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  بادرشبو صفات کمی و کیفی روژن برتنیتنش خشکی و کود سطوح ثیر أت
 )Dracocephalum moldavica L.(  

  

  3زاده سعید یوسف*و  2، محسن رشدي1اندیشالمیرا خیر

 ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوي، دانشجوي کارشناسی ارشد تکنولوژي بذر1
 ،خوي واحد آزاداسالمی، دانشگاه کشاورزي، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه استادیار2

  ایرانتهران،  نور، پیام دانشگاه کشاورزي، گروه استادیار،3
  2/5/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 29/10/1393 تاریخ دریافت:

  1چکیده
ترین تنش  ترین عوامل محدودکننده رشدگیاهان در سرتاسر جهان و شایع خشکی یکی از مهم :سابقه و هدف
در  هیثانو هاي تیمتابول دیتول اراضی جهان را محدود ساخته است. درصد 25تولید  که تقریباً محیطی است

سنتز  نیچنثري در رشد و همؤعامل م زین یو تنش رطوبت ابندی یم رییتغ یطیمح لیعوام لهیوس هبدارویی   اهانیگ
ها بر  مدیریت مواد غذایی در شرایط تنش خشکی و بررسی اثر متقابل آن. باشد یم اهانیگاین  یعیطب باتیترک

رو هدف از  اي برخوردار است. از این ویژهدلیل عدم وجود اطالعات کافی از اهمیت  به خصوصیات گیاه بادرشبو
بادرشبو  هاي کمی و کیفی گیاه دارویی این تحقیق بررسی کاربرد کود نیتروژنه در شرایط تنش خشکی بر ویژگی

  باشد. می
  

تنش خشکی و کود نیتروژنه، بر تعدادي از خصوصیات کمی و کیفی  منظور بررسی اثر بهها:  مواد و روش
اي  تکرار در مزرعه 3هاي کامل تصادفی در صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوك به بادرشبو، آزمایشی

 تیمارها شامل گردید. اجرا 1392- 1393  تحقیقاتی واقع در منطقه فیرورق از توابع شهرستان خوي در سال
و  دهی)اري در اوایل گلقطع آبی :I3دهی، قطع آبیاري در مرحله ساقه: I2(شاهد)، عدم قطع آبیاري :  I1آبیاري

کیلوگرم  F3: 225 ،کیلوگرم در هکتار F2 150: (شاهد)، عدم مصرف کود نیتروژن از منبع اوره :F1( کود نیتروژنه
در این تحقیق صفاتی نظیر ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه  ) بود.کیلوگرم در هکتار F4: 300 و در هکتار
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دهنده، وزن خشک کل، درصد اسانس، عملکرد اسانس و بذر مورد ارزیابی  دهنده، تعداد شاخه فرعی و گل گل
  قرار گرفتند.

 
جز درصد اسانس) و کاربرد تیمارهاي کود  هاي آبیاري بر کلیه صفات (به نتایج نشان داد که کاربرد تیمار  ها: یافته

تنش خشـکی در   داشتند.داري  نیتروژنه بر تعداد شاخه فرعی، وزن خشک کل، عملکرد اسانس و بذر اثر معنی
دهی کمترین عملکـرد   قطع آبیاري در مرحله ساقه دهی و گلدهی تمامی صفات گیاه را کاهش داد. مرحله ساقه

ثیر مثبتـی بـر صـفات    أگرم در هکتار) را تولید کرد. کاربرد مقـادیر بـاالي کـود نیتروژنـه تـ      کیلو 17/6اسانس (
کیلـوگرم در   44/2484)، وزن خشـک کـل (  11/17دهنـده (  بیشترین تعداد شاخه گل گیري شده نداشت. اندازه
کیلوگرم در  11/1493) و عملکرد بذر (کیلوگرم در هکتار 62/9عمکرد اسانس ( )،39/0اسانس ( )، درصدهکتار
  دست آمد. هکیلوگرم کود نیتروژن در هکتار ب 150) از کاربرد هکتار

 
هاي کمی و کیفی گیاه بادرشـبو   دهی و گلدهی موجب کاهش ویژگی مرحله ساقهتنش خشکی در  :گیري نتیجه

ثیري مثبتی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشـبو نداشـت. در   أگردید و کاربرد مقادیر باالي کود نیتروژن ت
بـه   کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار به عنوان تیمار برتر بـراي حصـول   150مجموع عدم قطع آبیاري و مصرف 

  گردد.  باالترین عملکرد کمی و کیفی بادرشبو توصیه می
  

  هاي ثانویه، عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیک گیاهان دارویی، متابولیت :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
تـرین تـنش    گیاهان در سرتاسر جهان و شـایع  ترین عوامل محدود کننده رشد خشکی یکی از مهم

مـدت آب   تنش طوالنی اراضی جهان را محدود ساخته است. درصد 25تولید  که تقریباً محیطی است
موجـب کـاهش تولیـد محصـول در گیـاه       گذارد و در نتیجـه  تمام فرآیندهاي متابولیکی گیاه اثر می در
 ابندی یم رییتغ یطیمح لیعوام لهیوس هبدارویی  اهانیدر گ هیثانو هاي تیمتابول دیاز آنجا که تول. گردد می

