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 چکیده

 و ماده خشک، عملکرد دانه عملکرد برهیومیک  اسید و آسکوربیک اسید ،کودهاي آلیمنظور بررسی تأثیر کاربرد به

 طرح البدر ق فاکتوریل صورتبهبادرشبو، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز  تولید اسانس

تن در  33) ، کود دامیشاهدشامل آلی  هايکود تیمار .گردید جراا 5371در سال  رتکرا سه با تصادفی کامل هايبلوك

 شاهد، اسیدامل ش هیومیکو اسید اسیدآسکوربیک  پاشیمحلولعامل دوم و  (تن در هکتار 51) کمپوست، ورمی(هکتار 

که بیشترین مقادیر صفات  داد نشان نتایج .هیومیک بودند آسکوربیک + اسیداسید  و هیومیک اسید آسکوربیک،

کمپوست و ورمی در تیمارهاي، عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه و عملکرد اسانس وزن خشک تک بوتهمورفولوژیکی، 

کیلوگرم در هکتار(،  1195دست آمد. بیشترین عملکرد ماده خشک )اسید آسکوربیک + اسید هیومیک بهترکیبی کاربرد 

کیلوگرم در هکتار( با کاربرد ترکیبی از اسید آسکوربیک  3/51کیلوگرم در هکتار( و عملکرد اسانس ) 7/141عملکرد دانه )

بیشترین  درصدي را نشان داد. 9/91و  5/59، 1/31هاي افزایش ترتیبهب دست آمد که نسبت به شاهد+ اسید هیومیک به

 وآسکوربیک اسید  +گرم(، کاربرد توأم اسید هیومیک  11/5کمپوست )ورمی ووزن هزاردانه با کاربرد اسید هیومیک 

و  9/14 ،1/33با ترتیب بهگرم(  14/5شاهد ) و اسید آسکوربیک +گرم( و کاربرد توأم اسید هیومیک  17/5کمپوست )ورمی

درصد( با 15/3بیشترین درصد اسانس ). دست آمدبه پاشینسبت به عدم کاربرد کود و بدون محلولدرصد افزایش  1/13

درصد افزایش  1/41دست آمد که نسبت به شاهد کمپوست بهآسکوربیک و کاربرد ورمی اسید+  هیومیک پاشی اسیدمحلول

سید او  اسید هیومیک ،به کاربرد کودهاي آلی ومی و کیفی گیاه دارویی بادرشبپاسخ مثبت عملکرد کبا توجه  .نشان داد

اي و اسیدهکمپوست دامی و ورمی کاربرد کودکود شیمیایی،  مصرفعدم توان انتظار داشت که در شرایط ، میآسکوربیک

 .هیومیک و آسکوربیک افزایش عملکرد و اسانس بادرشبو را در پی خواهند داشت

 

  ، ماده خشکعملکرد دانه بادرشبو، اسید هیومیک،اسانس،  کلیدی: هایواژه
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Abstract 

In order to evaluate the effect of organic fertilizers, ascorbic acid and humic acid on dry matter yield, seed 

yield and essential oil production of dragonhead an experiment was conducted as a factorial based on 

completely randomized design with three replications at research farm of Faculty of Agriculture, University 

of Tabriz in 2017. Treatments were included as first factor, application of organic fertilizers (control, 

application of farmyard (30 t.ha-1) and application of vermicompost (15 t.ha-1) and the second factor was the 

spray of ascorbic acid and humic acid (control, ascorbic acid, humic acid and ascorbic acid + humic acid). 

Results showed that the highest amounts of morphological traits, plant dry weight, dry matter yield, grain yield 

and essential oil yield were obtained with vermicompost and combined application of ascorbic acid + humic 

acid treatments. The highest dry matter yield (2271 kg.ha-1), grain yield (645.9 kg.ha-1) and essential oil yield 

(12.3 kg.ha-1) were obtained with application of a combination of ascorbic acid + humic acid, which showed 

36.5%, 18.1% and 72.8% increases as comparison to control, respectively. The highest 1000 grain weight was 

obtained with the application of humic acid and vermicompost (1.66g), combined application of humic acid + 

ascorbic acid and vermicompost (1.59 g) and combined application of humic acid + ascorbic acid and control 

(1.54 g), with 30.2%, 24.7% and 20.6% increases as comparison with non-application of organic fertilizers 

and without spray, respectively. The highest essential oil percentage (0.61%) was obtained with spray of humic 

acid + ascorbic acid and vermicompost application, which indicated 45.2% increases compared to control. 

Considering to positive response of the quantitative and qualitative performance of dragonhead to the use of 

the organic fertilizers, humic acid and ascorbic acid, it can be expected that application of farmyard and 

vermicomposte, humic acid and ascorbic acid increase the performance and essential oil of dragonhead.  
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 مقدمه

طبیعی آنها در صنایع  هايو ترکیب گیاهان دارویی

مختلف دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی کاربرد 

 Dracocephalam mobdavicaوسیعی دارند و بادرشبو )

