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 چکیده

عملکرد اسانس و اجزای های بیولوژيک، آزوکمپوست و نیتروژن بر  ارزيابي تأثیر کود منظور به

فاکتوريل در قالب  صورت بهآزمايشي  (.Dracocephalum moldavica L) اسانس بادرشبي

کشاورزی  ۀدر دانشکد 1313ـ 1311های کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي   بلوک

جان در مزرعۀ تحقیقاتي مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربايو ( 1)منطقۀ  دانشگاه تربیت مدرس

رقم  G2:جمعیت بومي و G1: دو ژنوتیپ ) های آزمايشي شامل تیمار د.ش ( اجرا2)منطقۀ  غربي

(SZK-1( دو سطح باکتری ،:B1 های ازتوباکتر + آزوسپیريلوم + سودوموناس  تلقیح بذر با باکتری

وره در کیلوگرم ا F2 :114کیلوگرم اوره در هکتار،  F1 :112عدم تلقیح( و پنج رژيم کودی ) B2:و 

تن در هکتار  11/1کیلوگرم اوره در هکتار +  F3 :16تن در هکتار آزوکمپوست،  11/3هکتار + 

 F5 :11/11تن در هکتار آزوکمپوست و  11/11کیلوگرم اوره در هکتار +  F4 : 31آزوکمپوست،

بیشترين مقدار و درصد  در هر دو منطقه و در هر دو ژنوتیپ F3تن در هکتار( بودند. تیمار 

درصد  15درصد کود اوره +  15کاربرد تیمار تلفیقي  ژرانیول و ژرانیال را تولید کردند.

حالت تلقیح و عدم تلقیح با باکتری با کاهش مصرف نیتروژن، افزايش عملکرد و  در آزوکمپوست

 .شیمیايي باشد کودهای تواند جايگزيني مناسب برای اجزای اسانس در جمعیت بومي بادرشبي مي
 

 .تلقیح با باکتری، رقم، ژرانیول و ژرانیال: ای کلیدیهواژه

 

 مقدمه

هاي شيميايي در  رويۀ نهاده   توليد و مصرف بي

کشاورزي متداول طي چند دهۀ اخير مشکالت 

محيطي بسياري را به همراه داشته است. در اين  زيست

توان به آلودگي منابع آب و خاک، کاهش  بين مي 

ر هم خوردن تعادل کيفيت محصوالت غذايي و ب

ناپذيري به  زيستي در خاک که صدمات جبران

 ,.Melero et alسازد، اشاره کرد ) اکوسيستم وارد مي

سوي  حل اساسي اين مشکل حرکت به (. راه2008

چه بيشتر از  اساس استفادة هر کشاورزي پايدار بر

جمله جانداران مفيد  هاي دروني مزرعه از نهاده

هاي زيستي و همچنين  زي با عنوان کود خاک

هاي آلي و شيميايي است  کارگيري تلفيقي کود به

(Hamidi, 2006). 

استفاده از گياهان دارويي با توجه به  کشور ما در

هاي  هاي اقليمي خاص ايران، يکي از راه ظرفيت

 ,Zarfeshanپايدار خواهد بود ) ۀدستيابي به توسع

و تقاضا تمايل به توليد گياهان دارويي معطر  (.2008
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در شرايط  خصوص بهبراي محصوالت طبيعي 

 Carruba et) است، در جهان رو به افزايش  اکولوژيك

al., 2002)آن است که  بيانگر شده انجامهاي  . بررسي

تأثير ژنوتيپ   در گياهان دارويي تحت  ساخت مواد مؤثر

  .(D'Antuono et al., 2002) و عوامل محيطي است

ر غذايي بسيار مهم براي نيتروژن يکي از عناص

رشد گياهان است. کاربرد کود نيتروژن در گياهان 

خانوادة نعناع اثر افزايشي روي عملکرد پيکر رويشي 

دار برحسب گونۀ گياه، جنس  دارد. کودهاي نيتروژن

خاک و شرايط آب و هوايي تأثيرات متفاوتي بر رشد و 

دار سبب افزايش  نمو گياهان دارد. کود نيتروژن

هاي  و ترکيب  هاي اجزا يرهاي بيوشيمايي ترکيبمس

  .شود ساز ثانويۀ گياه مي و سازندة اسانس در سوخت

Gharib et al. (2008)،  در آزمايشي مشاهده کردند

هاي محرک رشد گياه  کاربرد مخلوط باکتري  که

باکتر، آزوسپيريلوم و باسيليوس( و کمپوست ارتفاع  )ازتو

هاي جانبي، وزن تر و خشك  اخهگياه، قطر ساقه، تعداد ش

پيکر رويشي گياه و درنهايت درصد اسانس گياه 

را افزايش داد. در  Majorana hortensisمرزنگوش 

هاي  پژوهشي ديگر کاربرد توأم کمپوست با باکتري

محرک رشد گياه ميزان اسانس و عملکرد پيکر رويشي را 

 داد افزايش Cymbopogon witerianusدر گياه دارويي 

(Tanu et al., 2004). Harridy et al. (2001)،  گزارش

هاي زيستي سبب  کردند کاربرد توأم کمپوست و کود

 افزايش درصد اسانس در گياه دارويي علف ليمو شد.