 بنابراینباشد،  یم اهانیگاین  یعیطب باتیسنتز ترک نیچنثري در رشد و همؤعامل م زین یو تنش رطوبت
ـ نما دیتول شتریثره بؤبا ماده م یاهیکه بتواند گ ییها ارائه روش در  ).7( رسـد  ینظـر مـ   ضـروري بـه   ،دی

 بومادران )،Plantagopsyllium( گیاهان اسفرزه روي )2002(چی و شریفی عاشورآبادي  لباسبررسی 
)Achilleamillefolium ،(گلـی  مریم )Salvia officinalis،(  بهـار  همیشـه )Calendula officinalis(  و

در تمـام گیاهـان   را  تنش خشکی، وزن اندام هوایی و ارتفـاع بوتـه   )Matricariachamomilla( بابونه
گیاه دارویـی بادرشـبو نشـان     روي) 2003( حسنی و همکارانمطالعات  ).18داد (مورد مطالعه کاهش 

 هـاي جـانبی، عملکـرد    خاك، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد و طول شاخه با کاهش مقدار آب که دادند
  .)13( ماده تر و خشک در گلدان و عملکرد اسانس این گیاه کاهش یافت

اي  قابل مالحظهثیر تنش خشکی تغییرات أقابلیت دسترسی عناصر غذایی مختلف در خاك تحت ت
). گیاهی که خوب تغذیه شده و مقدار کافی عناصر غذایی را دریافت کرده باشد، مقاومت 20یابد ( می

ثیر قـرار خواهـد   أبهتري به خشکی خواهد داشت و در این راستا کمیت و کیفیت محصول نیز تحت ت
ت کـود در منـاطق   گرفت. شناخت بهتر نقش عناصر غذایی در مقاومت گیاهان به خشکی، بـا مـدیری  

گیاهـان بـه حسـاب     نیتروژن عنصري ضـروري در تغذیـه   ).17(خشک در ارتباط است  خشک و نیمه
باشـد. در  هـا و کلروفیـل مـی   هـا، آنـزیم  آید، زیرا یکی از اجزاي مهم ترکیبات آلی ماننـد پـروتئین   می

 مهم و محدودکننـده  هاي تولید گیاهان زراعی قابلیت دسترسی نیتروژن در خاك یکی از عوامل سیستم
رو شناخت میزان و نسـبت مصـرف کـود از اهمیـت      از این، )8باشد (رشد، نمو و عملکرد گیاهان می

  زیادي برخوردار است.
هاي کودي براي یک محصول معین باید بر پایه آگاهی قبلی از  تر، توصیهبراي نیل به نتایج مطلوب

 بنـابراین در طـول دوره رشـد انجـام گیـرد.      ها غییر آننیاز گیاه، کمیت مواد غذایی در خاك و امکان ت
نشان  )2006( یخان یصف). 26الگوهاي جذب نیتروژن براي هر محصول باید به دقت مشخص شود (

هـاي   بـه افـزایش تعـداد شـاخه     گیاه بادرشبو مصرف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد منجر داد در
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زنـی نسـبت    دار، وزن هزار دانه و درصد جوانه هاي گل سرشاخهجانبی، گلدهی زودرس، افزایش طول 
کـه بـا   مشـاهده شـد    )Rosa damascena( در پژوهشی روي گـل محمـدي   .)22( به تیمار شاهد شد

در مقایسه با شـاهد افـزایش   درصد  4/33هاي گل دهنده به میزان  افزایش مصرف نیتروژن تعداد شاخه
دست آمـده اسـت    کیلوگرم در هکتار به 150بیشترین عملکرد گل با مصرف نیتروژن به مقدار  یافت و

گیـاهی اسـت علفـی و یکسـاله از تیـره      .Dracocephalum moldavica L بادرشبی با نام علمی ).27(
Lamiaceae   ) اسـانس بادرشـبی   . )9که بومی آسیاي مرکزي و اهلی شده در مرکز و شـرق اروپاسـت

باشد. اسانس این گیاه  دهنده زخم و جراحات می خاصیت ضدمیکروبی و باکتریایی بوده و التیامداراي 
مدیریت  ).21( سازي، کاربردهاي فراوانی دارد عطرو  در صنایع داروسازي، آرایشی و بهداشتی، غذایی

دلیل عدم  ها بر خصوصیات گیاه بادرشبو به مواد غذایی در شرایط تنش خشکی و بررسی اثر متقابل آن
اي برخوردار است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی کـاربرد   وجود اطالعات کافی از اهمیت ویژه

بادرشبو در شـرایط آب   هاي کمی و کیفی گیاه دارویی کود نیتروژنه در شرایط تنش خشکی بر ویژگی
  و هوایی خوي بود.