L. ) عنوان یک گیاه دارویی، بومی آسیاي مرکزي و بهنیز

در صنایع اشاره شده  ،شده در مرکز و شرق اروپااهلی

؛ 5797)گالمیوزي و هلم گیرد مورد استفاده قرار می

(. کاربرد کودهاي آلی و عدم 1339دستمالچی و همکاران 

هاي شیمیایی، نهاده از رویه و غیرضرورياستفاده بی

باعث کاهش هزینه تولید شده و مسیر را جهت نیل به 

 کند )ماالنگودا و همکارانکشاورزي پایدار فراهم می

خود  پژوهش( در جریان 1331و همکاران ) لیتی  (.5771

بهبود که کاربرد کودهاي دامی عالوه بر گزارش نمودند 

افزایش قابلیت دسترسی گیاه  عملکرد محصول از طریق

افزایش میزان فتوسنتز و افزایش تولید  ،به عناصر غذایی

 هايویژگی)کیفیت خاك  دبهبوباعث  ،ماده خشک

نیز  (1339و همکاران ) تینکا. خاك نیز گردیدفیزیکی( 

داشتند که کاربرد کود دامی سبب حفظ میزان  اظهار

، بهبود کیفیت عناصر غذایی برطوبت خاك و میزان جذ

و در نتیجه بهبود رشد رویش در گیاه و ساختمان خاك 

در رابطه با ( 1351در تحقیق درزي و همکاران ). شودمی

تأثیر کودهاي دامی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی 

کود دامی افزایش کاربرد که  گزارش شده استگشنیز 

 درصدر عملکرد ماده خشک و بهبود دداري معنی

  .داشتتعداد دانه گیاه  و عملکرد اسانس ،اسانس

 در غذایی مواد و عناصر مناسب و صحیح کاربرد

 در مؤثري نقش دارویی گیاهان داشت و کاشت مراحل

 و کمیت افزایش ودارویی  گیاهان آمیزکشت موفقیت

 (.1331 )کاروبا و همکاران دارد آنها مؤثره مواد کیفیت

 براي مناسب ايگزینهتواند می کمپوستورمی کاربرد

 (.1339 )محبوب خمامی اشدبهداف ا ایندستیابی به 

 فعالیت نتیجه در که است آلی کود نوعی کمپوستورمی

 شهري،دامی،  ،آلی ضایعات بر خاکی کرم از یهایگونه

 )سانوان و همکاران شودمی تولید و غیره کشاورزي

 پرمصرف عناصر از غنی یمنبع کمپوست(. ورمی1339

 محرك هايهورمون و هاآنزیم ها،ویتامین مصرف،کم و

 عالوه خاك در آن کاربرد رو، این ازبوده و   رشد گیاه

 خاك، مفید ریزجانداران فعالیت و جمعیت افزایش بر

و افزایش عملکرد آنها  گیاهان رشد بهبود شرایط سبب

کاربرد مستمر  .(1339 یما و همکارانت)پادما گرددمی

کمپوست باعث افزایش تعداد و میزان مقاومت ورمی

 اتکننده فسفحلریزجاندارن هاي میکوریزا و قارچ

کمپوست ورمی همچنین کاربرد .شودنامحلول خاك می

زیم افزایش فعالیت آناز طریق را تواند فتوسنتز گیاهان می

تواند در ارتباط با می افزایش دهد که علت آنروبیسکو 

افزایش ترکیبات هیومیکی در خاك باشد و این ترکیبات 

بر فتوسنتز و سایر  وهورمونی داشته هاي شبهفعالیت

 انندتوگذارند و در نهایت میثیر میأهاي آنزیمی تفعالیت

 گیاهان داشته باشندتأثیرات مثبتی بر رشد و عملکرد 

نتایج پژوهش نادري و غدیري . (1355 )علیزاده و علیزاده

نشان داد که کاربرد کود دامی و کمپوست تحت ( 1353)

بعضی از شرایط، رشد و عملکرد گیاهان زراعی را بیشتر 

 مصرف ،در گیاه نخود. ددادنز کودهاي شیمیایی افزایش ا

کمپوست در هکتار، باعث افزایش چمشگیر تن ورمی 3

 رد دانه درنیام در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکتعداد 

  (.1331)جات و آهالوات  مقایسه با شاهد گردید

( بیانگر بهبود عملکرد 1339هاي چاند و همکاران )گزارش

کمپوست دار ژرانیوم در اثر مصرف ورمیگیاه اسانس

کمپوست موجب افزایش عملکرد دو کاربرد ورمی بود.

 در. (1339)سانچز و همکاران  شدگونه گیاهی بارهنگ 

ماده  افزایش باعث کمپوستکاربرد ورمی دیگر پژوهشی

 در کامازولن میزان عملکرد و اسانس، درصد خشک،

 (.1353 ماناس و همکارانازيق) آلمانی شد بابونه

 مقدار اسانس و وست سبب بهبودپکممصرف ورمی

ن در ریحان شد، به نحوي که میزان لینالول و آکیفیت 

اسانس بیشتر از تیمار شاهد  در متیل کاویکول موجود

  (.1331انور و همکاران ) بود
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استفاده از انواع اسیدهاي آلی براي بهبود امروزه      

در حال کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی عملکرد 

ز اهوموسی هاي ترکیب و. اسید هیومیک باشدافزایش می

تمام بوده که در و مواد آلی اسیدهاي آلی هاي شکلجمله 

(. 1335کارتی شوند )مکبی یافت میهاي خاکی و آمحیط

وضعیت با بهبود هیومیک اسید داراي  آلی کاربرد مواد

 افزایشو  خاك حاصلخیزيفیزیکی )زهکشی و تهویه( و 

ش به افزای منجر ،عناصر غذاییگیاه به قابلیت دسترسی 

نیاز به و درنتیجه  شودمحصول میو عملکرد  رشد

)سلمان و  یابدمی کاهش ي شیمیاییمصرف کودها

اسید هیومیک از طریق افزایش کاربرد  (.1331همکاران 

 گیاه در غلظت نیتروژن سبب افزایش رشد و ارتفاع

با  هیومیک اسید. (1331)آیاز و گالسر  شداسفناج 

 در آب نگهداري ظرفیت و کاتیونی تبادل ظرفیت افزایش

 بیولوژیکی و فیزیکی، شیمیایی هايویژگی بهبود ،خاك

 کردن فعال ،غشاء نفوذپذیري روي بر نقش ایفاي خاك،

 تولید و فتوسنتز و کربس چرخه تنفس،یندهاي آفر

 رشد افزایش فسفات باعث تري آدنوزین و آمینواسید

؛ 1353همکاران  و )موسکولوشود می گیاهان

عابدینی و همکاران  (.1353راجامانی  باهان ومباالکو

 گیاهبر  هیومیک اسید کود آلی تأثیر بررسی( با 1351)

