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 چکيده

به صورت فاکتوریل در قالب  تاریخ کاشت و کود نیتروژن، بر تعدادی از خصوصیات کمي و کیفي بادرشبو، آزمایشي به منظور بررسي اثر

 گردید. اجرا 2931 در سال ای تحقیقاتي واقع در منطقه فیرورق از توابع شهرستان خویمزرعهدر کامل تصادفي با سه تکرار  طرح بلوک

 نیتروژنکیلوگرم  911 و 111 ،211صفر، ) خرداد( و چهار مقدار نیتروژن 92خرداد و  21دیبهشت، ار 12تیمارها شامل سه تاریخ کاشت )

مورد مطالعه داشت.  بر تمامي صفات یدارمعنيثیر تأ دهنده(در هکتار( بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت )به جز تعداد شاخه گل

خرداد  21گرم( در تاریخ کاشت  13/1گرم در هکتار( و وزن هزار دانه )کیلو 39/22درصد(، عملکرد اسانس ) 93/1بیشترین بازده اسانس )

ان دهنده، عملکرد ماده خشك و میزکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در مقایسه با تیمار شاهد تعداد شاخه گل 211بدست آمد. کاربرد 

دار میزان و عملکرد اسانس، وزن هزار دانه و گرم نیتروژن در هکتار سبب کاهش معنيکیلو 911کاربرد اسانس را افزایش داد، در حالیکه 

درصد افزایش داد و بیشترین  31گرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد اسانس را کیلو 211عملکرد بذر گردید. کاربرد 

خرداد بدلیل استفاده  21کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تاریخ کاشت  211خرداد مشاهده شد. کاربرد  21د اسانس در تاریخ کاشت عملکر

و شرایط دمایي مناسب علاوه بر کاهش مصرف کود شیمیایي و حرکت به سمت کشاورزی پایدار باعث بهبود صفات  خاک بهینه از رطوبت

 گردد.به عنوان تیمار برتر معرفي مي بنابراین این تیمار .شرایط آب و هوایي خوی شد کمي و کیفي گیاه بادرشبو در

 ثانویه هایمتابولیت دارویي، گیاهانخشك،  ماده عملکرد کیفي، صفات کودی، رژیم کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 این مصرف به تمایل و دارویي گیاهان و فراوری تولید امروزه

 مصرف نامطلوب عوارض بودن بالا دلیل به طبیعي محصولات

 وبادرشب .باشدمي افزایش حال در روز به روز شیمیایي، داروهای

گیاهي است  L. Dracocephalum moldavica با نام علمي

که بومي آسیای مرکزی و  Lamiaceaeعلفي و یکساله از تیره 

 ,.Dastmalchi, et al) اهلي شده در مرکز و شرق اروپاست

اندام گیاه حاوی اسانس است و مقدار آن در  تمامي(. 2007

 وباشد. درصد اسانس بادرشبهای مختلف متفاوت ميقسمت

های مختلف گیاه و فاکتورهای اکولوژیکي متغیر بوده و به بخش

اسانس بادرشبو دارای خاصیت ضد میکروبي بوده و . بستگي دارد

اسانس این گیاه در صنایع  .باشدالتیام دهنده زخم و جراحات مي

کاربردهای  سازی،عطرو  داروسازی، آرایشي و بهداشتي، غذایي

نیز  یضد تومور اکسیداني وآنتي این گیاه خاصیت .فراواني دارد

 ;Hussein et al., 2006; Aprotosoaie, et al., 2016) دارد

Carović-StanKo et al., 2016.) 

 سایر مانند به دارویي گیاهان محصول تولید و نمو و رشد 

 مختلف عملیات باشد.مي زراعي و ژنتیکي عوامل از متأثر گیاهان

 کوددهي، تاریخ آبیاری، همچون استفاده مورد هاینهاده و کاشت

 ترکیبات میزان هرز هایعلف مدیریت و برداشت زمان کاشت،

 قرار تأثیر تحت داریطور معني به را دارویي گیاهان ثانویه

 تاریخ محصولي هر برای. (Ozgüven et al., 2008) دهدمي

 موجب معمولا   آن افتادن به تأخیر که دارد وجود مطلوبي کاشت

 مناسب مدیریت(. Moosavi, 2014) گرددمي عملکرد کاهش

 منطقه، هر در و هوایي متغیر آب با توجه به شرایط کاشت تاریخ

مؤثر  دارویي و زراعي گیاهان کیفي و کمي عمکرد بر روی

S_yousefzadeh@pnu.ac.ir
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 فرصت کافي گیاه که است زماني کاشت مناسب تاریخباشد. مي

 داشته باشد رفتن گل به از قبل تا رویشي و ایسبزینه رشد برای

(Baydar and Baydar, 2005 .) با توجه به شرایط مختلف

ترین تاریخ کاشت بدست اقلیمي نتایج متفاوتي در مورد مطلوب

در گیاه بادرشبو  که اندهاین راستا مطالعات نشان داد درآید. مي

 نور مقدار و هوا نسبي رطوبت روز، ثیر در طولکاشت با تأ ختاری

 گذاشت تأثیر گیاه اسانس و ماده خشك عملکرد بر دریافتي

(Davazdahemami et al., 2008 .) در پژوهشي دیگر در گیاه

بیشترین عملکرد ماده خشك مربوط به گیاهان کشت نعنا فلفلي 

در مقایسه با اواسط )شده در تاریخ کاشت اواخر اردیبهشت 

در حالیکه گیاهان کشت شده در تاریخ کاشت  ،( بودخرداد

 Jabarpour) اواسط خرداد درصد اسانس بیشتری را تولید کردند

et al., 2014). بر بوته تراکم و کشت تاریخ تأثیر بررسي در 

 که مشاهده شد اسفرزه دارویي گیاه عملکرد اجزای و عملکرد

 ,Moosaviشت )دا عملکرد افزایش در مؤثری نقش کاشت تاریخ

2014) . 