  
  ها مواد و روش

در  اي واقع در منطقه فیرورق از توابع شهرسـتان خـوي   در مزرعه ايصورت مزرعه آزمایش بهاین 
متر  میلی 280، متوسط بارندگی سالیانه این منطقه  بر اساس آمار هواشناسی اجرا گردید. 1392-93سال 

 4/12هاي گرم و خشک و متوسط درجه حـرارت سـالیانه    هاي سرد و تابستان بوده و با داشتن زمستان
صورت فاکتوریل دو عـاملی در   آب و هوایی نیمه خشک بود. آزمایش بهگراد داراي رژیم  درجه سانتی

عـدم  : I1( تیمـار آبیـاري   :) شاملI( گردید. تیمارتکرار اجرا  3هاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوك
تیمـار   و دهـی) قطع آبیاري در اوایل گـل  :I3دهی، قطع آبیاري در مرحله ساقه: I2(شاهد)، قطع آبیاري 

کیلـوگرم در   F3225:  ،کیلوگرم در هکتار F2 150: (شاهد)، عدم مصرف نیتروژن :F1( ) شاملF( نیتروژن
) بود. با در نظر گرفتن سطوح هر یک از عوامل مورد بررسی و تعداد کیلوگرم در هکتار F4 300: ،هکتار

پنج ردیـف  واحد آزمایشی بود. هر کرت مشتمل بر  36تیمار و مشتمل بر  12تکرارها، آزمایش داراي 
متر در نظر گرفتـه   3متر و به طول سانتی 15متر، فاصله بین هر بوته  سانتی 35کاشت به فاصله ردیف 

بر این، بین هر کرت با کرت مجاور که از نظر سطح دریافت کودي متفاوت بودند، دو  . عالوه)29( شد
پس از شخم، زمین دیسک زده شد و  1391صورت نکاشت در نظر گرفته شد. در زمستان سال  پشته به
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هاي مصرفی با توجه به نیاز غـذایی  عملیات تسطیح زمین و تهیه جوي و پشته انجام گردید. میزان کود
 منظور تعیـین  متري خاك به سانتی 0-30گیاه و آزمون خاك تعیین شد. دو هفته قبل از کاشت از عمق 

  ). 1برداري شد (جدول  شیمیایی خاك نمونه و خصوصیات فیزیک
  

  .برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك -1جدول 
Table 1. Some of the Soil physical and chemical properties 

پتاسیم قابل 
  دسترس

Available K 
(mg kg-1)  

فسفر قابل 
  دسترس

Available P 
(mg kg-1)  

  نیتروژن کل
Total N 

(%)  

  کربن آلی
Organic 

carbon (%)  
  اسیدیته

pH  

هدایت 
  الکتریکی

EC 
(dS m-1)  

  بافت خاك
Texture  

  )clay(رسی  0.65  7.4  0.62  0.06  12.37  325
  

هفتـه   2مدت  بذر گیاه از اداره جهاد کشاورزي شهرستان ارومیه تهیه گردید. قبل از کاشت بذور به
گراد نگهداري شدند. سپس بذور گیاه با تراکم باالتر از مطلوب در  درجه سانتی 25در یخچال در دماي 

 وجـین  عملیـات . نـد متـر کشـت گردید  سانتی 1-2عمق  درخرداد به صورت جوي و پشته  23تاریخ 
آبیـاري بـراي    بعد از کاشت یک مرحله .شد انجام دستی صورت به و سه مرحله در نیز هرز هاي علف

برگی) هر سه روز یکبار آبیاري  6-4(مرحله  ها تا زمان استقرار بوته ها صورت پذیرفت و استقرار بوته
ـ تکـرار گرد  یصورت نشت روز یکبار آبیاري به ششبعد از آن به فاصله تقریبی هر  انجام شد. . قطـع  دی

برگی تیمارهاي  6-4. در مرحله داعمال گردیشده ذکر شده در مراحل هاي آزمایش  براي تیمار آبیاري
کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار از منبـع     300و  225(مقدار مطلوب توصیه شده)،  150نیتروژن با مقادیر 

درصد گیاهـان در اوایـل    80که  ). زمانی29و  21اوره به خاك اضافه و بالفاصله آبیاري انجام گردید (
برداشـت طـی دو    اتیـ عملشهریور به مرحله گلدهی کامل رسیدند، عملیات برداشت انجـام گردیـد.   

هـا و انـدام   برداشـت بوتـه  بذور انجام گرفت.  یدگیچنین بعد از رس مرحله برداشت اندام هوایی و هم
و تمامی  شدانجام  ،هی کامل رسیدنددرصد گیاهان به مرحله گلد 80که  در اوایل شهریور زمانیهوایی 

گیري قرار گرفتند. در اول مهر ماه و  اندازه صفات مورد مطالعه به جز عملکرد بذر در این مرحله مورد
 بذرها برداشت شدند. ،هاها و ریزش برگها و غالفاي شدن بوتهها و قهوه بعد از رسیدگی کامل دانه

تعـداد   ،نیزمـ  سـطح  شاخه گل دهنـده از  نیارتفاع اول ،ارتفاع بوتههایی از قبیل در این تحقیق ویژگی
بادرشـبو   و عملکرد بذر عملکرد اسانس و بازده وزن خشک کل، ،تعداد شاخه گل دهنده فرعی،شاخه 

برداري از دو خط کناري و نیم متر ابتدا و انتهاي خطـوط وسـط    براي نمونهمورد بررسی قرار گرفتند. 