ديگري که در رابطه با تأثير کودهاي  بررسيهمچنين در 

در ( Stevia crenata) زيستي و شيميايي روي گياه استويا

نتايج نشان داد که  اي در هند انجام شد، شرايط گلخانه

 يافزايش عملکرد، اجزا سببمصرف کودهاي زيستي 

در  (Stevioside) استويوسايد  مؤثر ةعملکرد و ميزان ماد

 . (Das et al., 2007) شد گياه دارويي استويا

Idris (2003)، گزارش کرد که ترکيب مناسبي از 

ازتوباکتر و   ،ک(گرم بر کيلوگرم خا ميلي 40) کود دامي

 سبب گرم بر کيلوگرم خاک( ميلي 90) نيتروژن معدني

در  ييجو درصد صرفه 00و  افزايش عملکرد گياهان

 عنعنا در گياه در آزمايشي .مصرف نيتروژن معدني شد

(Menta arvensis)  با کاربرد مخلوط ازتوباکتر و

کيلوگرم در  410آزوسپيريلوم عملکرد اسانس حدود 

عملکرد  درصد 10دست آمد که معادل هکتار، به 

ا از کود شيميايي نهآ    هايي بود که در  حاصل از کرت

 .(Kalra, 2003) شده بود  استفاده

 صورت به، بخش آرامدليل داشتن اثر  بادرشبي به

شود، اثر شفابخشي اين گياه مربوط به  چاي مصرف مي

 Domokos et) استترکيبات موجود در اسانس آن 

al., 1994.) اصلي اسانس آن شامل  هاي ترکيب

ژرانيال، نرال، ژرانيل استات و ژرانيول است که از 

درصد  30و  هستند دار ژنياکسهاي حلقوي  مونوترپن

 ;Domokos et al., 1994دهند ) اسانس را تشکيل مي

Galambosi et al., 2002; Kakasy et al., 2006;. 

Sonboli et al., 2008.) 

Sonboli et al. (2008) ،هاي گزارش کردند ترکيب 

ترتيب با  نرال، ژرانيال، ژرانيل استات و ژرانيول به

درصد اجزاي اصلي اسانس  4/40و  3/43، 4/14، 4/91

هاي  الکل ژرانيول يکي از ترپن دادند. را تشکيل مي

تجاري و بااهميت است، که در اسانس تعدادي از 

انيول شود. همچنين ژر گياهان دارويي مشاهده مي

هاي مهمي است که در صنايع آرايشي  يکي از مولکول

 Chen) هاي بسياري دارد و بهداشتي و غذايي کاربرد

& Viljoen, 2010).  

هدف از اين پژوهش تأثير کاربرد کود زيستي، 

نيتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزاي 

ترين تيمار کودي  اسانس بادرشبي و تعيين مناسب

يش عملکرد کمّي و کيفي اسانس در گياه براي افزا

 دارويي بادرشبي در دو منطقۀ ايران بود.
 

 ها مواد و روش

ـ  4911در سال زراعي  اي صورت مزرعه آزمايش بهاين 

کشاورزي دانشگاه  ةدر دو منطقه در دانشکد 4913

 90( با عرض جغرافيايي 4)منطقۀ  تربيت مدرس

 60درجه،  04دقيقه و طول جغرافيايي  00درجه،

در مزرعۀ و  متر از سطح دريا 4100دقيقه و ارتفاع 

تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي استان آذربايجان 

 90درجه،  91( با عرض جغرافيايي 1غربي )منطقۀ 

دقيقه و ارتفاع  01درجه، 66دقيقه و طول جغرافيايي 

انجام متر از سطح دريا واقع در شهرستان خوي  4060

 164با  4منطقۀ  ،ر هواشناسياساس آما بر د.ش



 409 ... تأثير کاربرد کود زيستي، نيتروژن و آزوکمپوست بر و همکاران: زادهيوسف 

خشك  رژيم آب و هوايي نيمه متر بارندگي ساالنه ميلي

درجۀ  43/40دارد و متوسط دماي ساليانۀ آن 

خاک، بافت  ۀاساس نتايج تجزي برگراد است.  سانتي

کشاورزي دانشگاه تربيت  ةدانشکد در خاک مزرعه

و در  (Sandy loam)لوم شني ( 4)منطقۀ  مدرس

قاتي مرکز تحقيقات کشاورزي استان مزرعۀ تحقي

( 1آذربايجان غربي واقع در شهرستان خوي )منطقۀ 

( تشخيص داده شدند. نتايج Clay loamلومي رسي )

در  1و  4تجزيۀ فيزيکي و شيميايي خاک در مناطق 

 صورت بهاست. آزمايش  شده  دادهنشان  4جدول 

هاي کامل  عاملي در قالب طرح بلوک فاکتوريل سه

 (G)في و در سه تکرار اجرا شد. عامل ژنوتيپ تصاد

)جمعيت بومي که از مرکز تحقيقات جهاد  G1شامل 

از شرکت  SZK-1شدة  )رقم اصالح G2کشاورزي( و 

تلقيح  B1 (( شاملBعامل تلقيح با باکتري ) ،(زردبند

هاي ازتوباکتر+ آزوسپيريلوم+  بذر با باکتري

کتري( و عامل )عدم تلقيح بذر با با B2 سودوموناس( و

: F2کيلوگرم اوره در هکتار،  F1 :401شامل ) (F)کود 

تن در هکتار  10/9کيلوگرم اوره در هکتار +  446

 00/0کيلوگرم اوره در هکتار +  F3 :04آزوکمپوست، 

کيلوگرم اوره در هکتار  F4 : 91تن در هکتار آزوکمپوست،

تن در  F5 :00/40تن در هکتار آزوکمپوست و  00/44+ 

دليل تغييرات زياد در مقدار  به .تار آزوکمپوست( بودهک

فسفر و پتاسيم دو منطقه، از اين دو کود استفاده نشد که 

هاي محرک رشد و  علت بررسي تأثيرات باکتري اين امر به

هاي هوايي  آزوکمپوست بر ميزان فسفر و پتاسيم در اندام

و خاک در دو شرايط متفاوت خاکي در دو منطقه بود. 