 بسیار پرمصرف عناصر از یکي نیتروژن عناصرغذایي، بین در

 در ساختمان که رودمي شمار به گیاهان برای ضروری

 ها،کوآنزیم ها،آنزیم ها،پروتئین مانند زیستي هایمولکول

 برای نیتروژن وجود دارد. نقش هاسیتوکروم و نوکلئیك اسیدهای

 آن کمبود و حیاتي است گیاهان متابولیکي هایفعالیت اغلب

 کندمي وارد گیاهان نمو و رشد در را فراواني تداخل

(Marschner, 2012 .)روی دقیق های علميلازمه پژوهش 

 مقدار دقیق تعیین دارویي نیازمند و زراعي گیاهان تغذیه بخش

 ,.Heidarzadeh et al) باشدگیاه مي آن نیاز مورد کودی

مطالعات در گیاه بادرشبو نشان داد  رابطهدر این . (2020

دهنده، وزن خشك کل، میزان اسانس بیشترین تعداد شاخه گل

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  211و عملکرد بذر از کاربرد 

ثیر مثبتي بر تأ يکاربرد مقادیر بالای کود نیتروژنبدست آمد و 

 .(Kheyrandish et al., 2016) خصوصیات رشدی گیاه نداشت

 211و  51به میزان  اورهکود  مصرفکه مطالعات نشان داد 

کیلوگرم در هکتار به ترتیب در سال اول و دوم آزمایش در 

 فلفلي نعناع اسانس میزان افزایش موجب مقایسه با تیمار شاهد

بهینه استفاده از کود  مقدار. (Seif Sahandi et al., 2019) دش

 Dracocephalum) گیاه دارویي زرین گیاه برای ينیتروژن

kotschyi) 1/211 کیلوگرم نیتروژن در هکتار (Heidarzadeh 

et al., 2020) بوته، تعداد ارتفاع میزان تعیین شد و بیشترین 

 با در گیاه نوروزک دانه و عملکرد بیولوژیك عملکرد زایا، شاخه

 ,.Amini et al) دست آمد به هکتار در کیلوگرم 111 کاربرد

 211و  211دیگر در گیاه رازیانه کاربرد  تحقیقيدر (. 2017

کیلوگرم درصد و  211کیلوگرم کود اوره در مقایسه با کاربرد 

 Farhoudi) داری افزایش دادمعني عملکرد اسانس بذر را به طور

and Khodarahmpour, 2018.) 

 از استفاده کارایي افزایش و بهبود برای مختلفي هایروش

 به توانمي که است شده ارائه کشاورزی مختلف هاینهاده

 مناسب، آلاتماشین از استفاده ،تاریخ کاشتانتخاب صحیح 

نحوه  و زمان ها،کشآفت از کارآمد استفاده برای آفات آگاهي از

 مورد نیاز شیمیایي کودهای مقدار تعیین و مصرف صحیح

 با(. Gliessman and Rosemeyer, 2010نمود ) اشاره گیاهان

کاهش  و به دنبال آن، دستیابي بهانتخاب تاریخ کاشت مناسب 

توان به میزان آبیاری و با تعیین میزان بهینه کود نیتروژن مي

 به توجه بانابرین عملکرد مطلوب در گیاه بادرشبو دست یافت. ب

 عدم و و بهداشتي آرایشي صنایع در دارویي بادرشبو گیاه اهمیت

این گیاه در شرایط آب و هوایي جامع پیرامون  تحقیقي وجود

کود  و کاشت تاریخ تأثیر خوی، این تحقیق با هدف بررسي

 خصوصیات کمي و کیفي بادرشبو به اجرا درآمد. بر نیتروژن

 

 هامواد و روش

ای واقع در منطقه فیرورق از توابع در مزرعهآزمایش این 

اجرا  2931در سال  در استان آذربایجان غربي شهرستان خوی

، متوسط بارندگي سالیانه این بر اساس آمار هواشناسي گردید.

های سرد و متر بوده و با داشتن زمستانمیلي 131منطقه 

 4/21های گرم و خشك و متوسط درجه حرارت سالیانه تابستان

دارای رژیم آب و هوایي نیمه خشك  (2)شکل  گراددرجه سانتي

 در قالب طرح بلوک. آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملي است

تیمارها شامل سه تاریخ گردید. تکرار اجرا  سهکامل تصادفي در 

 مقدارچهار و خرداد(  92خرداد و  21اردیبهشت،  12کاشت )

 911 و 111 ،211عدم مصرف نیتروژن )شاهد(، ( نیتروژن

( بود. با در نظر گرفتن از منبع اوره در هکتار نیتروژن کیلوگرم

سطوح هر یك از عوامل مورد بررسي و تعداد تکرارها، آزمایش 

واحد آزمایشي بود. هر کرت  91تیمار و مشتمل بر  21دارای 

سانتي متر،  91مشتمل بر پنج ردیف کاشت به فاصله ردیف 
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متر در نظر  سهمتر و به طول سانتي 21فاصله بین هر بوته 