 و همکاران المیرا خیراندیش

114 

هاي جوان، از منظور تعیین مقدار اسانس از سرشاخه بهنظر شد. اي صرف حاشیهبه لحاظ رعایت اثرات 
وسیله دستگاه کلونجر  هگرمی تهیه و با استفاده از روش تقطیر با آب ب 50هر کرت آزمایشی یک نمونه 

 .سـتفاده شـد  ا 1/9نسخه  SASها از برنامه آماري  عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده هگیري ب اسانس
  استفاده شد. درصد، 5 احتمال سطح در LSDها از آزمون تیمار  براي مقایسه میانگین

  
  بحث نتایج و

ال پنج درصد بر داري در سطح احتم با توجه به نتایج حاصل از تحقیق آبیاري اثر معنی: ارتفاع بوته
دهی ). تیمارهاي عدم قطع آبیاري (شاهد) و قطع آبیاري در اوایل ساقه2(جدول  ارتفاع بوته داشت

). 3متر) ارتفاع بوته بودند (جدول  سانتی 03/76متر) و کمترین ( سانتی 33/84ترتیب داراي بیشترین ( به
اهش درصد ارتفاع بوته را ک 11دهی در مقایسه با شاهد حدود  که قطع آبیاري در مرحله ساقه طوري هب

دار نشدن اثر کود نیتروژن بر ارتفاع بوته نتایج مقایسات میانگین نشان داد کاربرد  رغم معنی داد. علی
 02/77متر) در مقایسه با تیمار شاهد ( سانتی 64/83نیتروژن ارتفاع بوته را ( کیلوگرم در هکتار 150

دست آمد.  هکاربرد این تیمار کودي بدرصد افزایش داد و بیشترین ارتفاع بوته از  9متر) حدود  سانتی
ویژه  رشد و توسعۀ سلول بهکاهش در نتیجه  هاي کمبود آب، کاهش تورژسانس و یکی از اولین نشانه

به همین دلیل است که  شود و است. با کاهش رشد سلول اندازة اندام محدود می ها در ساقه و برگ
 ها یا ارتفاع گیاهان کوچکتر برگ هاز انداز توان گیاهان را می آبی بر روي اولین اثر محسوس کم

) در گیاه بادرشبو 2006خانی ( ) و صفی2007نتایج این آزمایش با نتایج حسنی ( .)16( تشخیص داد
) نیز نشان داد 2004(لباسچی و شریفی عاشورآبادي هاي  ). در این راستا یافته22و  14مطابقت داشت (

بهار و بابونه کاهش  گلی، همیشه اسفرزه، بومادران، مریمبا افزایش تنش خشکی ارتفاع بوته را در 
 مطلوب عملکرد به یابی دست در کلیدي عامل و غذایی عناصر مهمترین از یکی نیتروژن .)18( یافت

 قرار ثیرأت تحت را عملکرد غذایی عناصر سایر از بیش آن کمبود که   طوري به باشد می گیاهان در
بررسی  در این راستا گردد. رشد رویشی و ارتفاع گیاه می افزایش باعث نیتروژن مصرف .)18( دهد می

 شد که ، مشاهده) بر روي گیاه دارویی مرزه2007زاده سهرابی و همکاران (آزمایش علینتایج حاصل از 
کیلوگرم  50 بیشترین و تیمارهايترتیب  بهکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار  100و  150 مقادیر

  ). 2( اختصاص دادند نیتروژن خالص در هکتار و عدم مصرف نیتروژن کمترین ارتفاع را به خود
  



 1395)، 1( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

115 

  



 و همکاران المیرا خیراندیش

116 



 1395)، 1( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

117 

داري بر تعداد شـاخه ثانویـه در سـطح     ثیر معنیأتیمارهاي آبیاري و کود نیتروژن ت: تعداد شاخه فرعی
آبیـاري در اوایـل   ) و قطـع  8/18). عدم قطـع آبیـاري بیشـترین (   2احتمال یک درصد داشت (جدول 

). تیمـار قطـع آبیـاري در اوایـل     3) تعداد شاخه ثانویه را تولید کرد (جدول 34/11دهی کمترین ( ساقه
و  150چنین کاربرد تیمار  درصد تعداد شاخه فرعی را در مقایسه با شاهد کاهش داد. هم 66دهی  ساقه
) تعداد شاخه فرعـی را  22/12کمترین () و 34/17ترتیب بیشترین ( کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 300

کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمـار   150که کاربرد تیمار   طوري ه). ب2ایجاد کردند (جدول 
رسد کـه تـنش    درصد تعداد شاخه فرعی را افزایش داد. به نظر می 42کیلوگرم نیتروژن در هکتار  300
هاي جانبی را کـاهش   ي جانبی، تعداد کل شاخهها شاخه شثیر منفی بر رشد و گسترأآبی به علت ت کم

عنوان یک مکانیسم  به احتماالً در شرایط کم آبی فرعیهاي  کاهش تعداد شاخهداده است. بدین ترتیب، 
هـاي فرعـی در    در این راستا کاهش تعداد شاخه .ه شده استنظر گرفت بادرشبو در سازگاري براي گیاه

) گـزارش  2010در شرایط تنش خشکی توسط بابایی و همکـاران (  )Thymus vulgaris(گیاه آویشن 
 نیمقدار اکس شیموجب افزا ادیز تروژنیوجود ن). 6شده است که با نتایج این آزمایش مطابق داشت (

هـا موجـب    ثیر بر تعداد و اندازه سلولأاحتماال وجود مقادیر باالي نیتروژن با ت ).25( گردد یم اهیدر گ
دهد. مصـرف کمتـر نیتـروژن     هاي جانبی را کاهش می شده و در نتیجه فعالیت جوانهرشد طولی ساقه 

هـاي   ثیر بر جوانهأثیر بر طول ساقه و جوانه انتهایی توانست با تأ) همزمان با تکیلوگرم در هکتار 150(
وي ردر آزمایشـی  ) 2001نژاد و همکـاران (  مردانیهاي جانبی گیاه را افزایش دهد.  جانبی تعداد شاخه
مقادیر مختلف نیتروژن بـر تعـداد    که اثر نشان دادند ).Lavandula officinalis L( گیاه اسطوخودوس

  ). 19بود (دار  اسطوخودوس معنی هاي فرعی ساقه
داري در سطح احتمال پنج  نتایج نشان داد که فقط تیمار آبیاري اثر معنی: دهنده ارتفاع اولین شاخه گل
). بیشترین و کمترین ارتفاع اولین شـاخه گـل   2دهنده داشت (جدول  شاخه گلدرصد بر ارتفاع اولین 

ـ ). 3دست آمد (جدول  هدهی بدهنده در تیمار عدم قطع آبیاري و قطع آبیاري در اوایل گل  نیارتفاع اول
. با توجه باشد یم زهیصورت مکان مطلوب در برداشت محصول به یصفت نیدهنده از سطح زم شاخه گل
 حدهنده از سـط  شاخه گل نیاول شتری) ارتفاع بمتر یسانت 40-35مطلوب برداشت در بادرشبو (به ارتفاع 

جوان  يها ها و برگ اسانس در گل زانیم نیشتریب رایثر باشد، زؤدر کاهش تلفات اسانس م دیشا نیزم
دهنـده تـابعی از ارتفـاع کـل بوتـه      رسد که ارتفاع اولین شاخه گل نظر می به ).10بادرشبو وجود دارد (
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) **r=59باشد. بنابراین، با توجه به نتایج این تیمار نیز با نتایج صفت ارتفاع بوته رابطه مستقیمی دارد (
هـا بیشـتر بـود    دهنـده آن و تیمارهایی که داراي بیشترین ارتفاع بوته بودنـد ارتفـاع اولـین شـاخه گـل     

  ت).هاي جدول همبستگی ارائه نشده اس (داده
ـ : دهنده تعداد شاخه گل داري در سـطح احتمـال یـک     ثیر معنـی أنتایج نشان داد که تنها تیمار آبیاري ت

) تعداد شاخه 33/13) و کمترین (06/17). بیشترین (2دهنده داشت (جدول  درصد بر تعداد شاخه گل
). بـه  3آمد (جـدول  دست  دهی به  دهنده در تیمارهاي عدم قطع آبیاري و قطع آبیاري در اوایل ساقه گل

درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت با توجه به کاهش  28دهی  نحوي که قطع آبیاري در اوایل ساقه
هاي گل دهنده در اثر اعمال تنش خشـکی   هاي فرعی در تنش خشکی کاهش تعداد شاخه تعداد شاخه

دالیل مهم کـاهش تعـداد   آبی در مرحله گلدهی یکی از  رسد. از طرف دیگر، تنش کم نظر می منطقی به
دهنده در گیاه بود. مصرف مقادیر باالي نیتروژن موجب افزایش رشد رویشی و کاهش رشد  شاخه گل

، امـا نتـایج   نشـد دار  گردد. هرچند که در این آزمایش اثر مصرف نیتـروژن معنـی   زایشی در گیاهان می
درصـد در مقایسـه بـا شـاهد      23 نیتروژنکیلوگرم در هکتار  150 ها نشان داد مصرف مقایسه میانگین
داري  طـور معنـی   دهنده را افزایش داد. عدم مصرف نیتروژن و افزایش مقادیر کـود بـه   تعداد شاخه گل
دلیل افزایش رشد رویشی و کاهش تعـداد   دهنده را کاهش داد. افزایش کود نیتروژن به تعداد شاخه گل