شده نيز قبل از مصرف تجزيه و  استفاده کمپوست آزو

مشخص شود  در آنآناليز شد تا ميزان عناصر موجود 

 (.1)جدول 
 

 هاي فيزيکي و شيميايي خاک در دو منطقۀ اجراي آزمايش . ويژگي4جدول 

 
 بافت 

 خاک

 هدايت 

 الکتريکي
(ds m-1) 

 اسيديته

 کربن 

 آلي

)%( 

 نيتروژن 

 کل

)%( 

 نسبت 

 کربن به

 تروژنني

 فسفر قابل

 سدستر

(mg kg-1) 

 پتاسيم قابل 

 دسترس

(mg kg-1) 

 آهن 

 کل

(mg kg-1) 

 روي 

 کل

(mg kg-1) 

 منيزيم 

 کل

(mg kg-1) 

 0 4/1 4 640 64 33/0 04/4 10/4 6/0 01/4 شني لوم )تهران( 4منطقۀ 

 6/0 6/4 46/4 400 6 6 000/0 14/0 0 16/4 رسي لومي )خوي( 1منطقۀ 

 
 شده استفادههاي شيميايي آزوکمپوست  يژگي. و1جدول 

 منيزيم
(mg kg-1) 

 روي
(mg kg-1) 

 آهن
(%) 

 پتاسيم
 (%) 

 فسفر
 (%) 

 کربن  نسبت

 نيتروژن به

  نيتروژن کل
 (%) 

 آلي کربن
 (%) 

 هدايت الکتريکي
(ds m-1) 

 اسيديته

331 441 0/0 9/4 04/4 64/40 9 6/94 4/9 0/0 

 

از  SZK-1ي رقم ة گياه بادرشبشد اصالحبذر 

بند و جمعيت بومي آن از شهرستان  شرکت دارويي زر

اروميه تهيه شد. قبل از کاشت بذوري که بايد با 

هاي ازتوباکتر  ها تيمار شوند، با مخلوط باکتري باکتري

کروئوکوکوم، آزوسپيريلوم ليپوفروم و سودوموناس 

هاي گياه با تراکم باالتر از  فلورسنس تلقيح شدند. بذر

و در تاريخ  4فروردين در منطقۀ  10طلوب در تاريخ م

جوي و پشته و  صورت به 1ارديبهشت در منطقۀ  10

با توجه به رشد  .متر کشت شد سانتي 1تا   4به عمق 

کند گياه بادرشبي در اوايل دورة رشد مبارزه با 

 وجين انجام شد. صورت بههاي هرز در سه نوبت  علف

توسط  شده ارائهروش براي تعيين زمان آبياري از 

(Behera & Panda, 2009 ،استفاده شد. در اين روش )

درصد تخليۀ آب  اساس بربندي آبياري  برنامۀ زمان

ـ  6در مرحلۀ  خاک در منطقۀ ريشه است. دسترس قابل

برگي تيمارهاي نيتروژن با مقادير يادشده به خاک  4

د درص 10اضافه و بالفاصله آبياري انجام شد. زماني که 

 41و در تاريخ  4تير در منطقۀ  10گياهان در تاريخ 

به مرحلۀ گلدهي کامل رسيدند،  1مرداد در منطقۀ 

برداشت از مزرعه انجام شد. در اين پژوهش 

، نوع و درصد عملکرد اسانسهايي مانند  ويژگي

ي شدند. بررسبذر،  دهندة اسانس  هاي تشکيل ترکيب
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آب و دستگاه  براي استخراج اسانس از روش تقطير با

دقيقه  40تا  40در پايان بعد از . کلونجر استفاده شد

د. شگيري درصد اسانس انجام  عمل استخراج و اندازه

شناسايي اسانس در بخش تحقيقات گياهان دارويي 

و مراتع کشور با استفاده از  ها جنگلمؤسسۀ تحقيقات 

 Ultra-Fastيع )سر  فوقدستگاه کروماتوگرافي گازي 

GCسنج جرمي  يفطروماتوگرافي گازي متصل به ( و ک

(GC-MS انجام شد. براي )ها از برنامۀ  وتحليل داده يهتجز

استفاده شد.  SAS (SAS Institute Inc., 2002)آماري 

 سطح در LSDاز آزمون  ها تيمار  براي مقايسۀ ميانگين

استفاده شد. اختالف واريانس خطا بين  درصد، 0 احتمال

شي از طريق آزمون بارتلت تعيين و بعد هاي آزماي منطقه

دار بود، براي هر  آنها معنا    صفاتي که اختالف واريانس 

 .جداگانه آناليز شدند طور بهمنطقه 

 

 نتایج و بحث
 عملکرد مادۀ خشک

اساس نتايج تجزيۀ مرکب در دو منطقۀ آزمايشي، اثر  بر

 4و  0ترتيب در سطح  اصلي ژنوتيپ و رژيم کودي به

 ×منطقه و ژنوتيپ  ×همچنين اثر متقابل کود درصد، 

درصد بر عملکرد مادة خشك  4منطقه در سطح 

(. مقايسۀ ميانگين اثر اصلي 9دار شد )جدول  معنا

kg haژنوتيپ نشان داد جمعيت بومي )
-1 40/6146 )

SZK-1 (kg ha شده اصالحنسبت به رقم 
-1 10/9394 )

ايج اساس نت عملکرد مادة خشك بيشتري داشت. بر

 401درصد نيتروژن ) 400مقايسۀ ميانگين، تيمار 

هاي  کيلوگرم اوره در هکتار( در مقايسه با ديگر تيمار

kg ha)کودي بيشترين عملکرد مادة خشك 
-1 6/6436 )