 سبب هیومیک اسید کاربرد گزارش کردند که بهارهمیشه

 عملکرد، گل تعداد گل، تازه ، عملکردبوته ارتفاع افزایش

 شاهد به نسبت دانه هزار وزن و گلبرگ دانه، عملکرد

 گرفت فلفلی انجام نعناع رويبر  که پژوهشی در. گردید

 همچون صفاتی بر هیومیک اسید که شان دادننتایج 

 و هوایی اندام خشک وزن برگ، خشک بوته، وزن ارتفاع

 است داشته داريمعنی افزایش ،خشک و تر عملکرد ماده

 (.1351 ري و همکارانگ)عس

-گونهانواع گیاهان براي خنثی کردن اثرات تخریبی 

اکسیدانی آنتیهاي دفاعی از سیستمهاي فعال اکسیژن 

اسید  برخوردار هستند وآنزیمی و غیرآنزیمی 

-یکی از آنتی اکسیدانعنوان به یا ویتامین ثآسکوربیک 

هاي آزاد براي هاي غیرآنزیمی جاروب کننده رادیکال

مطرح هاي اکسیداتیو ها در مقابل آسیبسلول ازحفاظت 

اسید آسکوربیک همچنین نقش  (.1339)بلتاگی  باشدمی

هاي محیطی از مهمی در حفاظت از گیاهان در برابر تنش

ها و تابش ماوراء کشقبیل فلزات سنگین، شوري، آفت

؛ یدالهی و 1339)ویوکو و همکاران  بنفش خورشید دارد

فضاهاي  آسکوربیک دراسید  (.1354همکاران 

ا، هزومها، پراکسیمیتوکندريول، سآپوپالستی، سیتو

زیادي  نقش وشته وجود دا ها لئها و واکوزوماکسیگلی

 ازجمله تقسیم سلولیگیاه فیزیولوژیکی  کارکردهايدر 

در  (.1335 لینککون) کنددیواره سلولی ایفا می توسعه و

 آسکوربیک اسید کاربردپژوهشی گزارش شده است 

 برگ، سطح ها،برگ تعداد ،بوته ارتفاع افزایش موجب

 غازيپنجه گیاه شیمیایی ترکیبات و خشک و تر وزن

(Syngonium vellozianum) (.1339)ناهد و همکاران  شد 

( افزایش درصد اسانس، 1359نصیري و همکاران )

س نعملکرد اسانس و تغییر در ترکیبات تشکیل دهنده اسا

 را با کاربرد اسید آسکوربیک گزارش نمودند. وبادرشب

اسید  موالرمیلی 13و 53 هايغلظت با پاشیمحلول

 را (Origanum majorana) مرزنجوش گیاه آسکوربیک

ورزي )صالح نمود  محافظت نش شوريتاثرات  برابر در

افزایش ( 1351)اسدي و صفاري بنی (.1355و همکاران 

هاي جانبی و بهبود شرایط رشد تعداد گل و شاخه

 همراهبه آدنین بنزیلرویشی گیاه پروانش با کاربرد 

 را گزارش نمودند.  اسکوربیک اسید و تیامین

با توجه به اهمیت تولید گیاهان دارویی جهت رفع نیاز 

اولیه دارویی و لزوم افزایش عملکرد کمی و کیفی به مواد 

ثیر أت با هدف بررسی حاضر گیاهان دارویی پژوهش

اده معملکرد  اسید هیومیک و اسید آسکوربیک بر کاربرد

ی دامثیر کودهاي أتحت ت وبادرشبخشک و تولید اسانس 

 .انجام گرفت کمپوستو ورمی
 

 هامواد و روش

در مزرعه  5371زراعی سال در  این پژوهش  

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در 
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دقیقه  59درجه و  41طول جغرافیایی )اراضی کرکج 

 (دقیقه شمالی 1درجه و  39شرقی و عرض جغرافیایی 

متوسط  ،متر از سطح دریا 5313محل ارتفاع د. شاجرا 

متر و برخوردار از اقلیم میلی 119 آن ساالنه بارندگی

 هايویژگی .باشدمی خشکتابستان نیمه خشک سرد و 

ئه شده است. اار 5جدول در فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه 

هاي کامل طرح بلوكپایه بر  صورت فاکتوریلهب پژوهش

 عامل اول مصرف کود انجام گرفت. سه تکراردر تصادفی 

تن در هکتار کود  33، مصرف شاهدآلی در سه سطح )

