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ABSTRACT
Background and objectives: Optimum planting date is very important and
it is one of the important factors for maximizing yield production.
Although, chemical fertilizers provide plant nutrients faster and more
effective, but in order to increase the quality of products, especially the
medicinal and aromatic plants, the use of organic fertilizers is better than
chemical fertilizers. Organic fertilizers cause decreasing in bulk density
and increasing water retention in the soil. Manure is one of the organic
fertilizer sources which its application is conventional in sustainable
management system of the soil. So, the present study was carried out in
order to investigate effects of planting date and application of manure,
chemical fertilizer on some morpho-physiological characteristics and
essential oil of Moldavian Balm.
Material and Methods: A split plot experiment was conducted in a
randomized complete block design with three replications at the research
farm of Shahrekord University in 2018. In this experiment, the main factor
was three levels of planting dates: 20 April, 12 May and 3 June, while 6
levels of manure application: 1) no amended fertilizer 2) 25% urea + 75%
manure 3) 50% urea + 50% manure 4) 75% urea + 25% manure 5) 100%
urea and 6) 100% manure, were used as subplot factors.
Results: The results showed that planting date and fertilizer had a
significant effect on all the characteristics measured at this experiment. The
interaction effect of planting date and different fertilizer treatments on all
the measured traits except the stem diameter, length of main inflorescence
and chlorophyll a was significant. The maximum stem diameter was related
to 12 May while the maximum length of main inflorescence and
chlorophyll a was belonged to the planting date of 3 June. The maximum
amount of leaf dry weight was derived from 12 May + 100% manure, the
maximum biological yield was obtained from 3 June + 100% manure, the
maximum essential oil percentage from 20 April and 3 June + 100%
manure and the maximum chlorophyll (b, total) and essential oil yield from
planting date of 3 June and 100% manure application, were obtained.
Conclusion: Based on the results obtained at this experiment, it can be
concluded that the 100% manure caused increasing in some morpho-
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physiological characteristics of Moldavian balm. It seems that manure due
to water holding capacity in the soil could have this positive effect on
traits. Since the main reason of medicinal plant cultivation is obtaining
their essential oil, it is recommended that in similar condition,
Dracocephalum moldavica L. is cultivated on 3 June with application of
100% manure.
Cite this article: Abbasi Dehkordi, N., Rafieiolhossaini, M., Danesh Shahraki, A., Badalzadeh, A.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :تاریخ كاشت مطلوب یکي از عوامل مهم برای به حداكثر رساندن عملکرد است .اگرچه

مقاله كامل علمي  -پژوهشي

كودهای شیمیایي عناصر مورد نیاز گیاه را سریعتر و مؤثرتر در اختیار گیاهان قرار ميدهندد ،امدا بدرای
افزایش كیفیت محصوالت به ویژه گیاهان دارویدي و مططدر اسدتفاده از كودهدای آلدي بهتدر از كودهدای
اداهری و افدزایش نگهدداری آب در خدا

تاریخ دریافت1400/02/20 :

شیمیایي است .كودهای آلي سبب كاهش وزن مخصدو

تاریخ ویرایش1400/03/23 :

مي شوند .كود دامي نیز یکي از منابع كود آلي است كه استفاده از آن در سیستم مددیریت پایددار خدا

تاریخ پذیرش1400/04/08 :

مرسوم مي باشد .بنابراین ،مطالطه حاضر به منظور بررسي اثر تاریخ كاشدت و كداربرد كودهدای دامدي و
شیمیایي بر برخي ویژگيهای مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو اجرا شد.

واژههای كلیدی:
تغذیه گیاه
عملکرد

مواد و روشها :آزمایش بهصورت كرتهای خرد شده در قالب طرح بلو های كامل تصادفي بدا سده
تکرار در سال  1397در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه شهركرد اجرا شد .در این آزمایش سه تاریخ كاشت31 :

فصل كشت

فروردین 22 ،اردیبهشت و  13خرداد به عنوان فاكتور اصلي و شش سطح كودی شامل )1 :عدم مصرف

كشاورزی پایدار

كود  25 )2درصد كود اوره  75 +درصد كود دامي  50 )3درصد كود اوره  50 +درصد كود دامي 75 )4

گیاه دارویي

درصد كود اوره  25 +درصد كود دامي  100 )5درصد كود اوره و  100 )6درصد كود دامي بده عندوان
فاكتور فرعي مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد كه تاریخ كاشت و كوددهي اثر مطني داری بر تمامي صفات مورد مطالطه داشت.
اثر برهم كنش تاریخ كاشت و تیمارهای مختلف كود نیز بر همه صفات مورد اندازهگیدری بده جدز قطدر
ساقه ،طول گلآذین اصلي و كلروفیل  aمطنيدار بود .بیشترین قطر ساقه از تاریخ كاشت  22اردیبهشت
و بیشترین طول گلآذین اصلي و كلروفیل  aمربوط به تاریخ كاشت  13خرداد بود .بدیشتدرین میدزان
وزن خشک برگ از تاریخ كاشت  22اردیبهشتماه با  100درصد كود دامي ،بیشترین میدزان عملکدرد
بیولوژیک از تاریخ كاشت  13خرداد با  100درصد كود دامي ،بیش ترین درصد اسانس از تاریخ كاشدت
 31فروردین و  13خرداد با  100درصد كود دامي و بیشتدرین كلروفیدل  ،bكلروفیدل كدل و عملکدرد
اسانس از تاریخ كاشت  13خرداد با  100درصد كود دامي بهدست آمد.
نتیجهگیری :در این آزمایش كاربرد تیمار  100درصد كود دامي افزایش مطنيداری در میزان برخي صفات
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مورفوفیزیولوژیک بادرشبو داشت كه به نظر مي رسد كود دامي به علت ارفیت نگهداری آب در خدا
توانسته این اثر مثبت را بر روی صفات بگذارد .بنابراین ،از آنجایي كه مهمترین هددف كشدت گیاهدان
دارویي استحصال اسانس آنها است ،لذا تاریخ كاشت  13خرداد به همراه كاربرد  100درصد كود دامي
در شرایط مشابه ميتواند مفید باشد.

استناد :عباسي دهکردی ،ن ،.رفیطي الحسیني ،م ،.دانش شهركي ،ع ،.بدلزاده الف .)1401( .اثر تاریخ كاشت و كاربرد كودهای
دامي ،شیمیایي بر برخي ویژگيهای مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو (.)Dracocephalum moldavica L.
تولید گیاهان زراعي.37-56 ،)1( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19086.2422

© نویسندگان.

ناشر :دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیطي گرگان

40

اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای دامی ،شیمیایی / ...نسرین عباسی دهکردی و همکاران

مقدمه
بادرشدددبو (L.