زاده سهرابی و همکـاران  در این راستا، علی .دهنده را کاهش داده است هاي فرعی تعداد شاخه گل شاخه
 هکتار نسبت به  سایر سطوح کـودي  در خالص نیتروژن کیلوگرم 100) گزارش کردند، کاربرد 2007(
اختصاص داد  خود به در گیاه مرزه را دار گل سرشاخهبیشترین مقدار  )50،0و کیلوگرم در هکتار  150(
دلیل باال بودن  دهنده قابل توجه است. در گیاه بادرشبو بهگلنقش نیتروژن در افزایش تعداد شاخه  ).2(

هـا در افـزایش درصـد و عملکـرد     هاي گیاه، تعـداد گـل  ها نسبت به سایر قسمتمیزان اسانس در گل
) بیشترین اسانس در 1994هاي دوموکوشو همکاران (باشد. با توجه به بررسیاسانس داراي اهمیت می

ین افـزایش مقـدار نیتـروژن بـیش از مقـدار      ا). بنـابر 10جوان مشاهده شد (هاي گل، برگ و سرشاخه
  مطلوب اثر منفی بر تعداد شاخه گل دهنده داشته است.

 تیمار آبیاري، نیتروژن و اثر متقابل این دو عامل بر وزن خشک کل، در سطح احتمال: وزن خشک کل
اثر متقابل تیمار آبیاري و نیتروژن نتایج  دار شدن ). با توجه به معنی2داري بود (جدول  یک درصد معنی

گـرم در هکتـار)    کیلـو  2190عدم مصرف کـود نیتـروژن (   و نشان داد در شرایط آبیاري کامل 1شکل 
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دهـی و  وزن خشک کل را کـاهش داد. در شـرایط تـنش خشـکی در مرحلـه سـاقه       ،داري طور معنی به
خشک در هکتار بـاالترین وزن   کیلوگرم ماده 2655و  2333ترتیب با تولید  ، بهF2دهی کاربرد تیمار  گل

در  گرم نیتروژن در هکتـار کیلو 150 خشک کل را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر کاربرد تیمار
درصدي در مقایسـه بـا    46و  27ترتیب با افزایش  به دهی و گلدهی شرایط تنش در مرحله اوایل ساقه

کل داشت، در حالی که مقادیر پـایین و بـاالتر کـود باعـث      شاهد اثر مثبتی را در افزایش وزن خشک
اضـافی   کـاربرد مقـادیر  کاهش عملکرد ماده خشک گردید. در این راستا محققین گزارش کردنـد کـه   

ولـی نقـش    ،گیاهـان نخواهـد داشـت    نیتروژن همیشه نقش مثبتی در تخفیف اثرات تـنش روي رشـد  
ارتباط با کارایی  ویژه در فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و بههاي  کننده پاسخ تعدیل عنوان یک نیتروژن به

 خشکی موجب کاهش تنشبراساس نتایج  ).28( آشکار است مصرف آب و تحمل تنش خشکی، کامالً
ینـدهاي  آتعـرق و فر  ، تنفس،فتوسنتز این مسئله احتماالً نتیجه اختالل در در گیاه شد. وزن خشک کل

گزارش کرد که  ) در تحقیق خود روي گیاه دارویی بادرشبو2006خانی ( صفی). 24( متابولیکی گیاه است
 اندام هوایی شد عملکرد و موجب کاهش ارتفاع ظرفیت زراعی مزرعه، درصد 40تنش خشکی در حد 

نیز حاکی از  ).Melissa officinalis L( بویه ) در بادرنج2007نتایج آزمایش اردکانی و همکاران ( .)22(
بـا نتـایج ایـن     دست آمد که هب بدون تنش)شاهد ( تیماردر بیشترین عملکرد اندام هوایی را  آن بود که

و در  یشـ یزا ،یشیباعث کاهش رشد رو اهانیگ شتریدر ب تروژنیکمبود ن). 3آزمایش مطابقت داشت (
که گیاهـان تایـک آسـتانه مشـخص نیازمنـد کـود        مطالعات نشان دادند ).11( شود یعملکرد م تینها
شـده و بـا تکـرار     افزایش کود ادامه یابد، در ابتدا روند افزایش عملکرد ثابت ه روندچباشند و چنان می

گـزارش کردنـد در   ) 1998آرگانوسا و همکاران (در این راستا  ).1( یابداین روند، عملکرد کاهش می
 80کـاربرد   بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک بـا     ).Calendula officinalis L( همیشـه بهـار  گیاه دارویی 

 دسـت  هب )100و  80، 60، 40، 20صفر، سایر سطوح کودي (با در مقایسه  کیلوگرم در هکتار نیتروژن
). با توجه بـه نتـایج کـاربرد سـطوح بـاالي نیتـروژن در       4، که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد (آمد

 ن خشک کل داشت. احتماالًثیر کاهشی بر وزأکیلوگرم در هکتار نیتروژن) ت 150مقایسه با سطح دوم (
کودپذیري کم گیاه بادرشبو نسبت به مقادیر باالي نیتروژن یکی از دالیل ایـن نتیجـه باشـد. همچنـین     

کیلـوگرم   150رسد در این تحقیق حد مطلوب کود نیتروژن براي افزایش تجمع ماده خشک  نظر می به
  در هکتار باشد.
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 .مقایسه میانگین اثرات متقابل دو جانبه تیمار کود و آبیاري بر وزن خشک کل بادرشبو -1 شکل

Figure 1. Means comparison of two way interaction between fertilizers and irrigation treatments on 
total dry weight of dragonhead. 