آزوکمپوست  درصد 400را به خود اختصاص داد و تيمار 

 تن در هکتار( کمترين مقدار مادة خشك 01/40)

(kg ha
 10وليد کرد. هرچند با تيمار ( را ت1/9966 1-

درصد آزوکمپوست در يك گروه  00درصد اوره + 

کيلوگرم اوره  401(. تيمار 6آماري قرار گرفت )جدول 

کودي عملکرد هاي  در هکتار در مقايسه با ساير تيمار

مادة خشك بيشتري توليد کرد. نيتروژن يکي از عناصر 

ۀ افزايش واسط غذايي مهم در افزايش توليد گياهان، به

عملکرد مادة خشك، توسعۀ سطح برگ و بهبود فتوسنتز 

 .(Dordas & Sioulas, 2008) است

 عملکرد اسانس

اساس نتايج تجزيۀ مرکب در دو منطقۀ آزمايشي، اثر  بر

درصد،  4اصلي ژنوتيپ و رژيم کودي در سطح 

کود( در سطح × )باکتري  دوجانبههمچنين اثر متقابل 

 (.9دار شد )جدول  نس معنادرصد بر عملکرد اسا 0

مقايسۀ ميانگين اثر اصلي ژنوتيپ نشان داد، عملکرد 

kg haاسانس جمعيت بومي )
( نسبت به رقم 11/14 1-

SZK-1 (kg ha شده اصالح
( بيشتر شد 90/43 1-

(. بيشترين و کمترين عملکرد اسانس 6)جدول 

ترتيب بر اثر کاربرد تيمار کود شيميايي اوره  به

تن 01/40درصد آزوکمپوست ) 400تيمار  تنهايي و به

(. نتايج مقايسۀ 6آمد )جدول  به دستدر هکتار( 

کود( نشان داد، در  ×ميانگين اثر متقابل )باکتري 

 ازآن پسو  F1حالت تلقيح با باکتري تيمار کودي 

باالترين عملکرد اسانس را توليد  F3تيمار تلفيقي 

د اسانس کردند. اين در حالي بود که کمترين عملکر

آمد. در حالت  به دست F5بر اثر کاربرد تيمار کودي 

 F3عدم تلقيح بيشترين عملکرد اسانس در تيمار 

حاصل شد. همچنين با روند مشابهي کمترين عملکرد 

اسانس در حالت تلقيح و عدم تلقيح با باکتري در 

 (. 4حاصل شد )شکل  F5 تيمار کودي

عطر با کاربرد نيتروژن در گياهان دارويي و م

افزايش فتوسنتز، ميزان کلروفيل، فعاليت آنزيم 

عملکرد رابيسکو، مادة خشك و رشد و توسعۀ برگ 

 ;Ram & Kumar,1997دهد ) را افزايش مي اسانس

Ozguven et al., 2002; Ashraf et al., 2006;. 

Ozguven et al, 2006; Sifola & Barbieri, 2006.) 

دليل تأمين  به F3رسد تيمار تلفيقي  مي به نظر

عناصر غذايي ميکرو و ماکرو در خاک، افزايش کربن 

هاي  آلي، افزايش پويايي در ريزوسفر، تسريع فعاليت

 تيدرنهاآنزيمي در گياه و دسترسي مطلوب به رطوبت 

سبب افزايش عملکرد شده است. اين يافته با 

مثبت کاربرد  اثر برهاي ساير پژوهشگران مبني  گزارش

هاي شيميايي با آلي بر  و تلفيق کود هاي آلي کود

در گياه  Ram et al. (2003)عملکرد اسانس توسط 

geranium ؛Rao (2001) در گياه ،palmaroza ؛

Hendawy (2008 در گياه ،)Plantago arenaria ؛

Kandeel et al. (2002)،  در گياهbasil ؛Hussein et 
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al. (2006 در گياه ،)Dracocephalum moldavica L. 

 همخواني دارد.  chamomileدر گياه  ،Naguib (2003)و

اقتصادي عملکرد اسانس در  نظر ازبا توجه به اينکه 

، با استهاي کليدي و مهم  گياه دارويي يکي از فاکتور

ها ميزان کلروفيل و  افزايش جذب نيتروژن در برگ

دليل افزايش فتوسنتز،  يابد و به مي شيافزاکارتنوئيد 

شود و عملکرد مادة خشك  اه بيشتر ميرشدونمو گي

يابد. در اين راستا افزايش عملکرد مادة خشك  افزايش مي

  اسانس خواهد داشت. اثر مستقيم افزاينده بر عملکرد
 

 درصد اسانس

اساس نتايج تجزيۀ مرکب در دو منطقۀ آزمايشي، اثر  بر

درصد،  4اصلي ژنوتيپ و رژيم کودي در سطح 

کود( در سطح × ۀ )باکتري جانبدوهمچنين اثر متقابل 

 (.9دار شد )جدول  درصد بر عملکرد اسانس معنا 0
  مقايسۀ ميانگين تأثيرات اصلي مبين آن است که

درصد( در مقايسه با رقم 00/0جمعيت بومي )

درصد( مقدار اسانس 64/0) SZK-1 شده اصالح

بيشتري توليد کرد. بيشترين درصد اسانس از ترکيب 

صد( حاصل شد. کمترين درصد در40/0) F3کودي 

 (.6آمد )جدول  به دست F5اسانس در ترکيب کودي 
بيشترين درصد اسانس در حالت   نشان داد که 1شکل 