عملکرد گل و میزان اسانس مربدوط بده  15اسدفندماه

)Dracocephalum moldavica

( 191كیلوگرم در هکتار و  1/03درصدد) بدود .نتدایج

گیاهي علفي ،یکساله و متطلق به تیره نطناعیدان دارای

این آزمایش نشان داد كده تدأخیر در كاشدت موجدب

شاخ و برگ پرپشت و منشطب ،به ارتفداع  15تدا 40

كاهش تطداد روز از كاشت تا جوانهزني ،اهور جوانده

سانتيمتر و برگ متقابل ،با گلهای درشت آبي مایدل

گل ،غنچهدهي ،گلدهي ،میزان اسانس و عملکرد گدل

به بنفش یا سفید است كه بیشتر در شمال غرب ایران

ميشود .در واقع تأخیر در كاشت و برخدورد مرحلده

رویش ميكندد .منشداا ایدن گیداه جندوب سدیبری و

گلدهي بدا درجده حدرارتهدای بداالتر از  23درجده

دامنههای هیمالیا گزارش شده است و به طور طبیطدي

سانتيگراد منجر به عددم بداروری گلچده و در نتیجده

در مناطق مطتدل اروپا و آسیا رشدد مديكندد .اسدانس

كاهش عملکرد گل ميشود (.)25

بادرشبو ،بویي مططر ،مطبوع و شبیه بادرنجبویده دارد.

مدددیریت مصددرف عناصددر غددذایي نیددز از جملدده

تركیبات اصلي اسانس آن شامل ژرانیال ،نرال ،ژرانیدل

عواملي است كه در كنار مدیریت مصرف آب عملکرد

استات و ژرانیول است كه از مونوترپنهدای حلقدوی

كمي و كیفي گیاهان زراعي و دارویي را تحدت تدأثیر

اكسددیژندار هسددتند 90 ،درصددد اسددانس را تشددکیل

قرار مديدهدد .در ایدن میدان سیسدتمهدای تلفیقدي و

ميدهند و دارای بیش ترین مقدار در مرحلده گلددهي

كشاورزی ارگانیک كه در آنهدا بده ترتیدب تکیده بدر

ميباشند (.)17

كاهش و حذف كاربرد نهادههدای خدارجي از جملده

تاریخ كاشت از طریق انطباق مراحل رشد و نمدو

كودهای شیمیایي در مدیریت مصرف غذایي ،سموم و

و هدوا ،طدول روز ،میدزان

تركیبات شیمیایي جهدت كنتدرل آفدات و بیمداریهدا

بارندگي و سایر عوامدل محیطدي بدر اسدتقرار ،رشدد

است ،بهدلیل اثری كه بر ارتقای كیفیت گیاهان دارویي

رویشي و زایشي و در نتیجه كمیت و كیفیت عملکرد

و فرآوردههای آن دارند ،از جایگاه ویژهای برخدوردار

محصول تأثیر ميگذارد و یکدي از مهدمتدرین عوامدل

هستند .بررسيها نشان ميدهد كه كاربرد كودهای آلي

مؤثر بر ویژگيهدای مورفولدوژیکي ،فیزیولدوژیکي و

ادداهری و افددزایش

گیاه ،وضطیت دمای خدا

سددبب كدداهش جددرم مخصددو

زراعي گیاهان است .به طوركلي ،هدف از تطیین تاریخ

نگهداری آب در خا

كاشت یافتن زمان كاشدت رقدم یدا گروهدي از ارقدام

منابع كدود آلدي اسدت كده اسدتفاده از آن در سیسدتم

مشابه یک گیاه است به طدوریكده مجموعده عوامدل

مدیریت پایدار خا مرسوم است (.)13

ميشوند .كدود دامدي یکدي از

محیطي موجود در آن زمان برای سبز شدن ،استقرار و

از طرفي بررسيها نشان دادهاند كه مندابع زیسدتي

بقای گیاهچه مناسب باشد ،ضمن اینكه گیاه تدا حدد

(ارگانیک) مانند كود دامي در تلفیق با كدود شدیمیایي

امکان در هر مرحله از رشد با شرایط نامساعد محیطي

ميتواند به حاصلخیزی و افزایش تولید گیداه زراعدي

نیز برخورد نکند .بنابراین ،تطیین تاریخ كاشت مطلوب

منجر شود ،زیرا این سیستم اكثر نیازهای غذایي گیداه

یکي از مهمترین جنبههای مدیریتي الزم بدرای تولیدد

را تأمین كرده و كارایي جذب عناصر غدذایي توسدط

گیاهان زراعي است ( .)7در مطالطهای كه در خصو

گیاه زراعي را افزایش خواهد داد .در حال حاضدر بده

اثر تاریخ كاشدت بدر عملکدرد گدل و میدزان اسدانس

منظور توسدطه كشداورزی پایددار طدي دوره گدذار از

آنیسون در مركز تحقیقات و منابع طبیطي چهارمحال و

كشاورزی متداول به كشاورزی پایدار ،كاربرد تلفیقدي

بختیاری شهرستان اردل انجام شد ،بدیشتدرین میدزان

كودهددای شددیمیایي و آلددي بدده عنددوان راهبددردی در
41

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

كشاورزی جایگزین جهت حفد عملکدرد در سدطح

كود دامي  75 )4درصد كود اوره  25 +درصد كود دامي

قابل قبول مطرح است .نتایج تحقیقات پدژوهشگدران

 100 )5درصد كود اوره و  100 )6درصدد كدود دامدي

مختلف نشان داد كه كاربرد تلفیقي كودهای شدیمیایي

بهعنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدد .مقددار كدود

و دامي باعث افزایش میزان اسانس در گیاه رازیانه شد

دامي مصرف شده در كرتهای  100درصدد كود دامي

( .)22بنابراین ،این پدژوهش بده منظدور ارزیدابي اثدر

 45/52كیلوگرم 50 ،درصد كود دامي  22/76كیلوگرم،

تاریخ كاشت و كاربرد كودهای دامدي و شدیمیایي بدر

 75درصد كود دامي  34/14كیلوگرم و  25درصدد كود

برخددي ویژگدديهددای مورفوفیزیولوژیددک ،عملکددرد و

دامي  11/38كیلوگرم و مقدار كود اوره مصرف شدده

اسانس بادرشبو طراحي و اجرا شد.