. علاوه بر این، بین هر (Yousefzadeh et al., 2012) گرفته شد

دریافت کودی متفاوت  مقدارکرت با کرت مجاور که از نظر 

بودند، دو پشته به صورت نکاشت در نظر گرفته شد. در زمستان 

پس از شخم، زمین دیسك زده شد و عملیات  2932سال 

ی هاتسطیح زمین و تهیه جوی و پشته انجام گردید. میزان کود

مصرفي با توجه به نیاز غذایي گیاه و آزمون خاک تعیین شد. دو 

سانتیمتری خاک به منظور  1-91هفته قبل از کاشت از عمق 

تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایي خاک نمونه برداری شد 

 (. 2)جدول 

 

 
 0835میانگین دمای ماهانه و میزان بارندگی ماهانه در طول فصل رشد بادرشبو در سال  -0شکل 

Figure 1- Monthly precipitation and temperature of dragonhead during 2013 growing season 

 
 خاک شیمیایی فیزیکو خصوصیات -0 جدول

Table 1- Soil physico-chemical properties 
 پتاسیم

K  

(mg.kg-1) 

 فسفر
P  

(mg.kg-1) 

 نیتروژن
N 

(%) 

 کربن آلی

Organic carbon (%) 

 اسیدیته
pH 

یهدایت الکتریک  

EC (dS.m-1) 
 بافت خاک

Soil texture 

325 12.37 0.06 0.62 7.4 0.65 
 رسي

Clay 

 

بذر گیاه از اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه تهیه 

گردید. بذور گیاه با تراکم بالاتر از مطلوب به صورت فشرده در 

و به  شیاریبه صورت  خرداد 92و  21اردیبهشت،  12های تاریخ

پس از تنك کردن در متر کشت گردید. سانتي یك الي دوعمق 

. بدست آمدبوته در هر متر مربع  29برگي تعداد  1تا  4مرحله 

 صورت به و سه مرحله در نیز هرز هایعلف وجین عملیات

بعد از کاشت یك مرحله آبیاری برای استقرار  .شد انجام دستي

چهار تا ها )مرحله تا زمان استقرار بوته ها صورت پذیرفت وبوته

بعد از آن به  برگي( هر سه روز یکبار آبیاری انجام شد. شش

تکرار  يبار آبیاری به صورت نشت روز یك ششفاصله تقریبي هر 

ف مقدار کود نیتروژن سه روز قبل از کاشت و نصف نص. دیگرد

)مقدار  211دیر برگي با مقا چهار تا ششدر مرحله باقیمانده 

یلوگرم نیتروژن در هکتار از ک 911و  111، مطلوب توصیه شده(

ی انجام گردید اوره به خاک اضافه و بلافاصله آبیار منبع

(Yousefzadeh et al., 2013 .)برداشت طي دو مرحله  اتیعمل

دهي برای اندازه گیری صفات مورد درصد گل 31در مرحله 

 بذور يدگیچنین بعد از رسو هم مطالعه، درصد و عملکرد اسانس

انجام گرفت. گیری وزن هزار دانه و عملکرد بذر به منظوره اندازه

درصد گیاهان به مرحله گلدهي  31ها زماني که برداشت بوته

 شهریور 21مرداد و  13مرداد،  23های در تاریخ کامل رسیدند

انجام گردید و تمامي صفات مورد مطالعه به جز عملکرد بذر در 

گیری قرار گرفتند. بعد از رسیدگي کامل این مرحله مورداندازه
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به ها بذرها ها و ریزش برگها و غلافای شدن بوتهها و قهوهدانه

در  خرداد 92و  21هشت، اردیب 12کاشت هایترتیب برای تاریخ

برداشت شدند. مهر ماه  29شهریور و  13شهریور،  24های تاریخ

تعداد  ،جانبيتعداد شاخه  های ارتفاع بوته،در این تحقیق ویژگي

، اسانس عملکرد و میزان ،عملکرد ماده خشك ،شاخه گل دهنده

عملکرد بذر بادرشبو مورد بررسي قرار گرفتند.  وزن هزار دانه و

برداری از دو خط کناری و نیم متر ابتدا و انتهای برای نمونه

نظر شد. به ای صرفخطوط وسط به لحاظ رعایت اثرات حاشیه

های جوان، از هر کرت منظور تعیین مقدار اسانس از سرشاخه

وش تقطیر با گرمي تهیه و با استفاده از ر 11آزمایشي یك نمونه 

 Omidbaigi) آب بوسیله دستگاه کلونجر اسانس گیری بعمل آمد

et al., 2010) . ها از برنامه آماری تجزیه و تحلیل دادهبرایSAS 

ها از آزمون تیمار برای مقایسه میانگین .ستفاده شد 2/3نسخه 

 استفاده شد. درصد، پنج احتمال سطح دانکن در

 

 نتايج و بحث

 ارتفاع بوته

اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن در سطح  که نتایج نشان داد