آمد. اين  به دست F4تلقيح با باکتري از ترکيب کودي 

در يك  F5و  F1 ،F3هاي کودي  ترکيب تيماري با تيمار

گروه آماري قرار گرفت. کمترين درصد اسانس در 

مشاهده شد. اين در حالي بود که در  F2تيمار کودي 

 F3حالت عدم تلقيح با باکتري ترکيب تيماري 

بيشترين درصد اسانس را به خود اختصاص داد. در 

با باکتري  حالت تلقيح نسبت به حالت عدم تلقيح

و  F2 جز بههاي کودي ) درصد اسانس در کليۀ تيمار

F3 دو حالت  درمجموع( بيشتر شده است. همچنين

)تلقيح و عدم تلقيح( در مقايسه با ساير ترکيبات 

باالترين درصد اسانس را به خود  F3کودي، تيمار 

اختصاص داد. کود آزوکمپوست توانست اثر مطلوبي در 

داشته  F3در ترکيب کودي  ژهيو بهافزايش اسانس 

درصدي نيتروژن  00عالوه بر کاهش  F3باشد. تيمار 

ي ا مالحظه قابلدرصد اسانس شيميايي توانسته است 

اند  را در هر دو ژنوتيپ توليد کند. پژوهشگران دريافته

ها )ازتوباکتر، آزوسپيريلوم و  که استفاده از باکتري

کود زيستي سبب افزايش کارايي  منزلۀ بهسودوموناس( 

بهبود رشد  جهيدرنتجذب کودهاي نيتروژن و فسفر، و 

 (.Violent et al., 2007)شود  گياهان مختلف مي

 

 اجزای اسانس

در هر دو منطقه و هر دو  آمده دست بهبا توجه به نتايج 

 GC/MSترکيب توسط دستگاه  44ژنوتيپ تعداد 

شناسايي شد که سه ترکيب اصلي داراي بيشترين 

(. نتايج 0و  4هاي  ول مقدار در اسانس ارزيابي شد )جد

 SZK-1ة شد اصالحدر جمعيت بومي و رقم  نشان داد 

 درصد اجزاي اسانس را سه ترکيب 30يش از ب

دهند.  ژرانيول، ژرانيال و ژرانيل استات، تشکيل مي

 شده  گزارشنتايج مشابهي توسط ساير پژوهشگران 

 Holmهاي اين پژوهش مطابقت دارد ) است که با يافته

& Hilton, 1988; Galambosi et al., 2002; Aziz &. 

El-Sharbeny, 2003; Kakasy et al.,2006; Sonboli .

et al., 2008; Omid baigi et al., 2009;Sangwan et. 

al., 2001.) 
بررسي منابع نشان داد تفاوت در خاستگاه ژنتيکي، 

و  ها فنهاي ژنتيکي،  هاي اکولوژيك، تفاوت فاکتور

شده در کشت و کار سبب ايجاد  استفادههاي  روش

ر هاي کمّي و کيفي در ترکيبات اسانس د تفاوت

 Santos-Gomes etشوند ) گياهان دارويي و معطر مي

al., 2005; Argyropoulou et al., 2007.) 

توان دريافت که کاربرد کود و  با دقت در نتايج مي

باکتري توانسته است ترکيبات اسانس را متأثر سازد. با 

تيمارهاي   توان دريافت که مي شده حاصلعنايت به نتايج 

ر دو منطقه و در هر دو ژنوتيپ در ه F4و  F3تلفيقي 

در حالت  1جمعيت بومي در منطقۀ  جز بهآزمايشي )

هاي اصلي  بيترکتلقيح با باکتري( بيشترين درصد 

)ژرانيول، ژرانيال و مجموع ژرانيول و ژرانيال( را در گياه 

دهد تلفيق  بادرشبي توليد کردند. اين يافته نشان مي

نسبت به کاربرد ت آزوکمپوست با کود اوره توانسته اس

هاي مؤثر در  صد کود اوره( ترکيب در 400کود شيميايي )

 F5 ،F3هاي کودي  اسانس را افزايش دهد. همچنين تيمار

توانستند بيشترين ميزان ترکيب ژرانيل استات را  F4و 

 (.0و  4هاي  ول جدتوليد کنند )
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کاربرد سطوح مختلف کودي، شرايط   رسد به نظر مي

هاي  ايي و خاک در دو منطقه و تفاوتمختلف آب و هو

شده در تغيير اجزاي اسانس مؤثر  استفاده ژنتيکي ارقام 

گزارش کردند کاربرد  ،Ozguven et al. (2008). بودند

kg haکود نيتروژن )
( بيشترين مقدار آرتسيمين 410 1-

(Artemisinin را در گياه دارويي )Artemisia annua L. 

هاي آلي به همراه  کاربرد کود توليد کرد. در آزمايشي

را  linanolنيتروژن شيميايي توانست به ترتيب درصد 

را افزايش دهد  Dmethyl chavicolکاهش و درصد 

(Kandeel et al., 2002) هاي ساير  اين نتايج با يافته

پژوهشگران مبني بر تأثير کود نيتروژن بر مقدار و 

دارويي و معطر هاي ثانويه در گياهان  ترکيبات متابوليت

 ,.Ozguven et al., 2002; Ashraf et al) مطابقت دارد

2006; Sekeroglu &. Ozguven, 2006.) 