عامل و  کمپوست(تن در هکتار ورمی 51دامی، مصرف 

در چهار  هیومیکواسید دوم کاربرد اسیدآسکوربیک 

اسید  و اسیدهیومیک سطح )شاهد، اسیدآسکوربیک،

 سیدامنبع  .در نظر گرفته شدآسکوربیک + اسیدهیومیک( 

درصد  71)حاوي مورد استفاده پودر هیومیک  هیومیک

اساس  )بردرصد  1/5با غلظت بود که اسیدهیومیک( 

و اسید ( محصول شرکت تولید کننده دستورالعمل

نصیري و همکاران )موالر میلییک با غلظت  آسکوربیک

هنگام غروب دهی و قبل از گلدهی ساقه مراحلدر ( 1359

جهت دسترسی  .ندشدپاشی روي گیاهان محلولآفتاب 

بالفاصله آبیاري  ،به محلول مورد استعمال بهتر گیاه

ي ها صورت گرفت. بذور مورد استفاده یک تودهکرت

 .گردیداصفهان تهیه  سسه پاکان بذرؤاز م بوده و محلی

زده خورده و دیسکین شخممبر روي ز بهارفصل در 

ا بین آنهمتر  نیمبا فاصله  یآزمایشکرت  31تعداد شده، 

در هر  .احداث گردیدها متر بین بلوك یکدر هر بلوك و 

 واز یکدیگر ایجاد گردید  مترپشته با فاصله نیم 1کرت 

در کمپوست( کودهاي آلی )دامی و ورمیجهت کاربرد 

هر کرت مربوطه ابتدا شیاري در سراسر پشته به عمق 

مورد نظر از هر سانتیمتر ایجاد شده و سپس مقادیر  53

 کش رويو به وسیله شنشد درون شیار ریخته کود آلی 

 با ايپشته جوي صورتبه کاشت. آن خاك داده شد

صورت هبردیف )پشته( هر سانتیمتر روي  53 فاصله

در اوایل خرداد آب باالتر از ناحیه داغو کمی کاري هیرم

 یمندلیل ریز بودن بذور عمق کاشت بهصورت گرفت. ماه 

کیل سله و شجهت جلوگیري از تظ شده و امتر لحسانتی

روي ، هازنی بذور و سبز شدن گیاهچهسهولت در جوانه

 ه بالفاصلاز کاشت پس  بذور با ماسه بادي پوشانده شد.

با توجه به رشد کند گیاه  .گرفتصورت  آبیاريکرتها 

هاي هرز در مبارزه با علف ،در اوایل دوره رشدبادرشبو 

س . پصورت گرفت یدستبه روش مکانیکی و چهار نوبت 

متر رسید، رشد سانتی 33به  هابوتهاز اینکه ارتفاع 

تر هاي هرز راحته افزایش یافت و کنترل علفرویشی گیا

آزمایش از هیچ گونه سم و جام انجام شد. در طول ان

 اتگیري صفبراي اندازه .کش شیمیایی استفاده نشدآفت

-به بوتهگلدهی، پنج درصد  13در مرحله  شناسیریخت

-گیريو اندازه صورت تصادفی از هر کرت انتخاب شد

هاي مربوطه بر روي آنها انجام گرفت و میانگین آنها ثبت 

)عملکرد ماده . براي تعیین عملکرد در واحد سطح گردید

هر کرت با حذف اثر حاشیه  خشک( در مرحله گلدهی از

در نظر گرفته شد  (سطحی معادل یک متر مربعردیف ) 1

هاي آن از سطح خاك برداشت گردید و پس و تمام بوته

سایه و توزین هاي برداشت شده در از خشک کردن بوته

هاي خشک شده در بوته. ست آمددآنها عملکرد خشک به

ر محلی خشک گیري دتا زمان اسانس کاغذيهاي پاکت

در هر کرت آزمایشی نیز یک ردیف . نگهداري گردیدند

براي تعیین عملکرد بذر در نظر گرفته شد و در مرحله 

 ،برداشت شد و پس از بذر گیريها بوته ،رسیدگی بذر

براي  شد.ثبت مقادیر آن و توزین  شده بذور برداشت

ن براي تعییهایی که از قبل یین درصد اسانس از بوتهعت

برداشت شده بودند استفاده شد. عملکرد ماده خشک 

هاي هوایی به روش تقطیر با آب استخراج اسانس از اندام

 13صورت گرفت. ابتدا  دستگاه کلونجربا استفاده از و 

به بالون دستگاه منتقل شده آسیاب و گرم نمونه خشک 

شوف شد و به آن آب مقطر اضافه گردید. بالون روي 

ا هنمونهشده و  نسپس دستگاه روشو  داده شدقرار بالن 

پس از پایان در بالن جوشانده شدند. ساعت  1/1مدت به

اسانس  وگردید گیري دستگاه خاموش زمان اسانس
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عملکرد درصد اسانس و و  شده وريآشده جمعاستخراج 

 صورت زیر محاسبه گرید:  اسانس به

 / وزن اسانس( = درصد اسانس13)  × 533

 عملکرد ماده خشک = عملکرد اسانس ×درصد اسانس 

ها از نرم افزار آماري جهت تجزیه و تحلیل داده

MSTAT-C توسط ها استفاده گردید و مقایسه میانگین

 درصد، انجام گرفت. 1در سطح احتمال  LSDآزمون 

 انجام گرفت. Excelرسم نمودارها نیز با کمک نرم افزار 
 

 فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش هایویژگی -1جدول 

 بافت
هدایت الکتریکی 

(1-m.dS) 
pH 

فسفر  نیتروژن کل آهک ماده آلی

(1-kg.mg) 

پتاسیم 

(1-kg.mg) درصد 

 413 31 53/3 55 3/5 1/9 5/5 لوم شنی

 

 نتایج و بحث

 قطر ساقه اصلی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد 

 1کودهاي آلی بر قطر ساقه اصلی در سطح احتمال 

. براساس نتایج مقایسه (1)جدول دار شددرصد معنی

( با مترمیلی 1/1ها بیشترین قطر ساقه اصلی )میانگین

دست آمد که نسبت به شاهد کمپوست بهکاربرد ورمی

(. رشتبري و علیخانی 5درصد افزایش داشت )شکل  1/35

( نیز افزایش قطر ساقه کلزا ناشی از کاربرد 1351)

گزارش نمودند. هیدالگو و همکاران را  کمپوست ورمی

کمپوست بر ( افزایش قطر ساقه را با کاربرد ورمی1331)

 ثیر مثبتأرش نمودند و دلیل آن را تروي گل جعفري گزا

 کمپوست بیانو باال بودن ظرفیت تبادل کاتیونی ورمی

 آنزیم فعالیت افزایش با نیز هیومیک اسیدنمودند. 

