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 چکیده 

یی، ایمیشکودهای کاهش قابل مالحظه در کاربرد  ای جایگزینیهدف کاربرد کودهای آلی با 

شود. به منظور بررسی تأثیر  در تولید پایدار گیاهان زراعی می و عملکرد تیفیک شیافزاموجب 

کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی، آزمایشی به  تلف کود دامی و ورمیمقادیر مخ

های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در مزرعة پاکدشت در سال صورت طرح بلوک

کمپوست  ورمی تن 10و  5 هکتار، درکود دامی  تن 20و  10 شامل مارهایتانجام گرفت.  1331

 5 با همراه کود دامی تن 10در هکتار،  کمپوست یورم تن 5/2 با همراه کود دامی تن 5در هکتار، 

 بدون) شاهد وکیلوگرم نیتروژن در هکتار(  00)تنها  در هکتار، کود شیمیایی کمپوست یورم تن

کیلوگرم در  0/1331نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد پیکرة رویشی ) .بودند( کود کاربرد

کیلوگرم در هکتار(، درصد  05/6درصد( و عملکرد اسانس ) 153/0هکتار(، میزان اسانس )

درصد( به ترتیب  03/21درصد( و درصد ژرانیول در اسانس ) 61/50استات در اسانس ) ژرانیل

 تن 5 با همراه کود دامی تن 10کمپوست و  تن ورمی 5کود دامی،  تن 10در تیمارهای کاربرد 

درصد(  11/0درصد(، نرال ) 10/11درصد ژرانیال ) دست آمد. همچنین بیشترین به کمپوست یورم

 در دست آمد. کمپوست به تن ورمی 10درصد( در اسانس در تیمار کاربرد  31/1استات ) و نریل

 نیشتریب و تن کود دامی 10 عملکردهای پیکرة رویشی و اسانس با کاربرد نیشتریب مجموع

  . آمد دست بهکمپوست  کاربرد ورمی اسانس با ترکیبات
 

  کود آلی. ،استات، ژرانیول اسانس، ژرانیل های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

کمپوست  کود دامی و ورمی مانندکاربرد کودهای آلی 

کودهای  ةضمن حذف یا کاهش قابل مالحظ

 ةشیمیایی، موجب بهبود مواد آلی خاک و عرض

مناسب عناصر غذایی و نیز افزایش کیفیت محصول به 

های کشاورزی  سامانهارویی در ویژه در تولید گیاهان د

 Sharma, 2002; Anwar et) شودپایدار و ارگانیک می 

al., 2005; Ateia et al., 2009.) بادرشبو( بادرشبی( 

 بوده Lamiaceae ةگیاهی علفی و یکساله از خانواد

های  ها و ساقه . برگاستکه منشأ آن جنوب سیبری و

ترکیبات  جوان این گیاه معطر و حاوی اسانس هستند.

شده در این گیاه شامل ژرانیال،  شناخته ةعمد

استات، نرال و ژرانیول هستند. از اسانس  ژرانیل

مان دل درد و بادرشبی در صنایع داروسازی برای در

شود. همچنین از اسانس آن در  نفخ شکم استفاده می

سازی و آرایشی و بهداشتی  صنایع غذایی، نوشابه
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 ;Omidbaigi, 1997د )وش های فراوانی می استفاده

Hussein et al., 2006; Abdel-Baky & El-Baroty,. 

2008; Maham et al., 2013 .) های  مورد پژوهشدر

کود دامی  مانندکاربرد کودهای آلی  ةگرفته دربار انجام

گیاهان کمپوست بر کمیت و کیفیت اسانس  و ورمی

در سه  Darzi et al. (2009; 2012a; 2013)دارویی، 

زمایش جداگانه روی گیاهان دارویی رازیانه آ

(Foeniculum vulgare Mill.( انیسون ،)Pimpinella 

anisum L.( و شوید )Anethum graveolens L. )

 کاربردشاهد افزایش میزان اسانس و کیفیت آن در اثر 

هایی که روی گیاهان  کمپوست بودند. در پژوهش ورمی

(، ریحان .Matricaria recutita Lدارویی بابونه )