در كرتهای  100درصد كدود اوره  80كیلدوگرم50 ،
درصد كود اوره  40كیلوگرم 75 ،درصدد كدود اوره 60

مواد و روشها
این آزمایش در سال  1397به صورت كرتهدای

كیلوگرم و  25درصد كود اوره  20كیلوگرم در هکتدار
بود .قبل از تهیه بستر بذر در اوایل بهار ابتددا بدا تهیده

خرد شده در قالب طرح بلو های كامل تصدادفي بدا

نمونه مركب از عمق صفر تا  30سدانتيمتدری خدا

سه تکرار در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه شدهركرد اجدرا

محل آزمایش ،ویژگيهای فیزیکي و شدیمیایي خدا

شد .تیمارهای آزمایش سه سطح تاریخ كاشت شدامل:

تطیین و مقادیر الزم از عناصر غذایي در طول آزمایش

 31فروردین 22 ،اردیبهشت و  13خدرداد بده عندوان

در صورت نیاز بده خدا

اضدافه شدد .ویژگديهدای

فاكتور اصلي و شدش سدطح كدودی شدامل )1 :عددم

فیزیکي و شیمیایي خا

مورد آزمایش و كدود دامدي

مصرف كدود (شداهد)  25 )2درصدد كدود اوره 75 +

مورد استفاده به شرح زیر است (جدول  1الي .)2

درصد كود دامي  50 )3درصد كدود اوره  50 +درصدد
جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش.
Table 1- Physical and chemical properties of the soil.

)Cu (mg kg -1

مس(میليگرم بر كیلوگرم)

)Fe (mg kg -1

آهن(میليگرم بر كیلوگرم)

)Mn (mg kg -1

منگنز(میليگرم بر كیلوگرم)

)Zn (mg kg -1

روی(میليگرم بر كیلوگرم)

-1

) K (mg kg

پتاسیم(میليگرم بر كیلوگرم)

)P (mg kg -1

فسفر(میليگرم بر كیلوگرم)

)P.W.P (%

)F.C (%

نقطه پژمردگي دائم(درصد )

ارفیت زراعي مزرعه(درصد )

)NO3 (%

نیترات(درصد )

)T.N.V (%

)OC (%

مواد خنثي شونده (درصد )

pH
كربن آلي (درصد)

اسید یته

)EC (dS m-1

هدایت الکتریکي (دسي زیمنس بر متر)

بافت خا

وزني(درصد )

((Soil Texture

رطوبت
Weight
)moisture (%

لومي

1.09

3.28

7.66

0.58

296

13.8

9.07

24.51

0.082

30.5

0.702

7.77

0.740
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رسي
سیلتي
(Silty
clay
)loam
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جدول  - 2ویژگي های فیزیکي و شیمیایي كود دامي در زمان شروع آزمایش.
Table 2- Physical and chemical properties of manure at the start of trial.

)Cu (mg kg -1

مس(میليگرم بر كیلوگرم)

)Mn (mg kg -1

منگنز(میليگرم بر كیلوگرم)

)Fe (mg kg -1

آهن(میليگرم بر كیلوگرم)

)Zn (mg kg -1

روی(میليگرم بر كیلوگرم)

)Moisture (%

رطوبت (درصد )

)T.N.V (%

مواد خنثي شونده ()%

)OC (%

كربن آلي (درصد )

)Mg (%

منیزیم (درصد )

)Ca (%

كلسیم (درصد )

)Na (%

سدیم(درصد )

)K2O (%

پتاس(درصد )

)P2O5 (%

فسفات (درصد )

)NO3 (%

نیترات(درصد )

)EC (dS m-1

هدایت الکتریکي (دسي زیمنس بر متر)

pH

آبیدداری بدده روش غرقددابي و كشددت بدده صددورت

اسیدیته

19.48

109.57

80.39

80.39

35.90

17.5

49.51

0.79

1.98

3.49

0.98

0.39

1.02

9.28

8.30

رابطه :1
-1

هیرمكاری انجدام گرفدت .در هدر كدرت پدنج ردیدف

Chl a (mg g ) = [(12.7 (OD663) – 2.59
])(OD645)].[V/ (1000.W

كاشت به فاصله  30سانتيمتر از هم و فاصله هر بوته

رابطه :2

Chl b (mg g-1) = [22.9 (OD645) – 4.69
])(OD663)].[V/ (1000.W

روی ردیف  10تا  15سانتيمتر در نظدر گرفتده شدد.
ابطاد هر كرت یک و نیم × چهار متر ،فاصله كرتهدا

رابطه :3

از هم یک متر و كشت گیاه به صورت جوی و پشدته

Chl T (mg g-1) = [20.2 (OD645) – 8.02
])(OD663)].[V/ (1000.W
كدده در آن Chlb ،Chla ،و  ChlTبددهترتیددب میددزان

در عمدق یددک تدا دو سددانتيمتددر انجدام شددد .كنتددرل
علفهای هرز به روش دستي صدورت گرفدت .كدود

كلروفیل  b ،aو كل كلروفیل بدرگ OD663 ،و OD645

گاوی بدا در نظدر گدرفتن درصدد رطوبدت و قابلیدت

بهترتیب اپتیکال دانسیته عصداره در طدول مدو هدای

دسترسي  %25درصدد ( )19بده طدور كامدل ،قبدل از

 645و  663نانومتر :V ،حجم نهایي عصاره در استون

كاشت و كود اوره در دو نوبت ،یک نوبت در مرحلده

 80درصد و  :Wوزن نمونه بر حسب گرم اسدت .بده

چهاربرگي و یک نوبت قبل از مرحله گلدهي به خا

منظور برآورد مقدار كاروتنوئیدها نیز با در نظر گرفتن

اضافه شد .در هنگام برداشت از هر كرت سه بوته بده

میددزان جددذب نمونددههددا در  470نددانومتر از روش

طور تصادفي با حذف اثر حاشیهای انتخداب شددند و

كاربردی ( )18و رابطه  4استفاده شد.

صفات كلروفیل  ،b ،aكل ،كاروتنوئیدها ،وزن خشدک

رابطه :4

برگ (با استفاده از ترازو) ،قطدر سداقه (بدا اسدتفاده از

) 𝑏(1000A470 −1.8Ca −85.02C
198

= Cx+c

كه در آن  Cb ,Caو  Cx+cبه ترتیب غلظت كلروفیل

كولیس دیجیتدال) ،طدول گدلآذیدن اصدلي ،عملکدرد

 b ,aو كاروتنوئیدها شدامل كداروتن و گزانتوفیدل بدر

بیولوژیک ،عملکرد و درصد اسانس مورد بررسي قرار

حسب میليگرم بر گرم است .به منظدور انددازهگیدری

گرفتند .در این آزمایش جهت ارزیابي غلظت كلروفیل

میزان اسانس در مرحله گلدهي كامدل گیداه ،بوتده هدا

بددرگ از روش پیشددنهادی ( )4اسددتفاده شددد .اپتیکددال

برداشت و اجزاا آن شامل برگ ،ساقه و سرشدداخدده

دانسیته عصاره برگ با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول

گلدددار ،در سددایه خشددک شدددند .بددرای هددر بددار

مددو هددای  645و  663نددانومتر قرائددت گردیددد و در

اسانسگیری مقدار چهار گدرم از بافدت رویشدي هدر

نهایت غلظت كلروفیل  b ,aو كل ،موجود در برگ با

تکددرار پددس از آسددیاب برقددي ،توسددط دسددتگاه

استفاده از روابط  2 ،1و  3محاسبه شد.