پنج درصد و اثر متقابل تاریخ کاشت و کود نیتروژن در سطح یك 

(. بیشترین ارتفاع 1دار شد )جدول درصد بر ارتفاع گیاه معني

گرم کود نیتروژن به ترتیب در کیلو 111و  211گیاه از کاربرد 

دست آمد. عدم کاربرد کود خرداد ب 21و  92های کاشت تاریخ

خرداد کمترین ارتفاع  92و  21های کاشت نیتروژن در تاریخ

گرم نیتروژن در تاریخ کیلو 111بوته را تولید کردند. کاربرد 

درصد ارتفاع گیاه  22خرداد در مقایسه با تیمار شاهد  21کاشت 

های را افزایش داد. با افزایش کاربرد کود نیتروژن در تاریخ کاشت

خرداد در مقایسه با تیمار عدم کاربرد کود )تیمار  92و  21

هر چند در برخي از موارد این  ،شاهد( ارتفاع گیاه افزایش یافت

شرایط دمایي و میزان  احتمالا  (.1)شکل  دار نشد.افزایش معني

اردیبهشت  12وژن در تاریخ کاشت بارندگي بر میزان جذب نیتر

یاه را کاهش داده است همچنین ثر بوده و جذب نیتروژن در گمؤ

داری بین ارتفاع گیاهان در اثر در این تاریخ کاشت تفاوت معني

با توجه به  های مختلف نیتروژني مشاهده نگردید.کاربرد تیمار

و  21های نتایج استفاده از نیترژون ارتفاع گیاه در تاریخ کاشت

 و غذایي عناصر ترینمهم از یکي خرداد را بهبود داد. نیتروژن 92

 باشدمي گیاهان در مطلوب عملکرد به دستیابي در کلیدی عامل

 را عملکرد غذایي عناصر سایر از بیش آن کمبود که طوری به

در این راستا مطالعات خیر اندیش و  .دهدمي قرار ثیرتأ تحت

نشان داد که در گیاه   (Kheyrandish et al., 2016) همکاران

گرم در هکتار نیتروژن ارتفاع بوته را کیلو 211بادرشبو کاربرد 

متر( سانتي 11/55متر( در مقایسه با تیمار شاهد )سانتي 14/39)

حدود نه درصد افزایش داد و بیشترین ارتفاع بوته از کاربرد این 

در گیاه رازیانه در در پژوهشي دیگر  تیمار کودی بدست آمد.

در  211و  211آبان و اول آذر کاربرد  21های کاشت تاریخ

گرم نیتروژن در هکتار ارتفاع گیاه را افزایش کیلو 211مقایسه با 

(. در گیاه Farhoudi and Khodarahmpour, 2018)داد 

کیلوگرم اوره در مقایسه با تیمار شاهد  231اسطوخودوس کاربرد 

 ,.Hadipour et alداری افزایش داد )ارتفاع گیاه را به طور معني

 1/291شي دیگر در گیاه زرین گیاه کاربرد . در پژوه(2103

های نیتروژن کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با سایر تیمار

بیشترین ارتفاع بوته را در گیاهان تولید کرد این در حالي بود که 

کیلوگرم در هکتار  1/291با افزایش مقادیر نیتروژن به بیش از 

 (. Heidarzadeh et al., 2020) ارتفاع گیاه کاهش یافت

 

 جانبيتعداد شاخه 

ك درصد بر تعداد اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن در سطح ی

بیشترین (. 1داری داشت )جدول ثیر معنيدهنده تأشاخه گل

اردیبهشت ماه با  12تعداد شاخه جانبي در بوته مربوط به تیمار 

شاخه جانبي و کمترین آن مربوط به تیمار کشت در  91متوسط 

. به نظر جانبي در بوته بود شاخه 3/12خرداد با متوسط  92

اردیبهشت به دلیل مصادف  12رسد که در تاریخ کاشت مي

فرصت بیشتری برای رشد  ترمطلوبشدن رشد گیاهان در دمای 

های کاشت (. در تاریخ9و توسعه وجود داشته است )جدول 

با کاهش خرداد( به علت وجود دماهای بالاتر  92و  21دیرتر )

های جانبي گیاه کاسته شده رشد و توسعه گیاه از میزان شاخه

 Nasrabadi et) نصرآبادی و همکاران نتایجنتیجه با این  است.

al. 2007) تعداد های کاشت مختلف بر روی در مورد تأثیر تاریخ

این محققین گزارش کردند  همسو بود. وبادرشب شاخه جانبي

اسفند در مقایسه با سایر تاریخ  13گیاهان کشت شده در تاریخ 

فرعي را به ها )فروردین، اردبیهشت و خرداد( تعداد شاخهکاشت

های ها افزایش دما در تاریخداری افرایش داد. آنطور معني

و کمترین  بیشترین کاشت دیرتر را دلیل این امر ذکر کردند.
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 211تیمار کودی فرعي به ترتیب به واسطه کاربرد  شاخه تعداد

و عدم کاربرد کود نیتروژن )تیمار کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

گرم تعداد کیلو 211شاهد( بدست آمد. با افزایش مقدار نیتروژن از 

وجود مقادیر بالای نیتروژن با  شاخه فرعي کاهش یافت. احتمالا 

ها موجب رشد طولي ساقه شده و در ثیر بر تعداد و اندازه سلولتأ

در این راستا  های جانبي را کاهش داده است.نتیجه فعالیت جوانه

نیتروژن به میزان مطلوب و  مصرفمحققین گزارش کردند که 

 دهيشاخه و اندازه گیاه افزایش باعث انتخاب تاریخ کاشت به موقع

 .(Omidbeigi, 1997; Moosavi, 2014)شودمي گیاهان در

افزایش  همچنین و مریستمي هایسلول افزایش تقسیم با یتروژنن

 گیاهان را در رویشي رشد افزایش مریستمي هایسلول تورژسانس

در (. Alizadeh- Sahzabi et al., 2007شد ) خواهد موجب

در بررسي تاریخ کاشت و تیمارهای  پژوهشي دیگر محققین

داری مختلف کودی نشان دادند که تاریخ کاشت و کود تأثیر معني

اردیبهشت و  25های جانبي داشت و در تاریخ کاشت بر روی شاخه

 Rezvani) تیمار کود شیمیایي بیشترین شاخه جانبي تولید شد

moghadam et al. 2008).  نتایج مشابهي در گیاه دارویي سیاه

 Pazoki( و همیشه بهار )Heidari and Jahantigh, 2012)دانه 

et al., 2016.مشاهده شد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد ) 