(Ocimum basilicum L.( و آویشن دنایی )Thymus 

daenensis Celak. کاربردکه  شد( انجام گرفت، آشکار 

خشک در  ةکود دامی، موجب افزایش عملکرد ماد

 ;Fallahi et al., 2008مقایسه با شاهد شد )

Makkizadeh et al., 2011; Safaei et al., 2014 .) در

گیاه دارویی رازیانه، مالحظه شد پژوهشی دیگر روی 

با  همراهکمپوست به صورت جداگانه و  که کاربرد ورمی

کودهای آلی، سبب بهبود عملکرد و کیفیت  دیگر

در  (.Moradi et al., 2011) شداسانس این گیاه 

نشان داده شد  صحراپژوهشی روی ریحان و در شرایط 

و موجب افزایش بارز کمیت  کمپوست ورمی کاربردکه 

 ;Singh & Ramesh, 2002) شدکیفیت اسانس 

Anwar et al., 2005; Geetha et al., 2009.)  در

( نیز .Cuminum cyminum Lسبز ) ةپژوهشی روی زیر

تن کود دامی، موجب  20 کاربردنشان داده شد که 

 (.Ahmadian et al., 2009)افزایش اسانس شد 

 Coriandrumهای پژوهشی دیگر روی گشنیز ) یافته

sativum L. تن  41و  40 کاربرد( نیز مشخص کرد که

کود دامی به ترتیب باعث بهبود بارز میزان اسانس و 

 (.Darzi et al., 2012b) شدعملکرد اسانس این گیاه 

Akbarinia et al. (2004 )های  پژوهش همچنین نتایج

(، .Trachyspermum copticum Lروی زنیان )

Rahbarian et al. (2010ر ) وی بادرشبی وKhalid & 

Shafei (2005روی شوید مبین افزایش کمیت ) 

کود دامی و نیز  کاربرداسانس و عملکرد آن در اثر 

ی آویشن ( رو2009) .Ateia et alپژوهش  ةنتیج

(Thymus vulgaris L. مبین افزایش کیفیت اسانس )

   کود دامی و کمپوست بود. همراهدر اثر کاربرد 

هش، بررسی تأثیر مقادیر مختلف هدف از این پژو 

کمپوست بر عملکرد و ترکیبات  کود دامی و ورمی

 اسانس گیاه دارویی بادرشبی برای تعیین میزان

مناسب کودهای آلی از نظر دستیابی به بیشترین 

 عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس است.

 

 ها مواد و روش

ای واقع در  در مزرعه 4934این پژوهش در بهار 

 91مامک شهرستان پاکدشت )در عرض روستای ح

 11درجه و  14دقیقة شمالی و طول  61درجه و 

متر از سطح دریا( به  4021دقیقة شرقی و با ارتفاع 

 480اجرا در آمد. میانگین بارش ساالنة این منطقه 

 6/1آن  pHمتر، بافت خاک مزرعه لومی، شنی و  میلی

امل های ک (. پژوهش بر پایة طرح بلوک4است )جدول 

تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار انجام گرفت. 

و  1تن کود دامی در هکتار،  20و  40تیمارها شامل 

تن کود دامی  1کمپوست در هکتار،  تن ورمی 40

تن کود دامی  40کمپوست،  تن ورمی 1/2همراه با 

 10کمپوست، کود شیمیایی ) تن ورمی 1همراه با 

)بدون کاربرد کیلوگرم نیتروژن در هکتار( و شاهد 

کود( بودند. برای تیمار حاوی کود شیمیایی با توجه به 

کیلوگرم نیتروژن خالص از نوع کود  10آزمون خاک، تنها 

اوره در نظر گرفته شد که نیمی از آن در زمان کشت و 

نیمی دیگر آن در مرحلة تشکیل ساقه اعمال شد. بذر 

بادرشبی مورد استفاده در این پژوهش نیز، رقمی 

 صالحی بود و از شرکت گیاه ایران اصفهان تهیه شد.ا

به منظور اجرای آزمایش، اندازة هر کرت به ابعاد 

متر و با پنج ردیف کشت با فاصلة بین ردیف  9×  1/2

 40متر لحاظ شد. فاصلة بین دو بوته  سانتی 10

متر  2متر و بین تکرارها  4ها  متر، بین کرت سانتی

یادآوری است که سال درنظر گرفته شدند. شایان 

پیش از کشت، مزرعة آزمایشی در وضعیت آیش قرار 

داشت. اعمال تیمارهای آزمایشی و کشت بادرشبی 

پس از مساعد شدن هوا در بهار انجام گرفت. برای 

( 2کمپوست )جدول  اعمال تیمارهای کود دامی، ورمی

کمپوست، در وسط هر خط  و تلفیق کود دامی و ورمی
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متر  سانتی 1سراسر پشته به عمق کشت، شیاری در 