میکروكلددونجر بدده مدددت دو و نددیم تددا سدده سدداعت
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اسانسگیری شد .بطد از تطیین میزان اسانس ،عملکرد

مطنيداری وجود نداشت و كمترین آن در تیمار شاهد

آن نیز به كمک حاصلضدرب عملکدرد گدل و درصدد

مشاهده شد (جدول  .)4تیمار  100درصد كود دامدي

اسانس محاسبه شد ( .)26در نهایت تجزیده واریدانس

افزایش  42درصد در كلروفیل  aنسبت به تیمار شاهد

دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه میانگینها

داشت .در واقع كودهای آلي دارای موادی هستند كده

با استفاده از ندرمافدزار  MSTAT-Cبراسداس آزمدون

به راحتي تجزیه شده و حاوی مقادیر زیادی نیتدروژن

 LSDدر سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

هستند ،كه با جذب توسط گیاه باعدث افدزایش رشدد
رویشي و تولید برگهدای بدیشتدری شدده در نتیجده

نتایج و بحث
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد كده تداریخ

ميیابد .نیتروژن مهمتدرین عنصدر غدذایي پرمصدرف

كاشت و كدود اثدر مطنديداری بدر قطدر سداقه ،طدول

است كه در ساختمان مولکولهای پروتئیني گوناگون،

گلآذین اصلي و كلروفیدل  aدر سدطح احتمدال یدک

آنزیمها ،اسیدهای نوكلئیک و سیتوكرومها نقدش دارد.

درصد داشت .اثر برهمكنش تاریخ كاشت و كدود نیدز

نیتروژن عالوه بر ایفای نقش در تشدکیل پدروتئینهدا،

بر وزن خشک برگ ،عملکرد بیولوژیک ،كلروفیدل ،b

یک جزا الزم مولکول كلروفیل نیز است .مندابع آلدي

كل ،كاروتنوئید ،عملکرد و درصدد اسدانس در سدطح

ميتوانند به حاصلخیزی خا

و افدزایش تولیدد گیداه

احتمال یک درصد مطنيدار بود (جدول .)3

زراعي منجر شوند ،زیدرا ایدن سیسدتم اكثدر نیازهدای

کلروفیل  b ،aو کل :مقایسه میانگین اثر تداریخهدای

غذایي مورد نیاز گیاه را تدأمین كدرده و بدازده جدذب

مختلف كاشت نشان داد كده بدیشتدرین و كدمتدرین

عناصر غذایي توسط گیاه زراعي را افزایش ميدهد .از

مقدار كلروفیل  aبهترتیب در تاریخ كاشت  13خدرداد

طرفي مقدار كلروفیل با نیتروژن ارتباط مستقیم دارد و

و  22اردیبهشت بهدست آمد این درحالي بود كه بدین

با افزایش میزان نیتروژن شاخص مقدار كلروفیدل هدم

تاریخ های مختلف كاشت تفداوت مطنديداری وجدود

افزایش ميیابد (.)9

میدزان جددذب نددور و فتوسدنتز توسددط گیدداه افددزایش

داشت (جدول  .)4به طوریكه در تداریخ كاشدت 13

مطالطات انجام شده نیز افزایش محتوای كلروفیدل

خرداد كلروفیل  12 aدرصد نسبت به  22اردیبهشدت

سیاه دانه را در نتیجه اسدتفاده از كدود دامدي نشدان داد

افددزایش یافددت .كدداهش كلروفیددل در تدداریخ كاشددت

( .)8بنابراین ،چنین ميتوان استنباط كرد كه كود دامي

اردیبهشت به علت آسیب كلروفیل در دمای باال بدود،

باعث افزایش مقددار كلروفیدل  b ،aو افدزایش تدوان

زیرا با افزایش دما و بروز تنش گرما ،میزان كلروفیدل

فتوسنتزی و در نتیجه منجر بده رشدد گیداه مديشدود.

برگ كاهش ميیابد .نتایج این مطالطه با نتایج مطالطده

پژوهشگران بیان كردند كه افدزایش مقددار كلروفیدل

روی سرخارگل مطابقت داشت (.)3

ميتواند مربوط به تأثیر مثبت كدود دامدي در افدزایش

مقایسه میانگین اثدر كودهدای دامدي ،شدیمیایي و

عناصر غذایي خدا

و فدراهم آوردن قابلیدت جدذب

تلفیقي بر كلروفیل  aنشان داد كده بدیشتدرین مقددار

آن ها توسط گیاه باشد ( .)8نتایج بررسي روی همیشه

كلروفیل  aمربوط به تیمار  100درصد كود دامي بدود

بهار بیش ترین مقدار كلروفیل را از تیمدار كدود دامدي

كه در كلروفیل  aبا تیمار  100درصد كود اوره تفاوت

نشان داد (.)6
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 31فروردین
 22اردیبهشت May 12
 13خرداد Jun 3

b

c

e

f

f

4

d

e f

e
3

g h

gh

2
1

(میلي گرم بر گرم) bكلروفیل

a

a

)Chlorophyll b (mg. g-1

a

a

5

0
 %100كود اوره شاهد Control

 %25كود اوره+

 %75كود اوره+

 %50كود اوره+

 %100دامي

 %75دامي

 %25دامي

 %50دامي

manure %100

Urea %100

Urea 50%+ Urea 75%+ Urea 25%+
50% manure 25% manure 75% manure

شکل  - 1مقایسه میانگین اثر برهمكنش تیمارهای كودی و تاریخ كاشت بر میزان كلروفیل ( bمیانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDفاقد
تفاوت آماری مطنيدار در سطح احتمال پنج درصد هستند).
Figure 1- Mean comparisons of fertilizer and Planting date interaction on Chlorophyll b (Means having the same
letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).
25
c

e
h h

ef

d
f g

g
i i

15
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5

)Total chlorophyll (mg. g-1

 31فروردین April 20
 22اردیبهشت May 12
 13خرداد Jun 3

c

c

cd

كلروفیل كل (میلي گرم بر گرم)

a

b

b

b

20

0
 %25كود اوره %75 +كود اوره %50 +كود اوره+
 %75دامي

 %25دامي

 %100دامي

 %100كود اوره شاهد Control

Urea %100 manure %100

 %50دامي

Urea 50%+ Urea 75%+ Urea 25%+
50% manure 25% manure 75% manure

شکل  - 2مقایسه میانگین اثر برهمكنش تیمارهای كودی و تاریخ كاشت بر میزان كلروفیل كل (میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDفاقد
تفاوت آماری مطنيدار در سطح احتمال پنج درصد هستند).
Figure 2- Mean comparisons of the fertilizer and Planting date interaction on Total chlorophyll (Means having the
same letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).