افزایش  سبب گیاه، فتوسنتزي فعالیت و افزایش روبیسکو

 (.1331همکاران  و دلفین( گرددمی گیاه رشد

 

 تعداد برگ در بوته

تجزیه واریانس، اثر کودهاي آلی و بر اساس نتایج 

داد تع ید آسکوربیک برسسید هیومیک و ااپاشی محلول

دار شدند برگ در بوته در سطح احتمال یک درصد معنی

ها نیز نشان داد بیشترین تعداد مقایسه میانگین. (1)جدول

 دست آمدکمپوست بهورمیعدد( با کاربرد  9/71برگ )

(. 1زایش داشت )شکل درصد اف 15که نسبت به شاهد 

با کاربرد ترکیبی  ( نیز1/79بیشترین تعداد برگ در بوته )

درصد  17/33اسید هیومیک + اسید آسکوربیک با 

پژوهشی (. در 1افزایش نسبت به شاهد ثبت شد )شکل

( گزارش کردند که با کاربرد 1339و همکاران ) پیوست

داد عورمی کمپوست در کنار افزایش ارتفاع بوته اسفناج، ت

( نیز 1351و همکاران ) گلدانیبرگ نیز افزایش یافت. 

 کمپوستافزایش تعداد برگ ریحان در اثر استعمال ورمی

 آنها علت این افزایش را بهبود فعالیت را گزارش نمودند.

-کننده تنظیم تولید دارمعنی علت افزایش به ریزجانداران

 سایتوکینین و جیبرلین مانند اکسین، گیاهی رشد هاي

 همچنین اظهار نمودند که افزایش اندانند. آنمی

شدن  بزرگ و سولی تقسیم افزایش باعث سیتوکینین

برگ  سطح و تعداد افزایش سلول شده که در نهایت باعث

 گردد. می
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 کودهای آلی اثر کاربرد در های قطر ساقه اصلی بادرشبومقایسه میانگین -1شکل 

داري درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی 1دار در سطح احتمال دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشان

(LSDمی ).باشد 

 

 

 

 

 

نتایج تجزیه واریانس اثر  کودهای آلی، اسید آسکوربیک و اسید هیومیک بر صفات مورد ارزیابی بادرشبو -2جدول   

تغییرمنابع  درجه  

 آزادي

 قطر

ساقه  

 اصلی

 تعداد برگ

در بوته   

 طول 

آذینگل  

 وزن

-گل 

 آذین

 وزن خشک

بوتهتک   

 عملکرد

 ماده خشک

 عملکرد

دانه   

 وزن

هزار دانه   

درصد 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

 *22/53 2 تکرار

* 
282/3ns 25/52* 

* 
0/35ns 0/23ns 2206822/2* * 25222/3* * 0/053* * 0/002 * 50/23* 

 **5 8/20* 2065/2* * 0/33ns 3/25* * 55/32* * 26360/5* * 53003/2* * 0/22* * 0/022* * 62/82 (A کود آلی )

اسیدهاي 

اسکوربیک و  

 (Bهیومیک )

2 2/3ns 852/6* * 3/23 * 2/22ns 32/23* * 333028/6 * 53223/2* * 0/222* * 0/023* * 20/8* * 

A×B 6 2/02ns 60/3ns 0/62ns 0/22ns 6/5ns 26556/3ns 2883/3ns 0/022* * 0/005 * 6/53ns 

خطاي 

 آزمایشی
22 33/2  6/222  85/2  62/0  26/3  2/220530  2/5226  006/0  002/0  22/3  

ضریب تغییرات 

(%)  
 32/26  2/22  23/22  22/28  22/23  65/28  05/3  30/3  88/6  66/22  

  **,*,ns  بهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک وپنج درصد و غیر معنی دار می باشد.



 8931زمستان  /   4شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                           ، باغبان        نصیری                  39

 

 

 
 کودهای آلی کاربرد های تعداد برگ در بوته بادرشبودراثرمقایسه میانگین -2شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت  1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 .باشد( میLSDمعنی داري )

 