ایجاد کرده و مقادیر کودهای آلی را درون شیار ریخته 

کش روی آن خاک داده شد. کشت بادرشبی  و با شن

متری خاک  سانتی 2اردیبهشت ماه و در عمق  21در 

برای اطمینان از درنگ آبیاری شد.  انجام و بی

ف زنی و حفظ تراکم در حد مطلوب، روی هر ردی جوانه

 ةبذرها با تراکم بیشتری کشت شده و سپس در مرحل

های هرز  عملیات مبارزه با علف برگی تنک شدند. چند

در هفت نوبت به روش مکانیکی و با دست صورت 

گرفت. عملیات آبیاری که به صورت جوی پشته بود، 

 ابو پس از سبز شدن بذرها  روز یکبار سههر در آغاز 

روز  ششتا  پنجهر  توجه به شرایط اقلیمی منطقه

کامل  مرحلة گلدهی در نهایی برداشتانجام شد. یکبار 

 در و با آزمایشی کرت هر مترمربع در 4و به مساحت 

در این پذیرفت.  صورت ای حاشیه اثر گرفتن نظر

پژوهش صفات عملکرد پیکرة رویشی، میزان اسانس، 

استات، ژرانیول،  عملکرد اسانس و درصد ژرانیل

استات در اسانس بررسی شدند.  ل و نریلژرانیال، نرا

برای تعیین عملکرد خشک پیکرة رویشی در واحد 

مترمربع،  4سطح، از خطوط میانی هر کرت معادل 

بوته در مرحلة گلدهی کامل به روش دستی برداشت 

شد. سپس در هوای آزاد و در سایه خشک و پس از 

توزین و عملکرد پیکرة رویشی در واحد سطح محاسبه 

، از هر کرت میزان اسانس نییبه منظور تع. شد

از پیکرة رویشی  یگرم 400 ةنمون کی یشیآزما

خرد  که پس ازکرده  هیتهشده در هوای آزاد،  خشک

ساعت با استفاده از روش  دو تا سهبه مدت  کردن

(، Clevenger) کلونجر دستگاه اب ،با آب ریتقط

 ,.Sefidkon, 2001; Kapoor et alی شد )ریگ اسانس

زدایی  (. میزان اسانس )درصد( نیز پس از رطوبت2004

پس آب آن توسط سولفات سدیم خشک، محاسبه شد. 

عملکرد آن نیز به کمک  از تعیین میزان اسانس،

میزان اسانس  و پیکرة رویشیضرب عملکرد حاصل

برای تجزیة اسانس و تعیین درصد  دست آمد. به

ستات، ا ترکیبات عمدة موجود درآن شامل ژرانیل

های  استات از دستگاه ژرانیول، ژرانیال، نرال و نریل

و گازی با  (GCنگاری )کروماتوگرافی( گازی ) فام

( Agilent 5973( )مدل  GC/Massسنج جرمی ) طیف

پژوهشکدة گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استفاده 

نگاری گازی با  (. دستگاه فامSefidkon, 2001شد )

 90فاده از ستونی به طول سنج جرمی مورد است طیف

 21/0متر و ضخامت الیة  میلی 21/0متر، قطر درونی 

بود. برنامة دمایی آون به  HP-5MSمیکرومتر از نوع 

ة درج 10 آن ابتدایی دمای کهاین صورت تنظیم شد 

 دقیقه،پنج  مدت دما به این در توقف و سلسیوس

 تا هر دقیقه در سلسیوس درجة 9 گرمایی گرادیان

 درجة 900 تا دما افزایش سلسیوس، درجة 260 دمای

 و دقیقه هر در درجة سلسیوس 41 روند با سلسیوس

 تزریق اتاقک دمای .بود دما این توقف در دقیقه سه

 گاز عنوان به هلیوم گاز از و بود سلسیوس درجة 230

 دقیقه در لیتر میلی 8/0  جریان سرعت با حامل

  .شد استفاده

افزار آماری ها از نرمدهتجزیه و تحلیل دا برای

SAS  ها توسط آزمون میانگین ةو مقایس شداستفاده

درصد، انجام  1ای دانکن در سطح احتمال  چنددامنه

  گرفت.