علت تأمين  هاي تلفيقي به رسد اين تيمار به نظر مي 

نسبت مناسبي از عناصر ماکرو و ميکرو در خاک، 

ها اجزاي اسانس را  نگهداري آب و بيوسنتز آنزيم

اند. اين نتايج مبين آن است که  تأثير قرار داده تحت

درصد نيتروژن در سطوح باال مجموع دو  400کاربرد 

ترکيب ژرانيول و ژرانيال را کاهش داد. در اين راستا 

Ozguven et al. (2008)نيتروژن در   ، گزارش کردند

هاي ثانويه  تواند بر عملکرد و متابوليت مقادير باال مي

 شته باشد. در گياهان دارويي تأثير منفي دا

از اين پژوهش به نظر  شده گرفتهج يبا توجه به نتا 

دليل توليد درصد  به F4و  F3هاي تلفيقي  رسد تيمار مي

بااليي از ژرانيول، ژرانيل و مجموع اين دو ترکيب مهم 

هاي  تيمار منزلۀ بهتوانند  کيفي مي نظر ازو کاربردي 

 برتر معرفي شوند.

 
تأثير ژنوتيپ، باکتري و کود  بعات عملکرد مادة خشك، عملکرد اسانس و درصد اسانس بادرشبي تحت. مقايسۀ ميانگين مر9جدول 

 در تجزيۀ مرکب دو منطقۀ آزمايش

 منابع تغيير
 درجۀ

 آزادي

 ميانگين مربعات

 درصد اسانس عملکرد اسانس عملکرد مادة خشك

 030/0 43/103 01/96903 4 منطقه

 1 64/110134 409/10 046/0 (aتکرار در منطقه )خطاي 

 4 ژنوتيپ
*31/1933141 **111/413 

**14/0 

34/1044 4 منطقه ×ژنوتيپ  ** 163/1 001/0 

 001/0 436/4 99/96110 4 باکتري

 004/0 910/4 43/13011 4 منطقه ×باکتري 

 6 کود
**09/011190 **03/901 

**016/0 

 6 منطقه ×کود 
**36/4111440 **040/04 004/0 

 309/46 00/046003 4 باکتري ×يپ ژنوت
**094/0 

 40/411** 6149000 4 منطقه ×باکتري  ×ژنوتيپ 
**061/0 

 006/14 93/006960 6 کود ×ژنوتيپ 
*004/0 

 101/10 40/41444 6 منطقه ×کود  ×ژنوتيپ 
**040/0 

 69/60* 41/130111 6 کود ×باکتري 
**091/0 

 46/14 40/001364 6 منطقه ×کود  ×باکتري 
**043/0 

 0004/0 064/1 06/19061 6 کود ×باکتري  ×ژنوتيپ 

 349/91* 91/069690 6 منطقه ×کود  ×باکتري  ×ژنوتيپ 
**041/0 

 b 04 0000614 11/41 001/0 خطاي

 4/6341404 31/44 61/40  (cvضريب تغييرات )

 .بودن  دار   بدون عالمت نشانگر عدم معنادرصد و  0 و 4بودن در سطح آماري  دار  نشانگر معنا ترتيب ** و * به
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 . مقايسۀ ميانگين اثر متقابل رژيم کودي و باکتري در عملکرد اسانس در تجزيۀ مرکب دو منطقۀ آزمايش4شکل 

F1 :401  کيلوگرم اوره در هکتار؛F2 :446  + تن در هکتار آزوکمپوست؛  10/9کيلوگرم اوره در هکتارF3 :04 تن  00/0کتار + کيلوگرم اوره در ه

: عدم  B2تلقيح، B1 : (تن در هکتار  F5 :00/40تن در هکتار آزوکمپوست و  00/44کيلوگرم اوره در هکتار +  F4 : 91در هکتار آزوکمپوست؛

 .درصد هستند 0دار در سطح احتمال  هاي داراي حداقل يك حرف مشترک فاقد اختالف معنا تلقيح(. براي هر سطح باکتري ميانگين
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 . مقايسۀ ميانگين اثر متقابل رژيم کودي و باکتري در بازده اسانس در تجزيۀ مرکب دو منطقۀ آزمايش1شکل 

F1 :401  کيلوگرم اوره در هکتار؛F2 :446  + تن در هکتار آزوکمپوست؛  10/9کيلوگرم اوره در هکتارF3 :04  + تن  00/0کيلوگرم اوره در هکتار

: عدم B2تلقيح، : B1)تن در هکتار  F5 :00/40تن در هکتار آزوکمپوست و  00/44لوگرم اوره در هکتار + کي F4 : 91در هکتار آزوکمپوست؛

 .درصد هستند 0دار در سطح احتمال  هاي داراي حداقل يك حرف مشترک فاقد اختالف معنا تلقيح(. براي هر سطح باکتري ميانگين

 
 تأثير ژنوتيپ،  د اسانس و عملکرد اسانس بادرشبي تحتص هاي عملکرد مادة خشك، در . مقايسۀ ميانگين6جدول 

 باکتري و کود در تجزيۀ مرکب دو منطقۀ آزمايش
 عملکرد اسانس

((Kg ha-1 

 درصد

 اسانس

 عملکرد مادة خشك 

((Kg ha-1 
 تيمار

 ژنوتيپ   

a 11/14 a00/0 a40/6146 ( جمعيت بومي(G1  

b 90/43 b64/0 b10/9394  رقمSZK-1 ((G2  

 باکتري   

a 09/10 a04/0 a40/6030  تلقيح(B1)  

a 09/10 a00/0 a94/6004  عدم تلقيح(B2)  

 رژيم کودي   

a 60/16 b016/0 a 6/6436 400 ( اوره %(F1  

ab 4/9641 bc636/0 b 4/6641 00 + آزوکمپوست10% اوره % ((F2  

b 6/9960 a003/0 b0/6901 00 + آزوکمپوست00% اوره % ((F3   

b4/9019 c634/0 c 9/9404 10 + آزوکمپوست00% اوره % ((F4  

c01/40 c603/0 c1/9966 400 آزوکمپوست % ((F5 
 درصد هستند. 0دار در سطح احتمال  هاي داراي حداقل يك حرف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنا ميانگين
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 تهران 4 وتيپ، باکتري و رژيم کودي در منطقۀتأثير ژن در اسانس بادرشبي تحت شده ييشناساهاي  . ترکيب0جدول 