 

 

 دهندهتعداد شاخه گل

ج درصد کاربرد کود نیتروژن در سطح پن 1با توجه به نتایج جدول 

داری داشت. نتایج نشان داد که ثیر معنيدهنده تأبر تعداد شاخه گل

اردیبهشت بدست  12دهنده در تاریخ کاشت بیشترین تعداد شاخه گل

داری از نظر تعداد شاخه های کاشت تفاوت معنيآمد. البته بین تاریخ

گرم کود نیتروژن کیلو 211(. کاربرد 9دهنده مشاهده نشد )جدول گل

داری تعداد ر شاهد( به طور معنيدر مقایسه با عدم کاربرد کود )تیما

دهنده را افزایش داد. همچنین با افزایش بیشتر مقادیر نیتروژن شاخه گل

اهش یافت دهنده کگرم در هکتار( تعداد شاخه گلکیلو 911و  111)

های جانبي، ثیر کود نیتروژن بر تعداد شاخه(. با توجه به تأ9)جدول 

کیلوگرم منطقي به نظر  211یر دهنده در مقادافزایش تعداد شاخه گل

رسد. در تیمار شاهد به دلیل عدم مصرف کود نیتروژن و در تیمار مي

گرم نیتروژن به دلیل مصرف بالای نیتروژن تعداد شاخه کیلو 911

دهنده کاهش یافت. مصرف مقادیر بالای نیتروژن موجب افزایش گل

 ,.Lack et al)گردد رشد رویشي و کاهش رشد زایشي در گیاهان مي

 211گزارش کردند، کاربرد  سایر محققین. در این راستا، (2016

هکتار نسبت به سایر مقادیر کودی )صفر،  در خالص نیتروژن کیلوگرم

را در گیاه  گلدار کیلوگرم در هکتار( بیشترین مقدار سرشاخه 211و  11

 . (Alizadeh- Sahzabi et al., 2007)اختصاص داد خود به مرزه

 

 
 .ندارند درصد پنج سطح در دار معنی آماری اختلاف مشترک، بر اساس آزمون دانکن حرف یک لقحدا دارای هایمیانگین سطح کودی برای هر 

For each level of fertilizer means by the same letter are not significantly different at 5% of probability level by Duncan test. 
 و کود نیتروژن بر ارتفاع بوته اثرمتقابل تاریخ کاشت -5شکل 

Figure 2- Interaction effect of sowing date and nitrogen fertilizer on plant height 
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 211 کاربرد انجام شد گیاه زوفا که بر روی در پژوهشي

 211، 51، صفر) هکتار در مقایسه با مقادیر نیتروژن در کیلوگرم

با میانگین  گلدار ساقه طول بیشترین کیلوگرم در هکتار( 111و 

 ذکر شده پژوهش همچنین دررا تولید کرد.  مترسانتي 92/3

 اردر تیم مترسانتي 45/5با میانگین  گلدار ساقه طول کمترین

 با داریمعني تفاوت آماری نظر از که بدست آمدکود  کاربرد عدم

 ,.Khalili et alنداشت ) هکتار در نیتروژن کیلوگرم 111 میزان

 چتر تعداد دیگر در گیاه رازیانه بیشترین ایمطالعهدر  (.2012

 کود کیلوگرم 211مصرف  و آبان 21 کاشت تاریخ تأثیر تحت

 Farhoudi) شد حاصل بوته در چتر عدد 14 میزان به نیتروژن

and Khodarahmpour, 2018)  نیتروژن نقش مهمي در

دهنده در گیاه بادرشبو دارد. در گیاه های گلافزایش تعداد شاخه

ها نسبت به سایر بادرشبو به دلیل بالا بودن میزان اسانس در گل

ها در افزایش درصد و عملکرد اسانس های گیاه، تعداد گلقسمت

و  Domokosهای با توجه به بررسيباشد. دارای اهمیت مي

های برگ و سرشاخه بیشترین اسانس در گل، (2334) همکاران

جوان مشاهده شد. بنابرین افزایش مقدار نیتروژن بیش از مقدار 

 دهنده داشته است.مطلوب اثر منفي بر تعداد شاخه گل

 

 عملکرد ماده خشك

تاریخ کاشت و کود نیتروژن در  که نشان داد 1نتایج جدول 

داری داشت. ثیر معنيح پنج درصد بر عملکرد ماده خشك تأسط

 درخشك  مادهعملکرد  مقداربیشترین  9با توجه به نتایج جدول 

 9115و  13/9211خرداد به ترتیب با  21و  92 هایتاریخ

اردیبهشت با  12 مقدار آن درو کمترین  در هکتار کیلوگرم

این در حالي بود که بین کیلوگرم در هکتار بدست آمد.  1/1515

 داری مشاهده نشد.خرداد تفاوت معني 21و  92های تاریخ

ثیر گذار در رشد ي و شرایط آب و هوایي از عوامل تأعوامل محیط

های رسد تاریخباشد. به نظر ميو نمو گیاهان در هر منطقه مي

شرایط مناسبي را برای رشد گیاه در این  خرداد 21و  92کاشت 

میانگین  همچنین احتمالا منطقه برای گیاه فراهم کرده است. 