 آذینگلو وزن طول 

ر باسید آسکوربیک و اسید هیومیک پاشی اثر محلول

د در دار شدرصد معنی 1آذین در سطح احتمال طول گل

آذین در سطح که اثر کاربرد کودهاي آلی بر وزن گلحالی

بر اساس نتایج مقایسه . دار شدمعنی احتمال یک درصد

با  (مترسانتی 1/9) آذینبیشترین طول گل هامیانگین

 دستاسید هیومیک به + پاشی اسید آسکوربیکمحلول

 درصد افزایش نشان داد 9/34 آمد که نسبت به شاهد

گرم در بوته( نیز  31/1آذین )بیشترین وزن گل .(3)شکل

دست آمد که نسبت به شاهد کمپوست بهبا کاربرد ورمی

 وزنعلت افزایش (. 4شکل) درصد افزایش داشت 1/33

 کننده تحریک مواد تولید  توان به افزایشذین را میآگل

 همچنین و رشد کننده تنظیم هايهورمون افزایش رشد،

 نسبت داد که  خاك درریزجانداران  فعالیت افزایش

و درنتیجه آذین گل یطول شرایط گیاه براي افزایش رشد

 همکاران و انوارسازد )می مفراهافزایش وزن آن را 

 رسد کهنظر میچنین بهدر مطالعه حاضر نیز لذا (. 1331

و  فعالیت افزایش براي شرایط ،کمپوست ورمی با کاربرد

 باعث که شده فراهم گیاه رشدي نقاط در سلولی تقسیم

  .ه استشد آذینگلوزن  افزایش

 بوتهوزن خشک تک

-پاشی بر وزن خشک تکاثر کودهاي آلی و محلول 

 دار شدندبوته در سطح احتمال یک درصد معنی

ها نشان داد بیشترین وزن (. مقایسه میانگین1)جدول

 1/51) کمپوستبا کاربرد ورمیترتیب بوته بهخشک تک

دست بهگرم در بوته( 7/51) کود دامیو گرم در بوته( 

نشان درصد افزایش  9/59و  1/13 نسبت به شاهدکه آمد 

مربوط به اثر  هايمقایسه میانگین. (1داد )شکل

 وزن براسید آسکوربیک و اسید هیومیک پاشی محلول

بوته نیز نشان داد که بیشترین وزن خشک  خشک تک

گرم( با کاربرد ترکیبی اسید هیومیک + 9/59بوته )تک

درصدي نسبت به  9/43اسید آسکوربیک با افزایش 

 (1351(. میرعرب و همکاران )1دست آمد )شکل شاهد به

رد کودهاي آلی نیز افزایش وزن خشک بوته در اثر کارب

کمپوست و دامی( را گزارش نمودند و چنین اظهار )ورمی

 آلی از جمله کودهاي از استفاده احتماالًنمودند که 

 فعالیت روي بر تشدیدکنندگی اثرات کمپوستورمی

ه گیاتسهیل دسترسی  با متعاقباً و داشته خاك میکروبی

 احتماالً و پتاسیم و فسفر نیتروژن، غذایی عناصر به

 بوتهتک خشک وزن، کمپوستورمی در موجود گوگرد
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( افزایش وزن 1359پورقاسمیان و مرادي )یافت.  بهبود

بهار در شرایط بدون تنش و تنش خشک بوته همیشه

 خشکی را با کاربرد اسید آسکوربیک گزارش نمودند و

-بیان کردند که اسیدآسکوربیک عالوه بر نقش آنتی

کننده رشد و همچنین و تنظیمعنوان یک اکسیدانی آن، به

هاي گیاهی از یک کوفاکتور مهم در بیوسنتز هورمون

 تواند درجمله جیبرلین عمل نموده و از این طریق می

افزایش تقسیم و گسترش سلول و رشد

 

 

 
 آلیکودهای  کاربرد اثر در مقایسه میانگین های وزن گل آذین  بادرشبو -3شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل  1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 باشد( میLSDتفاوت معنی داري )

 

 
 کودهای آلی کاربرد اثر در مقایسه میانگین های وزن گل آذین  بادرشبو -4شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل  1دار در سطح احتمال معنی حروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت

 باشد( میLSDتفاوت معنی داري )
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ایفاي نقش نموده و موجبات افزایش وزن خشک گیاه 

نصیري ( و 1359برزگر و همکاران ) .بوته را فراهم آورد

سبز افزایش زیرهو ترتیب در بامیه ه( ب1359دهسرخی )

وزن گیاه با کاربرد کوهاي حاوي اسید هیومیک را 

 عناصر افزایش جذب با اسیدهیومیکگزارش نمودند. 

 گیاه، رشد تحریک منجر به هاریزمغذي و پرمصرف

نفوذپذیري  در تغییر ،هاآنزیم برخی هايفعالیت تحریک

شود بیوماس میتولید  افزایش درنتیجه و سلولی غشاي

 (.1337همکاران )القمري و 

 

 

 
 کودهای آلی کاربرد اثر در های وزن خشک تک بوته  بادرشبومقایسه میانگین -5شکل 

درصد بر اساس  1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 باشد( میLSDتفاوت معنی داري )آزمون حداقل 

 

 
 پاشیاثر محلول در های وزن خشک تک بوته  بادرشبومقایسه میانگین -6شکل 

 درصد 1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 .باشد( میLSDبر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی داري )
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 ماده خشکعملکرد 

 درصد یکتیمارهاي کود آلی در سطح احتمال  اثر 

بر عملکرد ماده  1پاشی در سطح احتمال و اثر محلول

ها نشان مقایسه میانگین .(1)جدول نددار شدمعنیخشک 

کیلوگرم در  1354ماده خشک ) عملکردبیشترین  که داد

دست آمد که نسبت به کمپوست بههکتار( با کاربرد ورمی

درصد افزایش  5/31و  1/59ترتیب هکود دامی و شاهد ب

مقایسه  پاشیاثر محلولدر رابطه  .(9)شکل داشت

پاشی هر سه تیمار محلولحاکی از آن است که  هامیانگین

دار با همدیگر باعث افزایش عملکرد بدون تفاوت معنی

تیمار  که در این میانماده خشک نسبت به شاهد شد 

ثر ا+ اسید آسکوربیک( بیشترین  ترکیبی )اسید هیومیک

 درصد( را بر صفت مذکور داشت 1/31) یافزایش

با ( 1331) و همکاران انوردر تحقیقی مشابه  .(9)شکل

 درصدي 41کمپوست در ریحان افزایش کاربرد ورمی

وزن خشک ریحان را نسبت به شاهد گزارش دادند و در 

توجیه چنین افزایشی بیان نمودند که افزودن مواد آلی به 

مین و فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز أخاك منجر به ت

گیاه شده و همچنین با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهاي 

محیط مناسب براي رشد  حیاتی خاك و با ایجاد یک

هوایی و تولید ماده  هاياندامرشد موجبات افزایش 

 شیافزا قیاز طر کیومیدهیاسنماید. خشک را فراهم می

سبب  آنها يها و حفظ ماندگاربرگ تروژنین يمحتوا

ایاس و شود ) یمگیاه  ماده خشک شیافزا و بهبود رشد

کول وعنوان یک مولاسید آسکوربیک به(. 1331لسر، اگ

کوچک، توان زیادي در ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در 

کند گیاه دارد و شرایط را براي رشد گیاه آماده می

بوته بر اثر خشک تکافزایش وزن  (.1333اسمیرنوف )

و اسید آسکوربیک و اسید  (1)شکل کاربرد کودهاي آلی

در نهایت افزایش عملکرد ماده خشک  (1)شکلهیومیک 

ري و گعس همراه خواهد داشت.به در واحد سطح را

تر و ( نیز افزایش افزایش عملکرد ماده1351همکاران )

-دهکمپوست، تنظیم کننبا کاربرد ورمیفلفلی خشک نعناع 

گزارش نمودند که با نتایج رشد و اسید هیومیک را  هاي

 حاضر مطابقت دارد. 