 F1 F2 F3 F4 F5  رژيم کودي

 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2  ژنوتيپ

 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2  باکتري
 )%( )%( )%( ()% )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( IR نام ترکيب

sabinene 309 1/0 1/0 1/0 4/0 1/0 1/0 1/0 4/0 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 1/0 4/0 4/0 1/0 1/0 1/0 4/0 
pinene-β 314 4/0 4/0 - 9/0 - 01/0 00/0 00/0 4/0 00/0 - - 03/0 03/0 00/0 - 4/0 4/0 0/0 - 

myrceme 311 04/0 - 9/0 4/0 1/4 1/0 0/0 - 1/0 9/0 6/0 0/4 4/0 1/0 - 1/0 9/0 4/0 - 4/0 

Z- β –ocimene 4064 00/0 00/0 4/0 00/0 9/0 01/0 1/0 - 00/0 4/0 4/0 1/0 00/0 49/0 00/0 - 4/0 03/0 4/0 1/0 

E-β-ocimene 4004 1/0 1/0 6/0 9/0 1/0 1/0 4/0 4/0 1/0 9/0 6/0 4/0 4/0 6/0 4/0 1/0 9/0 4/0 0/0 4/0 

Linalool 4403 1/0 3/0 4/0 6/4 01/4 1/0 01/4 4/0 3/0 - 4/0 3/0 1/0 3/0 1/4 0/0 4 1/0 3/0 1/0 

cis limonene oxide 4406 1/0 1/0 - 4/0 0/0 9/0 9/0 4/0 9/0 0/0 - 9/0 1/0 6/0 4/0 - 6/0 1/0 1/0 - 

trans- limonene oxide 4440 0/0 0/0 0/0 0/0 9/4 0/0 0/0 6/0 1/0 01/4 9/0 0/0 0/-0 3/0 0/0 6/0 1/0 4/0 - 9/0 

citronellal 4404 - - - 00/0 - - - - 4/0 - - - - - 01/0 - - 4/0 - - 

cis chrysanthenol 4410 9/4 1/4 1/0 1/0 9/1 9/4 1/4 0/0 9/4 3/4 4/0 1/4 9/4 4/4 3/0 0/0 0/4 1/4 3/0 0/0 

neral 4161 6/0 1/0 9/0 1/0 6/0 1/0 0/0 0/0 0/0 9/0 - 4/0 90/0 4/0 1/0 6/0 9/0 1/0 6/0 - 

geraniol 4143 6/91 6/94 0/94 1/60 1/91 3/99 4/64 6/94 9/60 9/90 1/11 9/69 9/99 61 4/66 6/90 0/90 0/96 4/90 0/14 

geranial 4136 0/16 3/16 0/49 4/40 0/16 4/14 0/44 4/44 4/10 0/16 6/44 41 4/11 9/16 4/40 0/44 0/19 9/16 1/44 0/46 

carvacol 4943 - - 6/0 00/0 - - - - - - 4/4 1/9 - - - 9/4 - - 6/0 00/9 

neryl acetate 4901 1/4 0/4 3/4 1/4 6/4 0/4 0/4 0/1 4/4 6/4 1/4 4/4 0/4 6/4 0/4 0/4 0/4 4/4 4/1 0/4 

geranyl acetate 4900 3/19 4/99 0/66 4/96 3/14 3/99 0/96 1/64 4/90 4/91 6/63 4/10 91 6/14 4/91 1/64 1/99 90 1/60 6/00 

F ،B ،G  
G1 : جمعيت بومي؛:G2  رقمSZK-1 ؛:B1 هاي ازتوباکتر + آزوسپيريلوم + سودوموناس؛  تلقيح بذر با باکتري:B2  عدم تلقيح؛F1 :401  کيلوگرم اوره در هکتار؛F2 :

کيلوگرم اوره در  F4 : 91تن در هکتار آزوکمپوست؛ 00/0در هکتار + کيلوگرم اوره  F3 :04تن در هکتار آزوکمپوست؛  10/9کيلوگرم اوره در هکتار +  446
 .تن در هکتار F5 :00/40تن در هکتار آزوکمپوست و  00/44هکتار + 

 
 )خوي( 1 تأثير ژنوتيپ، باکتري و رژيم کودي در منطقۀ در اسانس بادرشبي تحت شده ييشناساهاي  . ترکيب4جدول 

 F1 F2 F3 F4 F5  رژيم کودي

 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2  يپژنوت

 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2  باکتري

 )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( IR نام ترکيب

sabinene 309 03/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 03/0 4/0 03/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 4/0 

β-pinene 314 1/0 4/0 4/0 - 4/0 4/0 01/0 01/0 03/0 4/0 03/0 4/0 4/0 4/0 00/0 00/0 4/0 4/0 - 4/0 

myrceme 311 - - 4/0 1/1 4/0 4/0 4/0 1/0 - 01/0 4/0 03/0 1/0 - 4/0 4/0 01/0 04/0 0/0 4/0 

Z- β-ocimene 4064 06/0 04/0 01/0 4/0 00/0 04/0 03/0 4/0 - 06/0 01/0 1/0 4/0 06/0 4/0 4/0 00/0 00/0 1/0 04/0 

E-β-ocimene 4004 01/0 4/0 1/0 6/4 4/0 1/0 1/0 1/0 4/0 4/0 1/0 1/0 9/0 4/0 1/0 1/0 4/0 4/0 6/0 1/0 