زني و رشد ثیر نامطلوبي بر جوانهتأدمای پایین در اردیبهشت ماه 

گزارش کردند  رابطه محققیندر این  .(2شکل گیاه داشته است )

گرم در متر  99/59 ) خشك گل عملکرد در گیاه بابونه بیشترین

میزان  و کمترین آمد بدست آبان 21 کاشت تاریخ مربع( در

 فروردین 21 کاشت تاریخ به مربوط گرم در متر مربع( 23/99)

ژوهشي دیگر در گیاه نعنا در پ (.Ebadi et al., 2010) .بود

دار بود تاریخ کاشت بر عملکرد ماده خشك معني رثیفلفلي تأ

(Jabarpour et al., 2014.)  خیر در کاشت از تأدر گیاه شوید

درصدی در  14اول دی به اول فروردین ماه، موجب کاهش 

وژن رکاربرد نیت(. Geshm et al., 2015) شدعملکرد بیولوژیك 

در تمامي سطوح عملکرد ماده خشك گیاه را در مقایسه با عدم 

در این  .(9)جدول  داری افزایش دادکاربرد کود به طور معني

 شبو مشاهده شدنتایج مشابهي در گیاه بادر رابطه

(Kheyrandish et al., 2014). کردند در  گزارش این محققین

شرایط بدون تنش خشکي کاربرد نیترژن در مقایسه با عدم 

داری افزایش کاربرد آن عملکرد ماده خشك گیاه را به طور معني

 نیتروژن یکي از قیق مطابقت دارد.حداد که با نتایج این ت

مهمترین عناصر غذایي در افزایش تولید گیاهان، به واسطه 

افزایش عملکرد ماده خشك، توسعه سطح برگ و بهبود فتوسنتز 

باشد. کمبود نیتروژن در بیشتر گیاهان باعث کاهش رشد مي

 Dordas and) شودرویشي، زایشي و در نهایت عملکرد مي

Sioulas, 2008.) 

 

 ميزان اسانس

اثر تاریخ کاشت و  که واریانس نشان داد نتایج جدول تجزیه

دار ثیر معنيبر میزان اسانس در سطح یك درصد تأکود نیتروژن 

درصد( متعلق  93/1بیشترین میزان اسانس )(. 1داشت )جدول 

خرداد و کمترین درصد اسانس مربوط به  21به تاریخ کاشت 

در . (9)جدول  بود (درصد 15/1)خرداد  92تاریخ کاشت 

گیاهان  د کهنشان دا نتایج در گیاه نعنا فلفلي دیگرپژوهشي 

در داری به طور معنيکشت شده در تاریخ کاشت اواسط خرداد 

گیاهان کشت شده در اواخر اردیبهشت درصد اسانس  بامقایسه 

. در تحقیقي (Jabarpour et al., 2014) بیشتری را تولید کردند

اسانس در گیاهان دیگر در گیاه بابونه مشاهده گردید درصد 

فصل پاییز  ر فصل بهار از گیاهان کشت شده درکشت شده د

کیلوگرم  211و  111 کاربرد .(Ebadi et al., 2010) ر بودتبیش

درصد  91/1و  93/1نیتروژن در هکتار به ترتیب با میزان 

 عدم کاربرد نیتروژن .بیشترین میزان اسانس را تولید کردند

را به خود اختصاص  اسانسدرصد(  19/1کمترین میزان اسانس )

کیلوگرم در هکتار نیتروژن میزان اسانس به  911داد. با کاربرد 

این نتیجه با نتایج  .(9 داری کاهش یافت )جدولطور معني
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 (Kheyrandish et al., 2014) های خیراندیش و همکارانیافته

ها گزارش کردند مقادیر بالاتر آندر گیاه بادرشبو همخواني دارد. 

در گردد. نیتروژن باعث کاهش میزان اسانس در گیاه بادشبو مي

در مقایسه  شیمیایي آلي وکاربرد تلفیقي کودهای دیگر پژوهشي 

 افزایش داددرصد اسانس را های شیمیایي با کود

(Yousefzadeh, 2012) .بالای  مقادیر کاربرد ای دیگردر مطالعه

 مرزنجوش وحشي باعث کاهش درصد اسانس در گیاهنیتروژن 

 اندازه اند که نیتروژن زیاد به علت افزایشها اذعان داشتهشد. آن

 هایاندام در اسانس کاهش غلظت و اسانس حاوی هایسلول

 ,.Azizi et alد )شومي کاهش بازده اسانس باعث گیاهي

2009.)  