 
 های فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش . ویژگی4جدول 

Texture pH 
EC پتاسیم فسفر نیتروژن کل 

 (dS/m)  (%)  (mg/kg) 

 400 10 082/0 46/9 6/1 لومی شنی

 
 کمپوست های شیمیایی کود دامی و ورمی . برخی ویژگی2جدول 

 
pH 

EC پتاسیم فسفر نیتروژن کربن آلی 

  (dS/m)  (%) 

 41/4 2/4 63/2 2/11 2/2 8/4 کود دامی
 3/9 41/0 9/44 61 8/4 1/8 کمپوست ورمی
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 و بحث نتایج
 عملکرد پیکرة رویشی

رویشی  ةهای آلی بر عملکرد پیکرتأثیر تیمارهای کود

میانگین تیمارها،  ة(. مقایس9دار شد )جدول معنی

 ای گونهاختالف قابل توجهی را بین آنها نشان داد، به 

تن کود  40رویشی در حالت کاربرد  ةکه عملکرد پیکر

کیلوگرم در هکتار( اختالف آماری به  1/6938دامی )

لوگرم در کی 1/6244ویژه با تیمار کود شیمیایی )

صورت بارزی بیشتر از برخی  نداشت و بههکتار( 

 کاربردکه نسبت به تیمارهای  ای گونهتیمارها بود، به 

کیلوگرم در هکتار(،  1/9992کمپوست ) تن ورمی 1

کیلوگرم در  9648کمپوست ) تن ورمی 40 کاربرد

تن  1/2تن کود دامی و  1تلفیقی  کاربردهکتار(، 

لوگرم در هکتار( و شاهد کی 1/9948کمپوست ) ورمی

، 21، 92کیلوگرم در هکتار( به ترتیب حدود  1/4144)

رسد  (. به نظر می4درصد بیشتر بود )شکل 414و  92

 کود آلی، بهکه افزایش عملکرد پیکره در تیمارهای 

 تأثیر بهویژه دو تیمار کود دامی در مقایسه با شاهد، 

 و ییشیمیاوفیزیک های کودهای آلی بر ویژگی مطلوب

 ةقابل مالحظ افزایشنیز و  خاک (بیولوژیکی) زیستی

و پیامد آن بهبود جذب عناصر  آب نگهداری ظرفیت

 شودتوده مربوط  افزایش رشد و زیست ،غذایی

(Arancon et al., 2005; Araya et al., 2006 در .)

های مختلفی نیز به نقش کودهای دامی در  پژوهش

دارویی بابونه، خشک گیاهان  ةافزایش عملکرد ماد

 ة اینریحان و آویشن اشاره شده است که با نتیج

 ;Fallahi et al., 2008)دارد  همخوانیپژوهش 

Makkizadeh et al., 2011; Safaei et al., 2014) .

رسد که کودپذیری پایین )کود  به نظر می همچنین

بادرشبی در  جدید، مانندشیمیایی( گیاهان دارویی و 

و  گرایششده( و نیز  زراعی )اصالح مقایسه با گیاهان

های طبیعی، مانند کودهای آلی،  با نهاده تطابق آنها

تیمار کود شیمیایی نسبت به  نداشتن دلیل برتری

 .باشدکود دامی  کاربردتیمارهای 

 
 کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی . تجزیة واریانس تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و ورمی9جدول 

