be no problems regarding fertilizer residue deposition in soil and
reduced fertilizer effectiveness (Yongzhen et al., 2017).
Materials and Methods:

In order to investigate the effect of foliar spraying of organic fertilizers extracts
on morphological traits and quantitative and qualitative yields of six moldavian
balm ecotypes, a factorial experiment was conducted based on a randomized
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complete block design with three replications and 30 treatments at the research farm
of faculty of agriculture, Urmia university in 2015 and 2016. Ecotypes included
Urmia, Salmas, Ajabshir, Tehran, Isfahan and Shiraz and spraying treatments were
control, cow manure, poultry manure, vermicompost and compost. Spring sowing
of seeds was carried out on April 15th. The dimensions of the plots were 2 ×
2 meters. The blocks were spaced one and a half meters apart. The plots were
irrigated regularly until the germination and then one-day irrigation interval was
maintained. Weed control was performed both manually and mechanically during
the growing season at two stages. The application of foliar spraying treatments at
vegetative growth stage was done at two dates (in the first and fifth of June) using
a manual sprayer. Sampling was done at the end of flowering stage in August.
MSTAT-C statistical software was used to analyze the data. To compare the means,
LSD test was used at the 5% probability level. Excel software was used to draw
charts.
Results and Discussion:

The results of combined analysis of variance showed that application of spraying
treatments on plant height, the number of flowers, leaf length, leaf width, leaf area,
yield and essence percentage was significant at the 1% probability level. The effect
of ecotype on plant height, the number of flowers, leaf length, leaf width, leaf
area, yield and essence percentage was significant at the 1% probability level. The
interaction of ecotype and foliar spraying treatment on leaf length and leaf area was
significant at the 1% probability level and on yield and essence percentage at the
5% probability level. The interaction of ecotype and spraying on plant height, leaf
number and leaf width was not significant. The highest percentage of essence with
an average of 0.99% was obtained from Urmia ecotype treatment and spraying of
chicken manure followed by Urmia ecotype and spraying of vermicompost extract,
which averaged 0.95%. Azizi et al, (2006) reported that essence percentage in
basil and chamomile was increased by organic fertilizer application, which is in
conformity with our findings. Finally, according to the results of this experiment,
the foliar application of chicken manure and vermicompost was found to be the
most effective treatment and the best performing ecotype was Urmia.
Conclusion:

The results of this study showed that spraying of organic fertilizers extracts
had a significant effect on the growth parameters of moldavian balm. Spraying of
chicken manure increased the plant height by 79% compared to control. Spraying
with chicken manure and vermicompost fertilizer resulted in a 45% increase in the
number of flowers and a 9% increase in leaf length compared to control. Given
that the native ecotype (Urmia) was observed to be superior compared to other
11
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ecotypes, the cultivation of the other studied ecotypes of moldavian balm in their
native region is recommended. In general, it can be stated that the foliar spraying
of organic fertilizers extract, in addition to reducing the nutrient and fertilizer
losses and decreasing environmental pollution, can result in the enhanced plant
performance due to their quick absorption at leaf level.
Keywords: Foliar feeding, Essence percentage, Medicinal herb, Secondary
metabolites
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