 

 عملکرد اسانس

با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس تاریخ کاشت و کود 

دار نیتروژن عملکرد اسانس را در سطح احتمال یك درصد معني

در به ترتیب عملکرد اسانس و کمترین بیشترین (. 1کرد )جدول 

و تاریخ در هکتار( کیلوگرم  39/22)خرداد  21تاریخ کاشت 

بدست آمد  (کیلوگرم در هکتار 19/3 )اردیبهشت  12کاشت 

با خرداد  92تاریخ کاشتاز نظر آماری تفاوتي بین (. 9 )جدول

 21مشاهده نشد. تاریخ کاشت در اردیبهشت  12 تاریخ کاشت

 91عملکرد اسانس را در مقایسه با دو تاریخ کاشت دیگر خرداد

در گیاه  که نشان داد درصد افزایش داد. در این راستا تحقیقات

فروردین بیشترین درصد اسانس را در  21 کشت شده دربادرشبو 

های کاشت )اسفند، اردیبهشت و خرداد( در مقایسه با سایر تاریخ

در . (Nasrabadi et al. 2007) تولید کرد منطقه پیکان شهر

 5عملکرد اسانس در تاریخ کاشت دیگر در گیاه انیسون  پژوهشي

درصد افزایش یافت.  51آذر  11کاشت آذر در مقایسه با تاریخ 

این محققین دمای پایین را دلیل کاهش عملکرد اسانس بیان 

رسد تاریخ . به نظر مي(Fateh and Ebrahimi, 2019) کردند

خرداد شرایط مناسبي را برای رشد و افزایش عمکرد  21کاشت 

شت ماه در همیانگین دمای اردیباسانس ایجاد کرده است. 

تر گراد پاییندرجه سانتي 1دمای خرداد ماه نزدیك به مقایسه با 

با توجه با بیشتر بودن عملکرد ماده خشك (. 2شکل بوده است )

بالاتر بودن عملکرد  خرداد 21و درصد اسانس در تاریخ کاشت 

کیلوگرم  111و  211با کاربرد رسد. اسانس منطقي به نظر مي

و  با تیمار شاهد عملکرد اسانس در مقایسهدر هکتار نیتروژن 

داری به طور معني کیلوگرم نیتروژن در هکتار 911کاربرد 

کیلوگرم نیتروژن در  111و  211های بین تیمار افزایش یافت.

 احتمالا   .(9)جدول  داری مشاهده نشدهکتار اختلاف آماری معني

ثیر مثبت کاربرد نیتروژن بر عملکرد ماده خشك و با توجه به تأ

های مذکور افزایش یافته عملکرد اسانس در تیماردرصد اسانس 

ضرب درصد اسانس حاصلبه علت اینکه عملکرد اسانس از است. 

ی با افزایش ماده ، لذاآیددر عملکرد ماده خشك به دست مي

 .خشك و درصد اسانس عملکرد اسانس افزایش یافته است

 فتوسنتز، کاهش با معطر و دارویي گیاهان در کمبود نیتروژن

توسعه  رشد، بیوماس، آنزیم رابیسکو، فعالیت میزان کلروفیل،

 Sifola and) دهدمي کاهش را اسانس عملکرد و برگ

Barbieri, 2006 .) افزایش میزان اسانس در اثر مصرف کود

نیتروژن به دلیل نقش مهم نیتروژن در توسعه و تقسیم سلول

ترشحي و های اسانس، مجاری های جدید حاوی اسانس، کانال

ثیر مثبت کاربرد تأ (.Salehi, 2012باشد )ای ميهای غدهکرک

نیتروژن بر عملکرد اسانس توسط محققین مختلفي در بادرشبو 

(Yousefzadeh, 2012; Kheyrandish et al. 2014 ،)

 Farhoudi and(، رازیانه )Pazoki et al., 2016) ه بهاریشهم

Khodarahmpour, 2018 گیاه زرین( و (Heidarzadeh et 

al., 2020 کاربرد که ( گزارش شد. این محققین گزارش کردند

عدم کاربرد نیتروژن و مقدار مطلوب نیتروژن در مقایسه با 

که  دهندمينیتروژن در مقادیر بالاتر عملکرد اسانس را افزایش 

 هش مطابقت دارد. وبا نتایج این پژ

 

 وزن هزار دانه

داری در سطح ثیر معنيکاشت تأ کاربرد کود نیتروژن و تاریخ

در تاریخ کاشت (. 1ر دانه داشت )جدول زایك درصد بر وزن ه

دانه بدست  ربیشترین مقدار وزن هزا (گرم 13/1 ) خرداد 21

 اردیبهشت 12خرداد و  92مقدار وزن هزار دانه درکمترین آمد. 

بدست آمد که از لحاظ آماری اختلاف  (گرم 33/2و  11/1)

رسد به نظر مي .(9)جدول  بین آنها مشاهده نگردیدداری معني

خرداد شرایط مناسبي را برای بهبود وزن  21تاریخ کاشت در 

متفاوت بودن  ار دانه در گیاهان ایجاد کرده است. احتمالا زه

شرایط دمایي در دوره پر شدن دانه یکي از این دلایل بیشتر 

ن گزارش کردند راستا محققی این دربودن وزن هزار دانه باشد. 

مواد فتوسنتزی در حد مطلوب و  و عناصر غذایي عرضه افزایش
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مواد  میزان بهبود باعث و کشت در تاریخ کاشت مناسب کافي

دانه شده است  هزار وزن افزایش نتیجه در و دانه در شده ذخیره

(Saeidnejad and Rezvani Moghadam, 2011.) کاربرد 

وزن هزار  بیشرین گرم( 21/1) کیلوگرم نیترژن در هکتار 211

 911تیمار  اثر کاربرد وزن هزار دانه درکمترین  .تولید کرددانه 

با افزایش . (9)جدول  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد

مطالعات نشان  کاربرد نیتروژن وزن هرار دانه کاهش یافت.