 منابع تغییرات
 درجة
 آزادی

 میانگین مربعات

 عملکرد
 پیکرة رویشی

 میزان
 اسانس

 عملکرد
 اسانس

 درصد
 استات ژرانیل

 در اسانس

 درصد
 ژرانیول

 در اسانس

 درصد
 ژرانیال

 در اسانس

 درصد
 نرال

 در اسانس

 درصد
 استات نریل

 در اسانس
 ns 41/448166 ns 0004/0 ns 199/0 ns 421/41 ns 100/0 ns 491/4 ns 104/0 ns 001/0 2 تکرار

 ns 004/0 ** 819/6  *694/22 ** 844/44 ** 321/9 ** 914/2 ns 444/0 40/2416114 ** 1 تیمار 
 081/0 142/0 309/0 014/4 382/1 110/0 0008/0 84/416363 46 خطای آزمایش

 22/1 11/44 64/3 14/4 42/6 62/20 34/29 08/44 - ضریب تغییرات )%(
ns ، * درصد احتمال. 4و  1دار در سطوح دار نیست و معنی: به ترتیب معنی** و 
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 تن کود دامی + 40کود شیمیایی شاهد  

 تن 1

کمپوست  ورمی

 تن کود دامی + 1

 تن 1/2

کمپوست  ورمی

 تن 40

کمپوست  ورمی

 تن 1

کمپوست  ورمی

 تن 20

کود دامی 

 تن 40

کود دامی 
  

   تیمارهای کودی

 
 

 عملکرد پیکرة رویشی در گیاه بادرشبی. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر 4 شکل
 درصد(1)دانکن  دار هستند یمعن ییک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار کم دست یدارا یها میانگین
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 میزان اسانس بادرشبی

دار  تأثیر تیمارهای کودهای آلی بر میزان اسانس معنی

ها نشان داد که در بین تیمارها نشد، ولی مقایسة میانگین

ای که  (، به گونه9داری وجود داشت )جدول تفاوت معنی

 419/0تن کود دامی ) 40میزان اسانس در تیمار کاربرد 

تن کود دامی  20اربرد درصد( در مقایسه با سه تیمار ک

تن  1تن کود دامی و  40درصد(، کاربرد تلفیقی  409/0)

درصد( و کاربرد کود شیمیایی  080/0کمپوست ) ورمی

درصد  64و  34، 68درصد( به ترتیب در حدود  401/0)

تن  40رسد که کاربرد  (. به نظر می2بیشتر بود )شکل

جی کم با بهبود نگهداری و جذب تدری کود دامی، دست

آب و عناصر غذایی پر و کم کاربرد، نقش مؤثری در 

افزایش رشد رویشی و در پی آن افزایش میزان اسانس در 

گیاه بادرشبی در شرایط این آزمایش ایفا کرده باشد. 

در همین زمینه در پژوهشی روی زیرة سبز گزارش 

 تن کود دامی در هکتار،  20کاربرد  شد که

 

انس دانة این گیاه شد موجب افزایش بارز میزان اس

(Ahmadian et al., 2009 .)Darzi et al. (2012b نیز )

 40در پژوهشی روی گشنیز گزارش کردند که کاربرد 

تن کود دامی در مقایسه با مقادیر بیشتر کود دامی 

تن در هکتار(، سبب بهبود میزان اسانس  20و  41)

 شد. آنها کاهش میزان اسانس در کاربرد مقادیر بیشتر

کود دامی را به افزایش عملکرد دانه در این تیمارها که 

 ,.Moradi et alرابطة معکوسی با میزان اسانس دارد )

های دیگر پژوهشگران روی  (، نسبت دادند. یافته2011

(، مریم .Allium cepa Lگیاهان زنیان، شوید، پیاز )

(، رازیانه، بادرشبی و .Salvia fruticosa Millگلی )

نتیجة این پژوهش هماهنگی دارد ریحان با 

(Akbarinia et al., 2004; Khalid & Shafei, 2005; 

Kaplan et al., 2009; Azzaz et al., 2009; Yassen. 

& Khalid, 2009; Rahbarian et al., 2010;. 