 شامل: و کود نیتروژن دهیقطع آبیاري در اوایل گل :I3دهی، قطع آبیاري در مرحله ساقه: I2(شاهد)،  عدم قطع آبیاري: I1آبیاري شامل: (
)F1: (شاهد)،  عدم مصرف نیتروژن :F2150 کیلوگرم در هکتار، :F3 225 و  کیلوگرم در هکتار:F4 300 براي هر کیلوگرم در هکتار (

  .باشندمی درصد 5 دار در سطح احتمالاختالف معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك فاقد سطح نیتروژن میانگین
I1: (unstressed (control), I2: with holding irrigation during stem elongation, I3: with holding irrigation 
during early flowering stages) and Nitrogen fertilizer: (F1: without nitrogen (control), F2: 150kg N ha-1 
and F3: 300 kg N ha-1). For each level of nitrogen means within the same letter are statistically different 
at α= 0.05. 

  

داري نداشت  ثیر معنیأها بر درصد اسانس ت تیمارهاي آبیاري و نیتروژن و اثر متقابل آن: اسانس درصد
نشان داد که تیمار عدم قطع آبیاري توانست باالترین  ها تیمار ). با این وجود مقایسات میانگین2(جدول 

دهی در مقایسه  ). همچنین تنش آبیاري در مرحله اوایل گل3) درصد اسانس را تولید کند (جدول 37/0(
دار نبـود. حسـنی    تولید کرد. هر چند این افـزایش معنـی  دهی نیز درصد اسانس بیشتري  با مرحله ساقه

). گزارشات 14داري بر درصد اسانس گیاه بادرشبو نداشت ( ثیر معنیأآبی ت ه تنش کم) نشان داد ک2007(
در  ).Ocimum basilicum L() نیز نشان داد اعمال تنش شدید در گیاه ریحان 2010فرزانه و همکاران (

 دار شدن درصـد  رسد دلیل عدم معنی نظر می ). به12مقایسه با تنش مالیم درصد اسانس را کاهش داد (
دهی و گلدهی) در مقایسـه   دهنده در مراحل تنش آبیاري (ساقه دار تعداد شاخه گل اسانس کاهش معنی

دهـی   ها بوده و گیاه در مرحله گـل  که بیشترین میزان اسانس در گل با تیمار شاهد باشد. با توجه به این
درصـد اسـانس گیـاه را کـاهش داده      ها احتماالً باشد، کاهش تعداد گل کامل داراي بیشترین اسانس می

گـذار باشـد. در ایـن     ثیرأتواند از عوامل ت است. همچنین شرایط اقلیمی مانند دما و بارندگی هم نیز می
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نیتـروژن   کیلـوگرم در هکتـار   150راستا عدم مصرف نیتروژن درصد اسانس را کاهش داد و مصـرف  
صرف نیتروژن درصد اسانس کاهش یافـت. بـا   بیشترین درصد اسانس را تولید کرد. با افزایش مقدار م

) کاربرد مقادیر باالي نیتروژن باعث کاهش درصد اسانس 2009توجه به تحقیقات عزیزي و همکاران (
هـا اذعـان داشـتند،     آن    . در ایـن رابطـه   )5( شـد  ).Origanum vulgare L( در گیاه مرزنجوش وحشی

هـاي  حاوي اسانس و کـاهش غلظـت اسـانس در انـدام     هايسلول علت افزایش اندازه نیتروژن زیاد به
رسد که افزایش میزان نیتروژن بـه حـد بـاالتر از     نظر می شود. بهگیاهی باعث کاهش درصد اسانس می

هاي ثانویه در گیاه شـده   ثیر در تولید عملکرد بیولوژیک مانع از افزایش تولید متابولیتأتوصیه شده با ت
  قابل توجهی نخواهد داشت.  و در نتیجه درصد اسانس تغییر

ـ    : عملکرد اسانس داري بـر صـفت    ثیر معنـی أتیمار آبیاري و نیتروژن در سطح احتمـال یـک درصـد ت
 16/9بـا   عـدم قطـع آبیـاري   ). مقایسه میانگین نشـان داد کـه تیمـار    2عملکرد اسانس داشت (جدول 

کیلوگرم د هکتـار کمتـرین    17/6با  دهی ساقهقطع آبیاري در اوایل کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار 
ترتیب  ). با توجه نتایج بیشترین و کمترین عملکرد اسانس به3عملکرد اسانس را تولید کردند (جدول 