بهطور كلي ،ميتوان نتیجه گرفت مصرف كودهای

(شکلهدای  1و  .)2نتدایج همبسدتگي صدفات مدورد

شیمیایي و دامي با افدزایش میدزان نیتدروژن در گیداه،

مطالطه نیز نشان داد كه كلروفیل  bهمبستگي مثبدت و

باعث افزایش مقدار كلروفیلها و كاروتنوئیددها شدده

مطندديداری بددا كلروفیددل كددل ( ،)r=0/94قطددر سدداقه

كه به دنبال آن سبزینگي ،توانایي جذب نورخورشدید،

( ،)r=0/33طول گلآذین اصدلي ( ،)r=0/68عملکدرد

تولید مواد فتوسنتزی و در نهایت رشد و عملکرد گیاه

بیولوژیددک ( ،)r=0/47عملکددرد اسددانس ( )r=0/76و

افزایش ميیابد .مقایسده میدانگین اثدرات بدرهمكدنش

درصد اسانس ( )r=0/79در سطح آماری یدک و پدنج

تاریخ كاشت و كود بر كلروفیل  bو كل نشان داد كده

درصد و همبستگي منفي و مطنيداری با كاروتنوئیدها

بیش ترین مقددار ایدن صدفات در تداریخ كاشدت 13

( )r=-0/86در سددطح آمدداری یددک درصددد داشددت.

خرداد با  100درصد كود دامي و كدمتدرین آنهدا در

كلروفیل كدل نیدز همبسدتگي منفدي و مطنديداری بدا

تاریخ كاشت  22اردیبهشت با تیمار شاهد دست آمدد

كاروتنوئیدها ( )r=-0/92در سطح آماری یک درصدد
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و همبسددتگي مثبددت و مطندديداری بددا قطددر سدداقه

كاروتنوئیدها در شاهد نیز نسبت به تیمار  100درصدد

( ،)r=0/32طول گلآذین اصدلي ( ،)r=0/63عملکدرد

كود دامي  178درصد افزایش یافت .در واقع در زمان

بیولوژیددک ( ،)r=0/44عملکددرد اسددانس ( )r=0/71و

فتوسنتز ،كاروتنوئیدها بهعنوان محاف كلروفیدل گیداه

درصد اسانس ( )r=0/76در سطح آماری یدک و پدنج

عمل ميكند بهطوریكه با رشدد گیداه و اهدور رند

درصد داشت .نتایج این مطالطه با نتدایج مطالطده روی

نهایي همگام با كاهش كلروفیل ،میدزان كاروتنوئیددها

ماریتیغال مطابقت داشت (.)5

زیاد مي شود .در تیمار شاهد به علت عددم اسدتفاده از

میزان کاروتنوئیدها :مقایسه میانگین اثرات برهم كنش

كود اوره و دامي میزان جدذب نیتدروژن و در نهایدت

تاریخ كاشت و كود بر میزان كاروتنوئیددها نشدان داد

میددزان كلروفیددل در گیدداه كددمتددر بددود ( .)10نتددایج

كه بیشترین مقدار این صدفت در تداریخ كاشدت 22

همبسدتگي صددفات مدورد مطالطدده نیدز نشددان داد كدده

اردیبهشت با تیمدار شداهد و كدمتدرین آن در تداریخ

كاروتنوئیدها همبستگي منفي و مطنيداری با قطر ساقه

كاشت  13خدرداد بدا تیمدار  100درصدد كدود دامدي

( )r=-0/28در سطح آماری پنج درصدد و همبسدتگي

بهدست آمد (شکل  .)3نتدایج ایدن مطالطده بدا نتدایج

منفي و مطنيداری با طول گلآذین اصلي (،)r=-0/50

مطالطددده روی كرچدددک مطابقدددت داشدددت (.)16

عملکددرد بیولوژیددک ( ،)r=-0/39عملکددرد اسددانس

پژوهشگدران اذعدان داشدتند كده بدیش تدرین مقددار

( )r=-0/63و درصددد اسددانس ( )r=-0/68در سددطح

كاروتنوئیدها با مقدار  49/1میليگرم بر گرم در تاریخ

آماری یک درصد داشت (جدول  .)5مطالطات انجدام

كاشت اردیبهشت بهدست آمدد ( .)16در ایدن مطالطده

شده بر روی رازیانه همبستگي منفدي و مطنديداری را

نیز در تاریخ كاشت  22اردیبهشت مقدار كاروتنوئیدها

بین قطر ساقه ،عملکدرد و درصدد اسدانس نشدان داد

 46درصد افزایش نسبت به  13خرداد نشان داد .مقدار

(.)23
1.8

a

 31فروردین April 20
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f
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gh

g

1
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)Carrotenoeids (mg.g-1

b
c

1.4

میزان کاروتنوئید (میلیگرم بر گرم)

1.6

0.4
0.2
0
 %25كود اوره %75 +كود اوره %50 +كود اوره+

 %75دامي

 %25دامي

 %50دامي

 %100دامي

manure %100

 %100كود اوره شاهد Control

Urea %100

Urea 50%+ Urea 75%+ Urea 25%+
50% manure 25% manure 75% manure

شکل  - 3مقایسه میانگین اثر برهمكنش تیمارهای كودی و تاریخ كاشت بر میزان كاروتنوئیدها (میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDفاقد
تفاوت آماری مطنيدار در سطح احتمال پنج درصد هستند).
Figure 3- Mean comparisons of fertilizer and Planting date interaction on Carrotenoeids (Means having the same
letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).
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وزن خشک برگ :مقایسه میانگین اثرات بدرهم كدنش