Linalool 4403 4/0 0/0 3/0 6/0 0/0 0/0 3/0 0/0 4/0 0/0 4/0 0/0 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 0/0 1/0 

cis limonene oxide 4406 1/0 1/0 1/0 9/0 1/0 9/0 1/0 1/0 9/0 1/0 1/0 9/0 9/0 9/0 4/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

trans- limonene oxide 4440 3/0 0/0 4/0 4/0 0/0 1/0 0/0 4/0 1/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 4/0 0/0 1/0 0/0 4/0 4/0 

citronellal 4404 1/0 - - - 1/0 - 03/0 4/0 1/0 1/0 - 1/0 - - 4/0 1/0 9/0 1/0 4/0 - 

cis chrysanthenol 4410 4/0 9/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/0 1/0 9/4 1/4 3/0 6/0 1/4 6/4 3/0 4/4 1/4 4/4 03/4 03/4 

neral 4161 1/0 1/0 1/0 - 1/0 - 1/0 - 4/0 4/0 4/0 4/0 - 4/0 4/0 - 4/0 1/0 - - 

geraniol 4143 0/11 9/91 3/11 3/14 4/11 06/90 00/94 00/11 1/11 0/99 1/10 1/90 1/11 3/13 6/94 1/11 4/90 9/13 1/14 0/10 

geranial 4136 6/13 1/90 0/11 0/41 14 4/90 6/14 3/16 0/13 4/94 1/14 10 6/13 6/90 9/19 9/10 4/90 4/10 4/11 1/14 

carvacol 4943 9/0 4/0 9/0 3/1 - - - 4/0 1/0 - - 6/4 3/0 1/0 4/0 0/4 - 9/0 4/4 9/0 

neryl acetate 4901 3/4 0/4 0/4 4/4 3/4 0/4 0/4 1/4 1/4 0/4 1/4 4/4 0/4 1/4 0/4 3/4 0/1 3/4 3/4 1/4 

geranyl acetate 4900 6/99 4/94 9/93 6/64 0/93 9/99 61 9/64 0/90 4/90 1/60 9/90 9/90 1/99 9/61 3/91 01/96 1/91 6/69 1/66 

F ،B ،G  
G1: ؛بومي يتجمع :G2  رقمSZK-1؛ :B1 ؛+ سودوموناس آزوسپيريلوم+  ازتوباکتر هايتلقيح بذر با باکتري:B2 ؛عدم تلقيح F1: 152 ؛اوره در هکتار يلوگرمک F2: 

اوره در  يلوگرمک F4 : 38وست؛ هکتار آزوکمپتن در  00/0اوره در هکتار +  يلوگرمک F3: 76 ؛تن در هکتار آزوکمپوست 10/9اوره در هکتار +  يلوگرمک 114
 .تن در هکتار F5: 55/15تن در هکتار آزوکمپوست و  00/44هکتار + 
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 گیری یجهنت

نتايج اين پژوهش نشان داد که باکتري و کود 

اند اثر مطلوبي در  آزوکمپوست در کنار يکديگر توانسته

داشته  F3افزايش عملکرد اسانس در ترکيب کودي 

درصدي نيتروژن  00عالوه بر کاهش  F3ند. تيمار باش

ي ا مالحظه قابلشيميايي توانست درصد و عملکرد اسانس 

بودن درصد و عملکرد  را در هر دو ژنوتيپ توليد کند. باال

هر دو منطقه،  هوايي در و اسانس، سازگاري به شرايط آب

ينه هز کمهاي محرک رشد،  يرپذيري بيشتر از باکتريتأث

 دسترسي آسان در تهيۀ بذور جمعيت بومي دربودن و 

 

، سودمندي انتخاب اين جمعيت شده اصالحمقايسه با رقم 

 دهد. بومي را نشان مي

 داد نشان بررسي اين حاصل از نتايج مجموع در

درصد   00درصد کود اوره +  00کاربرد تيمار تلفيقي 

حالت تلقيح و عدم تلقيح با باکتري در  در آزوکمپوست

با کاهش ميزان  (G1B1F3 and G1B2F3)بومي جمعيت 

مصرف نيتروژن شيميايي و افزايش عملکرد اسانس، 

جايگزيني  منزلۀ به تواند ميزان ژرانيول و ژرانيال، مي

شيميايي در راستاي کشاورزي  کودهاي مناسب براي

 .شود توجهپايدار 
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ABSTRACT 

To determine the effects of biofertilizers, nitrogen and azocompost on oil yield and essential oil content of 

dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), a field experiment was conducted as factorial in a 

randomized complete blocks design with 20 treatments and 3 replications. This study was performed at 

two locations during 2009-2010 on field in Tarbiat Modares University, and at the Khoy Agricultural 

Research Center. Treatments were consisted of two genotypes (landrace and SZK-1 cultivars), two seed 

inoculation (either (B1) with or without (B2) bacterial inoculation with Azotobacter + Azosprillum + 

pseudomonas) and five fertilization regimes (152 kg urea per hectare, F2: 114 kg urea per hectare + 85/3 

tones azocompost per hectare, F3: 76 kg urea per hectare + 77/7 tones azocompost per hectare, F4: 38 kg 

urea per hectare + 55/11 tons azocompost per hectare and F5: 55/15 tons azocompost per hectare). F3 

treatment had the highest geraniol and zhenya when genotypes were inoculated with bacterial in both 

regions and genotypes. Integrated treatment with 50% urea + 50% azocompost with or without bacterial 

inoculation in land race population, improved performance of yield and essential oil components by 

reducing the amount of chemical nitrogen, which could be a substitute to chemical fertilizers. 
 

Keywords: bacterial inoculation, cultivar, geraniol and zhenya. 
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