های متفاوت بر وزن کاربرد نیتروژن در تاریخ کاشتکه  اندهداد

نیز نتایج مشابهي  داشت. یدارثیر معنيدر گیاه رازیانه تأ دانه

 ,Heidari and Jahantighگزارش شد )گیاه گلرنگ  برای

در گیاه  ( 1121) و همکاران Pazoki  در بررسي دیگری (.2012

افزایش وزن  ثکاربرد کود نیتروژن باع دانیسون گزارش کردن

کیلوگرم در هکتار در مقایسه با  231ار دانه شد ولي مقادیرزه

کیلوگرم وزن هزار دانه کمتری تولید کرد که  211و  11ر یمقاد

 نتایج این تحقیق مطابقت دارد.  با

 

 بذرعملکرد 

بر  نیتروژن و تاریخ کاشت که نشان داد 1جدول  نتایج

 داری داشت.ثیر معنيعملکرد بذر در سطح یك درصد تأ

 12( در در هکتار کیلوگرم 2141) بذربیشترین عملکرد 

خرداد  92 در( در هکتار کیلوگرم 9/455اردیبهشت و کمترین )

 12کاشت  ختاریکه در نتایج نشان داد (. 9 جدولبدست آمد )

به  .پیدا کرد کاهش بذردرصد عملکرد  51اردیبهشت نزدیك به 

بدلیل افزایش حرارت و کاهش طول دوره رشد و  که رسدنظر مي

از خرداد  92و  21های کاشت خدر تارینمو و پر شدن دانه 

کود نیتروژن در  111و  211کاربرد عملکرد دانه کاسته شد. 

 (کیلوگرم 13/2119و  11/2221) دانهبیشترین عملکرد هکتار 

ودی ک مقدارداری بین این دو تولید کردند. هر چند تفاوت معني

کیلوگرم در  911مقادیر کود )با افزایش  .(9)جدول  مشاهده نشد

های یافته به طور قابل توجهي کاهش یافت. عملکرد دانه هکتار(

 و بادرشبو دانهدر سیاه سایر محققیننتایج این آزمایش با 

 Safi Khani, 2006; Heidari and) مطابقت داشت

Jahantigh, 2012)که گیاهان تا یك دهد . تحقیقات نشان مي

 چه روند افزایشباشند و چنانآستانه مشخص نیازمند کود مي

کود ادامه یابد، در ابتدا روند افزایش عملکرد ثابت شده و با تکرار 

(. به Abbas Zadeh, 2005یابد )این روند عملکرد کاهش مي

گرم در هکتار با افزایش کیلو 911رسد نیتروژن با مقادیرنظر مي

 ي عملکرد بذر را کاهش داده است.رشد رویش

 

 گيري كلي نتيجه

و  بیشترین عملکرد ماده خشك، میزان کهنتایج نشان داد 

خرداد  21اسانس و وزن هزار دانه در تاریخ کاشت  عملکرد

اردیبهشت  12در تاریخ کاشت  بذربدست آمد. بالاترین عملکرد 

مورد ثیر مثبتي بر صفات مشاهده گردید. کاربرد نیتروژن تأ

 911ولي استفاده از مقادیر بالای نیتروژن ) ،مطالعه داشت

 211کاربرد تیمار  گرم در هکتار( بیشتر صفات را کاهش داد.کیلو

در  ثیر را بر خصوصیات کمي و کیفيگرم در هکتار بهترین تأکیلو

کیلوگرم نیتروژن  211داشت. با کاربرد تیمار کودی  منطقه خوی

ترین عملکرد اسانس در گیاهان مطلوب خرداد 21و تاریخ کاشت 

بدست آمد. با انتخاب این تیمارها علاوه بر کاهش مصرف کود 

به دلیل بارندگي توان نیتروژن در راستای کشاورزی پایدار مي

به عملکرد قابل قبول خرداد با کاهش مصرف آب  21بیشتر در 

در هرچند این ادعا، نیاز به بررسي اثر تاریخ کاشت دست یافت. 

 چند سال متعدد دارد.
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Abstract  

In order to study the effects of sowing date and nitrogen fertilizer on some quantitative and 

qualitative traits of dragonhead, a field study was conducted as factorial experiment in a randomized 

complete block design layout with three replications in Firuraq, Khoy during 2013. Factors 

consisted of three sowing dates (May 11, June 5 and June 21) and four levels of nitrogen (without 

nitrogen (control), 150, 225 and 300 Kg.ha-1). Results indicated that sowing date had significant 

effect on all of the studied traits (except of number of flowering branch). The maximum essential oil 

content (0.38 percent), essential oil yield (11.83 Kg.ha-1) and 1000 seed weight (2.09 g) were gained 

on June 5. The use of 150 Kg nitrogen fertilizer per hectare increased number of flowering branch, 

dry matter yield and essential oil content in compare to control treatment, while application of 

highest level of nitrogen (300 Kg ha-1) significantly decreased essential oil content as well as 

essential oil yield and seed yield. Application of 150 Kg nitrogen fertilizer per hectare increased 

essential oil yield by 80 percent in compare to control treatment and maximum essential oil yield 

observed at June 5. Plants grown on May 11 produced the highest seed yield (1542 Kg.ha-1). 

Application of 150 Kg.ha-1 nitrogen on June 5 due to optimum usage of soil humid and temperature 

condition besides of decrease usage of chemical fertilizer and movement towards sustainable 

agriculture lead to improving quantitative and qualitative yield of dragonhead in studied climatic 

conditions and thus, this treatment is introduced as the best treatment combination. 

Key words: Dry matter yield, Fertilizer regime, Medicinal plants, Qualitative traits, Secondary 

metabolites 

 