 

 
 اثر کاربرد کودهای آلی های عملکرد ماده خشک  بادرشبودرمقایسه میانگین -7شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت  1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 باشد( میLSDمعنی داري )
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 پاشیاثر محلول در های عملکرد ماده خشک بادرشبومقایسه میانگین -8شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت  1سطح احتمال  دار درحروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 باشد( میLSDمعنی داري )

 

 عملکرد دانه 

پاشی بر ثیر تیمارهاي کودهاي آلی و محلولأت

شد. دار درصد معنیدر سطح احتمال یک  عملکرد دانه

ها نیز نشان داد بیشترین عملکرد دانه مقایسه میانگین

 کمپوستورمیکود ( با کاربرد کیلوگرم در هکتار 9/131)

-هکه نسبت به کاربرد کود دامی و شاهد ب دست آمدبه

 (.7)شکل درصد افزایش داشت 3/51و  9/7ترتیب 

نیز ( کیلوگرم در هکتار 7/141بیشترین عملکرد دانه )

اسید  + کاربرد ترکیبی اسید هیومیکمربوط به 

ود ب اسید آسکوربیکدار با بدون تفاوت معنی آسکوربیک

 درصد افزایش نشان داد 5/59 که نسبت به شاهد

رو مالکیان خالصهمسو با نتایج این پژوهش  (.53)شکل

( نیز افزایش عملکرد دانه زنیان را با کاربرد اسید 1359)

نظر به .نمودندهیومیک و ورمی کمپوست گزارش 

 يهاسبب دوام بافت کیومیه دیاس کاربرد رسدیم

مثبت  راتیثأت قیاز طرشده و فتوسنتزکننده 

 ،یاهیگ يهاسلول سمیاز جمله اثر بر متابول یکیولوژیزیف

، و جذب عناصر غذایی برگ لیغلظت کلروف شیافزا

و همکاران  )برزگر دهدیم شیرا افزا اهانیعملکرد گ

 کوفاکتور مهمعنوان یک نیز به آسکوربیکاسید (. 1359

هاي گیاهی نقش داشته در بیوسنتز بسیاري از هورمون

در نتیجه باعث افزایش تقسیم و گسترش سلولی و 

-افزایش تعداد دانه، وزن دانه و در نهایت عملکرد دانه می

 .(1355تقی و همکاران شود )
 

  وزن هزاردانه

بود که برهمکنش نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن 

پاشی بر وزن هزاردانه در سطح کودهاي آلی و محلول

(. مقایسه 1دار شد )جدولاحتمال یک درصد معنی

با  ترتیبها نشان داد بیشترین وزن هزار دانه بهمیانگین

گرم(،  19/5کمپوست )کاربرد اسید هیومیک + ورمی

-کاربرد توأم اسید هیومیک و اسید آسکوربیک + ورمی

گرم( و کاربرد توأم اسید هیومیک و  17/5ت )کمپوس

گرم( و  بدون تفاوت  14/5اسید آسکوربیک + شاهد )

دست آمد که نسبت به عدم کاربرد دار با همدیگر بهمعنی

 9/13و  9/14 ،1/33پاشی، کود دامی و بدون محلول

-ورمیآلی   کود .(55)شکل درصد افزایش نشان دادند

 ظرفیت افزایش باال، سبب را بودن تخلخلدا با کمپوست

 جذب خاك، سبب تسهیل در  آب نگهداري و هوادهی

 حبیبی  و  شود )مجیدیانتوسط گیاه می غذایی عناصر

 درنتیجه و گیاه رشد افزایش ( و از این طریق1354

. محمدي و را درپی خواهد داشت هزاردانه وزنافزایش 

با  ( نیز افزایش وزن هزاردانه زیره سبز1351همکاران )

 د رسنظر میکاربرد ورمی کمپوست را گزارش نمودند. به
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 اثر کاربرد کودهای آلی در های عملکرد دانه بادرشبومقایسه میانگین -9شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت  1احتمال سطح  دار درحروف غیر مشابه بر روي نمودارها نشان دهنده تفاوت معنی

 باشد( میLSDمعنی داري )

 

 
 پاشیهای عملکرد دانه بادرشبودراثر محلولمقایسه میانگین -10شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت  1سطح احتمال  دار دردهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشان

 باشد( میLSDمعنی داري )
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که کاربرد توأم اسید هیومیک و اسید آسکوربیک همرا با 

کمپوست باعث تأثیر مکملی این مواد شده است و ورمی

گیاه توانسته که در این شرایط به عناصر غذایی و 

رطوبت موجود در خاك دسترسی بیشتري پیدا نموده و 

شرایط رشد آن بهبود یافته درنتیجه میزان و فعالیت 

فتوسنتزي آن بیشتر شده و مواد پرورده بیشتري به دانه 

 ردانه افزایش پیدا کند.    رسیده و نهایتأ وزن هزا

 

 
بر وزن  اسید آسکوربیک و اسید هیومیک پاشیبرهمکنش کودهای آلی و محلولهای مقایسه میانگین -11شکل 

  هزار دانه بادرشبو

 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی  1احتمال سطح  دار دردهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشان

 باشد( میLSDداري )
 

 