Makkizadeh et al., 2011 .) 
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 در گیاه بادرشبیمیزان اسانس . تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر 2 شکل
 درصد( 1)دانکن  دار هستند یمعن یکم یک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار دست یدارا یها میانگین

 

 اسانسعملکرد 

تأثیر تیمارهای کودهای آلی بر عملکرد اسانس 

ها، اختالف  میانگین ة( و مقایس9 دار شد )جدول معنی

که  ای هگونچشمگیری را بین آنها نشان داد، به 

تن کود دامی  40عملکرد اسانس در حالت کاربرد 

کیلوگرم در هکتار( به صورت بارزی بیشتر از  11/4)

تیمارها بود و نسبت به تیمارهای کود شیمیایی  دیگر

تن کود دامی  20 کاربردکیلوگرم در هکتار(،  64/6)

کیلوگرم در  91/2کیلوگرم در هکتار( و شاهد ) 09/6)

درصد بیشتر  481و  41، 14حدود  هکتار( به ترتیب

(. با توجه به بیشتر بودن میزان اسانس در 9بود )شکل

دار  تن کود دامی و نیز افزایش معنی 40 کاربردتیمار 
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رویشی در همین تیمار و با عنایت به  ةعملکرد پیکر

ضرب میزان حاصلاین موضوع که عملکرد اسانس، 

ار داشت توان انتظ می ت،اساسانس در عملکرد پیکره 

توجهی بیشتر  شایانکه عملکرد اسانس به صورت 

پژوهشی روی گیاه زنیان آشکار کرد که  ة. نتیجباشد

کاربرد  بدونکود دامی در مقایسه با شاهد ) کاربرد

( و نیز کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی در کود

کود شیمیایی، سبب افزایش عملکرد  کاربردمقایسه با 

این  (.Akbarinia et al., 2004) شداسانس 

در کود  کاربردپژوهشگران وجود مواد آلی و عناصر کم 

دامی که موجب بهبود میزان اسانس شده بود را در 

 دیگرهای  عملکرد اسانس مؤثر دانستند. گزارش

، بادرشبی و گشنیز در مورد گیاهان شویدپژوهشگران 

 ,Khalid & Shafei)نیز مؤید همین موضوع است 

2005; Rahbarian et al., 2010; Darzi et al.,. 

2012b.)  

 

 

ر(
 ا
هک
در 
م 
گر
لو
 ی
س )

سان
د ا
کر
مل
ع

 

     ود دامی +    ود شیمیایی شاه   

     

 م وس   ورمی

     ود دامی  

 + /      

 م وس   ورمی

       

 م وس   ورمی

      

 م وس   ورمی

      

 ود دامی 

       

 ود دامی 

  

    یمارها   ود 

 
 

 عملکرد اسانس. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر 9 شکل
 درصد( 1)دانکن  دار هستند یمعن یکم یک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار دست یدارا یها میانگین

 

 اس ات در اسانس در   ژرانیل

ده از تجزیة واریانس آزمایش، مبین آم دست اطالعات به

آن بود که تأثیر تیمارهای کودهای آلی بر درصد 

(. 9دار شد )جدول استات در اسانس معنی ژرانیل

ها نشان داد که بین تیمارهای کاربرد مقایسة میانگین

ای وجود داشت، به کودهای آلی تفاوت قابل مالحظه

تن  1ربرد استات در تیمار کا ای که درصد ژرانیل گونه

و  49درصد( به ترتیب حدود  44/11کمپوست ) ورمی

تن کود دامی  40درصد بیشتر از تیمارهای کاربرد  20

 34/61تن کود دامی ) 20درصد( و کاربرد  32/10)