ميیابد ( .)3به طوریكه وزن خشک بدرگ در تداریخ

تاریخ كاشت و كود بر وزن خشک برگ نشان داد كده

كاشددت  22اردیبهشددت نسددبت بدده  31فددروردین 43

بیش تدرین مقددار ایدن صدفت در تداریخ كاشدت 22

درصد افزایش پیدا كرد .همچندین از عوامدل مدؤثر در

اردیبهشت با  100درصد كود دامي و كدمتدرین آن در

توسطه برگ در مزرعه ،دما و میزان آب اسدت كده بدا

تاریخ كاشت  31فروردین با تیمار شاهد به دست آمد

توجه به وجود دمای مطلوبتر و دسترسي بیشتر بده

(شکل  .)4نتایج ایدن مطالطده بدا نتدایج مطالطده روی

آب در تاریخ كاشت اردیبهشت افدزایش وزن خشدک

سرخارگل مطابقت داشت ( .)3دیگدر پدژوهشگدران

برگ در این تاریخ بیشتر بوده است .نتایج همبستگي

بیان نمودند كه به نظر ميرسد بهبدود عناصدر غدذایي

صفات مورد مطالطه نیز نشان داد كه وزن خشک برگ

بده

همبستگي مثبت و مطنيداری با قطر سداقه (،)r=0/73

دنبال كاربرد كود دامي سبب افزایش تطداد برگ شدده

طول گلآذین اصدلي ( ،)r=0/54عملکدرد بیولوژیدک

و با افزایش تطداد برگ و به دنبال آن افدزایش میدزان

( )r=0/64و عملکددرد اسددانس ( )r=0/52در سددطح

جذب نور و فتوسنتز ،مواد هیدروكربني بدیشتدری در

آماری یک درصد داشت (جدول .)5

خا

و تا اندازهای بهبود كیفیت سداختمان خدا

برگهای گیاه ساخته شده و وزن خشک برگ افزایش
ab

 22اردیبهشت
 13خرداد

de

e

May 12

de

e

e
f

fg

gh

hi

Jun 3

i

 %25كود اوره %75 +كود اوره %50 +كود اوره+
 %75دامي

 %25دامي

 %50دامي

j

 %100دامي

 %100كود اوره

شاهد

manure %100

Urea %100

Control

وزن خشک برگ (گرم)

 31فروردین April 20

bc

cd

)Leaf dry weight (g

de

ab

a
bcd

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Urea 50%+ Urea75%+ Urea 25%+
50% manure 25% manure 75% manure

شکل  - 4مقایسه میانگین اثر برهمكنش تیمارهای كودی و تاریخ كاشت بر وزن خشک برگ (میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDفاقد
تفاوت آماری مطنيدار در سطح احتمال پنج درصد هستند).
Figure 4- Mean comparisons of fertilizer and Planting date interaction on Leaf dry weight (Means having the same
letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).

قطر ساقه :مقایسه میدانگین اثدر تداریخهدای مختلدف

كردند كه به نظر ميرسد در تاریخ كاشت اردیبهشدت

كاشت نشان داد كه بیشترین و كمتدرین مقددار قطدر

با توجه به كوتاهتر شددن طدول دوره رویشدي ،رشدد

ساقه به ترتیب در تاریخ كاشت  22اردیبهشدت و 31

سبزینگي كمتر شده و قطر گیداه افدزایش پیددا كدرده

فروردین ماه به دست آمد (جددول  .)4بدهطدوریكده

است .همچنین ،وجود شرایط مطلوب (تدراكم كدمتدر

مقدار قطر ساقه در تاریخ كاشت  22اردیبهشت نسبت

گیاه نسبت به كشت فروردین و تخصیص بیشتری از

به  31فروردین  30درصد بدیش تدر بدود .در بررسدي

موادغذایي) باعث افزایش مقدار قطر ساقه شده اسدت

روی بومدادران هدزار بدرگ ()Achillea millefolium

(.)11

نتایج مشابهي یافدت شدد ( .)11پدژوهشگدران بیدان
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مقایسه میانگین اثدر كودهدای دامدي ،شدیمیایي و

تیمارها اخدتالف مطنديداری داشدتند (جددول  .)4بده

تلفیقي بر قطر ساقه نشان داد كه بیشترین مقدار قطر

طوریكه مقدار طول گلآذیدن اصدلي در تیمدار 100

ساقه متطلق به تیمار  100درصد كود دامي و كمتدرین

درصد كود دامي نسبت به شاهد  40درصدد بدیش تدر

آن متطلق به تیمار شداهد بدود كده بدا سدایر تیمارهدا

بددود .نتددایج ایددن آزمددایش بددا نتددایج مطالطدده روی

اختالف مطني داری داشت (جدول  .)4بده طدوریكده

گلگاوزبان مطابقت داشت ( .)11علت این اسدت كده

مقدار قطر ساقه در تیمار  100درصدد كدود دامدي 31

كود دامي حاوی عناصر كلسیم ،منیدزیم ،آهدن ،روی،

درصد بیش تر از تیمار شاهد بود .مطالطات نشدان داده

مس و گوگرد ميباشد و اضافه كردن كدود دامدي بده

است كودهای دامي دارای اثر مثبتدي بدر بیولوژیدک و

زمین باعث افزایش غلظت این عناصر در خا شده و

هسدتند

امکان استفاده از عناصر برای گیاه فراهم و در نهایدت

بدده ایددن علددت كدده موادغددذایي موجددود در آنهددا بدده

باعث افزایش رشد رویشي و افزایش طول گدلآذیدن

آهستگي آزاد شده و در اختیار گیداه قدرار مديگیرندد.