 اسانسو عملکرد درصد  

اسید پاشی برهمکنش کودهاي آلی و محلول

 دارمعنیدرصد اسانس  برآسکوربیک و اسید هیومیک 

ین بیشترها مقایسه میانگینبراساس نتایج  .(1)جدول شد

پاشی با محلول درصد(15/3اسانس )درصد 

ت کمپوسسکوربیک و کاربرد ورمیآاسید + اسیدهیومیک

 درصد افزایش 1/41دست آمد که نسبت به شاهد به

رد با کارب تیمارهاي اسید هیومیک + آسکوربیک و داشته

و اسید هیومیک با کاربرد کود  (درصد14/3)کود دامی 

هاي بعدي قرار گرفتند در رتبه (درصد11/3) دامی

داري معنی اثرحاکی از نتایج تجزیه واریانس  .(51)شکل

 یکدر سطح احتمال  پاشیکاربرد کودهاي آلی و محلول

مقایسه  .(1)جدول باشدمی عملکرد اسانسبر درصد 

بیشترین عملکرد اسانس که نشان داد نیز  هامیانگین
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-کمپوست بهکیلوگرم در هکتار( با کاربرد ورمی 3/51)

درصد افزایش داشت  1/19دست آمد که نسبت به شاهد 

 3/51بیشترین عملکرد اسانس )همچنین (. 53)شکل

کیلوگرم در هکتار( با کاربرد ترکیبی اسید هیومیک + 

 9/91دست آمد که نسبت به شاهد اسید آسکوربیک به

درزي و همکاران  (.54درصد افزایش نشان داد )شکل

کمپوست باعث ورمیکاربرد گزارش کردند که  (1351)

در تحقیقی دیگر افزایش درصد اسانس رازیانه شد. 

 استفاده از کودهاي آلی باعث افزایش درصد اسانس گیاه

جناتی  (.1337)آتیه و همکاران  دگردی آویشن دارویـی

ثیر اسید هیومیک بر برخی أت با بررسی( 1351)

 Satureiaکمی و کیفی گیاه دارویی مرزه ) هايویژگی

hortensis)،  افزایش درصد اسانس را گزارش نمودند. در

-ورمی هايتیمار ،(1359و همکاران ) اسديتحقیق 

اسانس در گیاه  و عملکرد کمپوست باعث افزایش درصد

 و علت آن را به آزادسازي شد نعناع فلفلیدارویی 

کمپوست ورمیدر کودهاي  موجود نیتروژن تدریجی

 مختلف مراحل در گیاه نیاز با آن بیشتر همزمانیو دامی 

 و ماناس قاضی اند.نسبت داده زایشی یا و رویشی رشد

-ورمی حضور ( نیز بیان نمودند که که1353همکاران )

فعالیت ریزجانداران خاك  بهبود سبب تواندمی کمپوست،

فسفر و دسترسی  حاللیت براي الزم شرایط شده و

بیشتر به نیتروژن خاك را فراهم نموده و درنتیجه فسفر 

مورد نیاز NADPH و ATPو نیتروژن براي بیوسنتز 

براي ترکیبات ترپنوئیدي )اسانس( در درسترس گیاه 

 اییاز آنج قرار گرفته و تولید اسانس افزایش خواهد یافت.

و اسید هیومیک و اسید اربرد کودهاي آلی ک که

منجر به افزایش عملکرد ماده خشک و درصد آسکوربیک 

شده است لذا عملکرد اسانس که  بادرشبو اسانس

 د.یابنیز افزایش می ،باشدبرایندي از این دو پارمتر می

 کاربرد که کردند ( مشاهده1337و همکاران )سانتوس 

دارویی  زراعت گیاه در دامی کود مناسب مقادیر

 بهبود را اسانس عملکرد گیريطورچشمبه بادرنجبویه

خاك،  به مواد آلی افزودن که کردند بیان آنها بخشید،

 و خشک ماده تولید و هوایی اندام رشد افزایش موجبات

. است کرده مهیا نیز اسانس را عملکرد بهبود درنهایت

( نیز گزارش کردند که کاربرد 1339مونا و همکاران )

ر گیاه دارویی رازیانه سبب افزایش کودهاي آلی د

 شود. عملکرد اسانس تولیدي می

 
 اسید آسکوربیک و اسید هیومیک پاشیبرهمکنش کودهای آلی و محلولهای مقایسه میانگین -12شکل 

 درصد اسانس بادرشبوبر 

درصد بر اساس آزمون  1دار در سطح احتمال دهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشان

 باشد( میLSDحداقل تفاوت معنی داري )
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 اثر کاربرد کودهای آلی در بادرشبو ( kg.ha-1) های عملکرد اسانسمقایسه میانگین -31شکل 

حداقل تفاوت معنی داري درصد بر اساس آزمون  1سطح احتمال  دار دردهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشان

(LSDمی )باشد 

 

 
 بادرشبودراثر محلول پاشی ( kg.ha-1)های عملکرد اسانسمقایسه میانگین -14شکل 

درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی  1سطح احتمال  دار دردهنده تفاوت معنیحروف غیرمشابه بر روي نمودارها نشان

 (LSDداري )

 نتیجه گیری کلی

 ،خشک عملکرد ماده ،صفات مورفولوژیکی بادرشبو

تن در هکتار  51با کاربرد  عملکرد دانه و عملکرد اسانس

همچنین و  بیشترین مقدار را داشتندکمپوست ورمی

به  تم اسید اسکوربیک و اسید هیومیک نسبأکاربرد تو

یی بیشتري در اکارآنها، اربرد تکی یا عدم کاربرد ک

درصد اسانس  .ابی داشتیافزایش صفات موردارز

 پاشیکمپوست همراه با محلولبادرشبو با کاربرد ورمی

اسید اسکوربیک و اسید هیومیک در بیشترین مقدار خود 

بود. لذا با توجه به اهمیت تولید محصوالت دارویی سالم 

شیمیایی در هاي و بدور از اثرات جانبی مصرف نهاده

-، کاربرد کودهاي آلی از جمله ورمیکشاورزي پایدار

از کودهاي داراي مواد ده اکمپوست و همچنین استف

در شرایطی مشابه این هیومیکی و اسید آسکوربیک 

تواند در جهت ارتقاي کمیت و کیفیت تولید میآزمایش، 

  بادرشبو حائز اهمیت باشد. 
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