درصد( بود و با دیگر تیمارها مانند کود شیمیایی و شاهد 

در مورد افزایش درصد (. 6تفاوت آماری نداشت )شکل

ت در اسانس، در اثر کاربرد مقدار مناسب استا ژرانیل

 کمپوست توان اظهار داشت که ورمی کمپوست، می ورمی

باالتری داشته، به  در مقایسه با کود دامی ارزش کیفی

 با و بوده کم کاربرد و پر غذایی عناصر از غنیای که  گونه

ة با مرحل متناسب که غذایی عناصر تدریجی سازی آزاد

 بهبود (، سببMoradi et al., 2011است ) گیاه رشدی

 در و شده بادرشبی گیاه اسانس در استات درصد ژرانیل

بخشید. در همین  بهبود گیاه را این اسانس کیفیت نتیجه

زمینه در پژوهشی روی گیاه ریحان نشان داده شد که 

کمپوست موجب بهبود کیفیت  تن ورمی 1کاربرد 

د در اسانس کاویکول موجو اسانس، یعنی لینالول و متیل

(. همچنین در دو پژوهش Anwar et al., 2005)شد 

مشاهده شد که کاربرد  جداگانه روی رازیانه

کمپوست موجب افزایش درصد آنتول اسانس شد  ورمی

(Darzi et al., 2009; Moradi et al., 2011.)  نتایج

مطالعات روی گیاهان دارویی ریحان، بادرشبی و انیسون 

 ,.Geetha et alپژوهش همخوانی دارد )نیز با نتیجة این 

2009; Mafakheri et al., 2012; Darzi et al., 2013 .)  
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 استات در اسانس درصد ژرانیل. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر 6 شکل
 درصد( 1نکن )دا دار هستند یمعن یکم یک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار دست یدارا یها میانگین

 

 در   ژرانیول در اسانس

تأثیر تیمارهای کودهای آلی بر درصد ژرانیول در 

(. بین تیمارهای کاربرد 9دار شد )جدول اسانس معنی

کمپوست تفاوت  مقادیر مختلف کود دامی و ورمی

ای که درصد ژرانیول  داری وجود داشت، به گونه معنی

تن  1 تن کود دامی و 40در تیمار کاربرد همراه 

درصد( در مقایسه با دو تیمار  03/24کمپوست ) ورمی

 12/49درصد( و شاهد ) 48/49کاربرد کود شیمیایی )

درصد بیشتر بود و با دیگر  16درصد( در حدود 

(. در مورد 1داری داشت )شکل تیمارها نیز تفاوت معنی

افزایش درصد ژرانیول در اسانس در تیمار کاربرد 

کمپوست،  تن ورمی 1و دامی  تن کود 40همراه 

توان اظهار داشت که کاربرد تلفیقی دو کود آلی  می

فراهم کردن شرایط مناسب برای آزادسازی  با یادشده

و جذب مطلوب عناصر معدنی موجب بهبود رشد و 

رویشی گیاه بادرشبی  ةافزایش کیفیت اسانس در پیکر

ه است. در همین ارتباط در آزمایشی زراعی روی شد

دو کود آلی  همراه کاربردانه مالحظه شد که گیاه رازی

کمپوست سبب افزایش چشمگیر  کمپوست و ورمی

 Moradi) شدمیزان آنتول در اسانس این گیاه دارویی 

et al., 2011در پژوهشی روی گیاه آویشن، نشان .) 

تن  40تن کود دامی و  20داده شد که کاربرد تلفیقی 

اسانس دار کیفیت  کمپوست موجب افزایش معنی

 (. در پژوهشیAteia et al., 2009)درصد تیمول( شد )

تن کود دامی و  3 همراه کاربردکه  شددیگر گزارش 

نیتروژن سبب افزایش قابل  ةکنند تثبیت زیستیکود 

توجه درصد ژرانیول و نرال موجود در اسانس بادرشبی 

(. همچنین Harshavardhan et al., 2007شد )

Padmapriya & Chezhiyan (2009 و )Osman (2009 )

در پژوهش خود شاهد بهبود کیفیت اسانس به ترتیب در 

( و رازیانه در اثر .Curcuma longa Lگیاهان زردچوبه )

 کاربرد همراه کودهای آلی و زیستی بودند.

 

 در اسانسو نرال در   ژرانیال 

تأثیر تیمارهای حاوی کودهای آلی بر درصد ژرانیال و 

 ة(. مقایس9)جدول شددار  نینرال در اسانس مع

میانگین تیمارها نشان داد که بین تیمارها تفاوت 

که درصد ژرانیال  ای گونهتوجهی وجود دارد، به  شایان

کمپوست  تن ورمی 40 کاربرددر اسانس در دو تیمار 

 91/44تن کود دامی ) 20 کاربرددرصد( و  61/44)

، درصد( 12/3درصد( در مقایسه با تیمارهای شاهد )

 کاربرددرصد( و  03/3کمپوست ) تن ورمی 1 کاربرد

کمپوست  تن ورمی 1تن کود دامی و  40تلفیقی 

درصد  91و  24، 20درصد( به ترتیب در حدود  91/8)