اصلي ميگردد ( .)2نتدایج همبسدتگي صدفات مدورد

همچنین ،دسترسي بهتر به عناصر غذایي و وجود مواد

مطالطه نیز نشان داد كه طول گلآذین اصلي همبستگي

آلي باعث فراهمي شرایط بهتری برای انجام فتوسنتز و

مثبت و مطنيداری با عملکدرد بیولوژیدک (،)r=0/74

در نتیجه رشد گیاه مديشدود ( .)12نتدایج همبسدتگي

عملکرد اسانس ( )r=0/80و درصد اسانس ()r=0/54

صفات مدورد مطالطده نیدز نشدان داد كده قطدر سداقه

در سطح آماری یک درصد داشت (جدول .)5

همبستگي مثبت و مطنيداری با طول گل آذین اصدلي

عملکرد بیولوژیک :مقایسه میانگین اثرات برهمكدنش

( ،)r=0/57عملکرد بیولوژیدک ( )r=0/82و عملکدرد

تاریخ كاشت و كود بر عملکرد بیولوژیک نشان داد كه

اسانس ( )r=0/72در سطح آماری یک درصد داشدت

بیشترین مقدار این صفت در تاریخ كاشت  13خرداد

(جدول .)5

با تیمدار  50درصدد كدود اوره  50 +درصدد دامدي و

طول گل آذین اصلی :مقایسه میانگین اثر تداریخهدای

كم ترین آن در تاریخ كاشدت  31فدروردین بدا تیمدار

مختلف كاشت نشان داد كده بدیشتدرین و كدمتدرین

شاهد بهدست آمد (شکل  .)5نتدایج ایدن آزمدایش بدا

مقدار طول گلآذین اصلي بهترتیب در تداریخ كاشدت

نتایج مطالطه روی گلگاوزبان مطابقدت داشدت (.)11

 13خرداد و  31فروردین بهدست آمد (جدول  .)4در

همچنین بیان كردند كه به نظر ميرسد كودهای دامدي

تاریخ كاشت  13خرداد طول گلآذین اصلي نسبت به

اكثر عناصر مورد نیاز گیداه را بده نسدبتي كده جدذب

 31فروردین  15درصد بیشتر بود .نتایج این آزمایش

مي كند ،دارا هستند و با دارا بودن عناصر پرمصدرف و

بددا مطالطدده روی اسددفرزه مطابقددت داشددت (.)10

به مقدار كمتری ریزمغذیها ،خا را در درازمدت در

پژوهشگران بیان داشتند با تدأخیر در تداریخ كاشدت

جهت تطادل پیش خواهند برد ( .)11در تاریخ كاشت

تولید ماده خشک در بوته بیش تدر شدده و بده همدین

 13خرداد نیز مقدار عملکرد بیولوژیک نسدبت بده 31

علت طول گلآذین اصلي افزایش یافته است (.)12

فروردین  46درصد افزایش داشته است .علت افزایش

اصالح خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خا

مقایسه میانگین اثدر كودهدای دامدي ،شدیمیایي و

عملکرد بیولوژیک در تاریخ كاشت  13خرداد به دلیل

تلفیقي بر طول گلآذین اصلي نشان داد كه بیشتدرین

كاهش تطداد بوته در واحد سطح بر اثدر عددم سدبزی

و كمترین مقدار طول گلآذین اصلي به ترتیب متطلدق

یکنواخت بذور ،فضا و موادغذایي بیشتری در اختیار

به تیمار  100درصد كود دامي و شاهد بود كه با سایر

گیاه قرار گرفته و امکان افزایش تطداد برگ در بوته و
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افزایش عملکدرد بیولدوژیکي آنهدا را فدراهم نمدوده

آماری یک درصد و همبستگي مثبت و مطنديداری بدا

است .با مطالطه روی مرزه تابستانه با سه تاریخ كاشت

درصد اسانس ( )r=0/27در سطح آماری پدنج درصدد

 22فددروردین 2 ،و  13اردیبهشددت بیشددترین مقدددار

داشت (جدول  .)5با بررسدي روی مدرزه ( Satureja

عملکرد بیولوژیک را در تاریخ كاشت سوم بده دسدت

 )hortensis L.همبسددتگي مثبددت و مطندديداری بددین

آوردند ( .)8نتایج همبستگي صفات مورد مطالطده نیدز

عملکرد بیولوژیک با عملکرد و درصد اسانس گزارش

نشان داد كه عملکدرد بیولوژیدک همبسدتگي مثبدت و

شد (.)8

مطنديداری بددا عملکدرد اسددانس ( )r=0/83در سددطح
250

 22اردیبهشت

May 12

 13خرداد

Jun 3

bcd

cd

cd

bc
bcd

def

bcd

de

efg

fg

150

def
gh

h

100
i

)Biological yeild (g.m-2

 31فروردین
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b

b

عملکرد بیولوژیک (گرم در متر مربع)

a

a

200
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0
 %25كود اوره %75 +كود اوره %50 +كود اوره+

 %75دامي

 % 25دامي

 %50دامي

 %100دامي

manure %100

 %100كود اوره شاهد Control

Urea %100

Urea 50% Urea 75%+ Urea 25%+
+50%
25% manure 75% manure
manure

شکل  - 5مقایسه میانگین اثر برهم كنش تیمارهای كودی و تاریخ كاشت بر عملکرد بیولوژیک (میانگینهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  LSDفاقد
تفاوت آماری مطنيدار در سطح احتمال پنج درصد هستند).
Figure 5- Mean comparisons of fertilizer and Planting date interaction on biological yield (Means having the same
letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).

عملکرد اسانس :مقایسه میدانگین اثدرات بدرهمكدنش

رویشي افزایش دهند .تأثیر مثبت كود دامدي در بهبدود

تاریخ كاشت و كود بر عملکرد اسانس نشدان داد كده

كیفیدت گیاهددان دارویددي گددزارش شددده اسددت (.)15

بیش ترین مقدار عملکرد اسانس در تاریخ كاشدت 13

ميتوان ااهار داشت كه مصرف مقادیر مناسدب كدود

خرداد با تیمار  100درصد كود دامي و كمترین آن در

دامي از طریق تأثیر مثبدت بدر روی اجدزای عملکدرد

تاریخ كاشت  31فروردین با تیمار شاهد بهدست آمدد

اسانس ،موجبات افزایش عملکدرد اسدانس را فدراهم

(شکل  .)6نتایج ایدن مطالطده بدا نتدایج مطالطده روی

ميآورندد .در همدین خصدو

در پژوهشدي كده بدا

بادرشبو مطابقت داشت ( .)20همچنین بیان كردند كه

استفاده از مقادیر مختلف كود دامي روی علدف لیمدو

بیش ترین مقدار عملکرد اسانس از تاریخ كاشت سوم

صورت گرفت ،مشاهده شد كه مصرف  15تدن كدود

بدده دسددت آمددد ( .)20همچنددین مطددرح نمودنددد كدده

دامي موجب بهبود قابل مالحظه عملکرد اسانس شد.

كودهای دامي با توجه به داشتن مزایای زیدادی نظیدر

گزارشات نشان داد كه كودهدای شدیمیایي هدی گونده

و داشتن عناصر غذایي

تأثیری بر میزان اسانس دانه زنیان نداشت در حالي كه

ميتوانند میزان اسانس گیاه را از طریق افدزایش رشدد

كود دامي منجر به افزایش مطنيدار میزان اسانس دانده

قابلیت نگهداری آب در خا
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گیاهدان تیدره نطنداع دارد.