 89/5 کیلوگرم در هکتار و شـاهد بـا   62/9با  نیتروژن کیلوگرم در هکتار 150در اثر کاربرد تیمارهاي 
ارتفاع گیاه و تعـداد شـاخه فرعـی از نظـر افـزایش پیکـر       ). 3آمد (جدول  دست هب کیلوگرم در هکتار

با توجه بـه نتـایج    .آید شمار می رویشی و تعداد برگ، جهت استحصال اسانس یک خصوصیت مهم به
 اسانس بود. درصد خشک بوده و کمتر متأثر از تغییرات تحت تأثیر عملکرد ماده عملکرد اسانس بیشتر

بـر   آور تنش آبـی  رطوبت خاك ممکن است ناشی از اثر زیان کاهش عملکرد اسانس در نتیجۀ کاهش
خشـک و تعـداد شـاخه     با توجه به بـاال بـودن عملکـرد مـاده    رشد و عملکرد پیکر رویشی گیاه باشد. 

خشک  نیتروژن و همبستگی عملکرد اسانس با عملکرد ماده کیلوگرم در هکتار 150 دهنده در تیمار گل
  رسد. نظر می این نتیجه منطقی به

 کـه  نشـان داد ) .Satureja hortensis L( ) در گیـاه مـرزه  2007نتایج علیزاده سهرابی و همکاران (
کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در     150ترتیب در اثر کـاربرد تیمـار    به عملکرد اسانس و کمترین بیشترین

 .)2( شـت دست آمد که با نتایج ایـن تحقیـق مطابقـت دا    ه(شاهد) ب و تیمار عدم کاربرد نیتروژن هکتار
کاربرد نیتروژن در گیاهان دارویی و معطر با افزایش فتوسنتز، میزان کلروفیل، فعالیت آنـزیم رابیسـکو،   

دهد. افزایش میزان اسانس در اثر مصرف بیوماس و رشد و توسعه برگ عملکرد اسانس را افزایش می
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هـاي  حاوي اسانس، کانـال  هاي جدیددلیل نقش مهم نیتروژن در توسعه و تقسیم سلول کود نیتروژن به
  ). 23باشد (اي میهاي غده اسانس، مجاري ترشحی و کرك

ـ ) 2(نتایج جدول : عملکرد بذر ثیر أنشان داد که تیمار آبیاري و نیتروژن در سطح احتمال یک درصد ت
ترتیب در تیمار عدم قطع آبیـاري   داري بر عملکرد دانه داشت. بیشترین و کمترین عملکرد بذر به معنی

ترتیـب در   ). بیشترین و کمترین عملکرد بذر بـه 3دست آمد (جدول  دهی به و قطع آبیاري در اوایل گل
کیلوگرم  300کیلوگرم در هکتار و تیمار  11/1493با  نیتروژن کیلوگرم در هکتار 150اثر کاربرد تیمار 

رسـد کـاهش    مـی  نظـر  بـه ). 3دست آمد (جـدول   هکیلوگرم در هکتار ب 87/1009نیتروژن با  در هکتار
که تیمـار تـنش   دهنده یکی از عوامل کاهش عملکرد بذر باشد. با توجه به این دار تعداد شاخه گل معنی

هاي گرده دارد و اکثر گیاهان در این مرحله حساسیت ثیر مستقیمی بر باروري دانهأدهی تدر مرحله گل
شدیدتر عملکرد دانـه بـا قطـع     دهند. طبیعی است که کاهششدیدتري به کمبود آب از خود نشان می

دانه  دهی گیاه اتفاق بیفتد. نتایج این آزمایش با نتایج حیدري و جهان تیغی در سیاهآبیاري در مرحله گل
دهد که گیاهان تا یک  تحقیقات نشان می. )22و  15( ) در بادرشبو مطابقت داشت2006خانی ( و صفی

کود ادامه یابـد، در ابتـدا رونـد افـزایش      روند افزایشچه  باشند و چنان آستانه مشخص نیازمند کود می
رسد نیتروژن بـا مقـادیر    نظر می به). 1یابد ( عملکرد ثابت شده و با تکرار این روند عملکرد کاهش می

  با افزایش رشد رویشی عملکرد بذر را کاهش داده است. کیلوگرم در هکتار 300
  

  گیري کلینتیجه
هـاي کمـی و    دهی موجب کـاهش ویژگـی   دهی و گل مرحله ساقهنتایج نشان داد تنش خشکی در 

ـ  کیفی گیاه بادرشبو گردید. تنش خشکی در مرحله گل ثیر جزئـی در افـزایش درصـد اسـانس     أدهی ت
ـ  هداشت ولی عملکرد اسانس ب ثیري مثبتـی بـر   أشدت کاهش یافت. کاربرد مقادیر باالي کود نیتروژن ت

) عالوه بر کـاهش  کیلوگرم در هکتار F2 )150ت و تیمار خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرشبو نداش
  در مصرف کود باالترین خصوصیات کمی و کیفی را تولید کرد.   قابل مالحظه
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