شد ( .)14مطالطات انجدام شدده نشدان داد كده علدت

اسانس برگ بده خصدو

افزایش عملکرد اسانس گیاه بادرشبي را در اثر مصرف

محققان بیان كردند كه بدا افدزایش مقددار كدود دامدي

كودهای كمپوست ،تسریع در متابولیسم واكدنشهدا و

عملکرد دانه و میزان اسانس زنیان افزایش یافدت كده

نیز تحریک آنزیمها بودهاندد ( .)11همچندین ،كداربرد

بیش ترین آن مربوط به تیمدار  30تدن كدود دامدي در

مقادیر مناسدب كدود دامدي در زراعدت گیداه دارویدي

هکتار بود ( .)1نتایج همبستگي صفات مدورد مطالطده

بادرنجبویه به طور قابل توجهي عملکرد اسانس آن را

نیز نشان داد كه عملکرد اسدانس همبسدتگي مثبدت و

بهبود بخشید .از طرفي بیان كردندد كده افدزودن كدود

مطنيداری با درصد اسانس ( )r=0/72در سطح آماری

دامي به خا  ،موجبات افدزایش رشدد انددام هدوایي،

یک درصد داشت (جدول  .)5مطالطدات انجدام شدده

تولید ماده خشک و در نتیجه بهبود عملکرد اسانس را

روی سرخارگل همبستگي مثبت و مطنيداری را بدین

نیز مهیا كرده است ( .)22نتایج بررسيها نشان ميدهد

عملکرد و درصد اسانس نشان داد (.)3

كه عنصر نیتروژن نقش كلیددی را در افدزایش میدزان
جدول  - 4مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسي بر برخي شاخصهای موروفوفیزیولوژیکي بادرشبو.
Table 4- Mean comparisons of the effect of evaluated treatments on some morpho-physiological indices of
Moldavian balm.
قطر ساقه (میليمتر)
طول گلآذیناصلي(سانتيمتر)
تیمار
كلروفیل ( aمیليگرم بر گرم)
Stem diameter
Length of main
Treatment
)Chlorophyll a (mg g-1
)(mm
)inflorescence (cm
تاریخ كاشت Planting Date
25.15b

9.75c

12.91b

 31فروردین 20 April

26.11b

12.74a

12.23c

 22اردیبهشت 12 May

29.03a

12.33b

13.72a

 13خرداد 3 June

21.91e

10.21e

10.59e

28.80b

11.65c

14.88a

30.77a

13.39a

15.12a

26.44c

12.55b

12.20c

23.97d

10.95d

13.48b

میزان و نوع مصرف كود
Amount and type of fertilizer application
شاهد (عدم مصرف كود)
(Control (no fertilizer
 100درصد كود اوره
100% urea
 100درصد كود دامي
100% manure
 50درصد كود اوره 50 +درصد دامي
50% urea+ 50% manure
 75درصد كود اوره 25 +درصد دامي
75% urea+ 25% manure
 25درصد كود اوره 75 +درصد دامي

11.47d
10.89d
28.69b
25% urea+ 75% manure
حروف مشتر در هر ستون نشاندهنده عدم وجود تفاوت مطنيدار براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد است.

Same letters in each column represent no significant difference at 5% probability level based on LSD test.
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تفاوت آماری مطنيدار در سطح احتمال پنج درصد هستند).
Figure 6- Mean comparisons of fertilizer and Planting date interaction on Essential oil yeild (Means having the same
letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).
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Figure 7- Mean comparisons of fertilizer and Planting date interaction on Essential oil percentage
(Means having the same letter have no statistically significant difference at 5% level based on LSD test).

درصدددد اسدددانس :مقایسددده میدددانگین اثدددرات

نتددایج مطالطدده روی بادرشددبو مطابقددت داشددت (.)26

برهمکنشبرهم كنش تاریخ كاشدت و كدود بدر درصدد

همچنین گزارش داد در تاریخ كاشت اول تجمع مدواد

اسانس نشان داد بیش ترین مقددار درصدد اسدانس در

آلي بیشتر از تاریخهای كاشت بطدی در گلها بوده و

تاریخ كاشت  31فروردین با تیمار  100درصدد كدود

مدت زمان بیش تری برای تجمع مواد آلدي در اختیدار

دامي و كمترین آن در تاریخ كاشت  22اردیبهشت بدا

گیاه قرار ميگیرد .از آنجدا كده اسدانسهدا جزیدي از

تیمار شاهد بهدست آمد (شکل  .)7نتایج این مطالطه با

متابولیتهای ثانویه گیاهي هسدتند و گیداه مطمدوال در
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ضدمن

هنگام دریافت تنش محیطي میزان متابولیتهای ثانویه

را بر روی صفات بگذارد .كود دامي در خدا

را در اندام خود افزایش ميدهد ،به نظر ميرسد مواجه

تأمین مقادیر عناصر غذایي بدداعث بهبود ساختدمددان

گیاه با تنشهای گرمایي باعث افزایش مقددار درصدد

خا  ،آمادهسازی بستر مناسبتر برای رشدددد ریشده،

اسانس در تاریخ كاشت فروردین شده است .همچنین

افزایش رشد سبزینهای ،بهبود كیفیت ،افزایش عملکرد

در تحقیق ذكر شده گزارش شد كه بیشتدرین درصدد

گیاهان زراعدي ،تطدادل اسدیدیته و حدرارت خدا و

اسانس در تاریخ كاشت اول وجود داشت و باالتر بودن

افزایش فطالیت بیولوژیکي خا ميشود .همچدددنین،

مقدار درصد اسانس در تداریخ كاشدت اول بده علدت

كود دامي حدددداوی عندداصددر ریددزمغذی اسدت كه

برخورد گلدهي گیاهدان بدا روزهدای گدرم و آفتدابي

ميتددواندد باعث بهبود كیفیت و تولید گیاهان دارویي

ميباشد ( .)26مطالطات روی سده تداریخ كاشدت 10

گردد .از طرفي امکان كاربرد تلفیقي كودهای دامدي و

اردیبهشت 20 ،اردیبهشت و  30اردیبهشت بیشتدرین

شیمیایي در راستای كاهش مصرف كودهای شدیمیایي

مقدار درصد اسانس را در تاریخ كاشت اول نشان داد

وجود دارد .زیرا كاربرد توأم كودهای شیمیایي با مواد

( .)21مشاهدات سه تاریخ كاشت  14اسفند 24 ،اسفند

آلي ميتواند به عنوان سیستم مدیریتي صحیح و منطقي

و  4فروردین روی ترخون نیز بیشترین مقدار درصد

عالوه بر صرفهجویي در مصرف كودهای شدیمیایي و

اسانس را در تاریخ كاشت اول نشان داد (.)24

جلوگیری از اثرات زیان آور آنها بر آبهای سطحي و
زیر زمیني ،توازن تغذیهای در گیاه را حف و عملکرد

نتیجهگیری کلی
در این آزمایش كاربرد تیمار  100درصد كود دامي

را بهبود بخشد .بنابراین ،از آنجایي كه مهمترین دلیدل

افددزایش مطندديداری در میددزان صددفات فیزیولوژیددک

كشت گیاهان دارویي استحصال اسانس آنها ميباشد،

بادرشبو داشت .به نظر ميرسد كدود دامدي بده علدت

لذا تاریخ كاشت  13خرداد به همراه كاربرد  100درصد

ارفیت نگهداری آب در خا توانسته این اثدر مثبدت

كود دامي در شرایط مشابه توصیه شد.
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