کود  کاربردتیمار  مانند تیمارها، دیگربیشتر بود و با 

 همچنین(. 4داری نداشت )شکل شیمیایی تفاوت معنی

میانگین  ةس، مقایسدر مورد درصد نرال در اسان

تیمارها، تفاوت محسوسی را بین آنها نشان داد، به 

تن  40که درصد نرال در تیمار کاربرد  ای گونه

درصد بیشتر از  21درصد(  44/1کمپوست ) ورمی
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تن  1/2تن کود دامی و  1تلفیقی  کاربردتیمار 

درصد بیشتر از  23درصد(،  40/1کمپوست ) ورمی

 14درصد( و  12/1کمپوست ) تن ورمی 1 کاربردتیمار 

تن کود دامی  40تلفیقی  کاربرددرصد بیشتر از تیمار 

(. 1درصد( بود )شکل 43/6کمپوست ) تن ورمی 1و 

 ةکنند بهبود میزان ژرانیال و نرال ) از ترکیبات تعیین

تن  40 کاربردکیفیت اسانس در بادرشبی( در تیمار 

کمپوست  ای ورمی بر تأثیر تغذیه افزونکمپوست،  ورمی

 دیگر کاهشتواند به دلیل  در تشکیل این ترکیبات، می

استات در  ژرانیول و ژرانیل اسانس، ماننداجزاء مهم 

های  در یافته روشنی. این موضوع به باشداین تیمار 

پژوهشگران روی گیاهان دارویی ریحان، رازیانه،  دیگر

 Anwarبادرشبی، انیسون و شوید گزارش شده است )

et al., 2005; Geetha et al., 2009; Moradi et al.,. 

2011; Mafakheri et al., 2012; Darzi et al., .

2012a, 2013.) 

 

 اس ات در اسانس در   نریل

تأثیر تیمارهای مختلف کودهای آلی بر درصد 

( ولی 9)جدول شددار ن استات در اسانس معنی نریل

داری  تفاوت معنی ةدهند میانگین تیمارها نشان ةمقایس

استات در  که درصد نریل ای گونهدر بین آنها بود، به 

 96/6کمپوست ) تن ورمی 40 کاربرداسانس در تیمار 

تن کود دامی  20درصد( در مقایسه با تیمار کاربرد 

 دیگردرصد بیشتر بود و با  43درصد( در حدود  41/9)

 (.8داری نداشت )شکل تیمارها اختالف معنی
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 درصد ژرانیول در اسانسبرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر . تأثیر کار1 شکل
 درصد( 1)دانکن  دار هستند یمعن یکم یک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار دست یدارا یها میانگین
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 درصد ژرانیال در اسانس. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر 4 شکل
 درصد( 1)دانکن  دار هستند یمعن یشترک در هر ستون، بدون اختالف آمارکم یک حرف م دست یدارا یها میانگین
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 درصد نرال در اسانس. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کودهای آلی بر 1 شکل
 درصد( 1)دانکن  دار هستند یمعن یکم یک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار دست یدارا یها میانگین
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 استات در اسانس درصد نریلقادیر مختلف کودهای آلی بر . تأثیر کاربرد م8 شکل
 درصد( 1)دانکن  دار هستند یمعن یکم یک حرف مشترک در هر ستون، بدون اختالف آمار دست یدارا یها میانگین

 

 گیر   لین یجه

 ، باالترین عملکردهای بر نتایج این پژوهشبنا

د پیکرة رویشی و اسانس گیاه بادرشبی در تیمار کاربر

دست آمد. اما بیشترین کیفیت  تن کود دامی به 40

کمپوست  اسانس در تیمارهای حاوی کاربرد ورمی

ای که بیشترین درصد ژرانیول و  دست آمد، به گونه به

ژرانیال در اسانس به ترتیب در تیمار کاربرد تلفیقی 

کمپوست و تیمار  تن ورمی 1تن کود دامی و  40

ود داشت. از آنجا که کمپوست وج تن ورمی 40کاربرد 

تیمارهای کود آلی یادشده برتری محسوسی از نظر 

 عملکرد و کمیت و کیفیت اسانس نسبت به تیمار 

توان انتظار داشت که در  می داشتند، لذاشیمیایی  کود

کود شیمیایی، شاهد  کاربرداین شرایط و بدون 

در  پذیرشی شایاندستیابی به عملکرد کمی و کیفی 

کشاورزی ارگانیک  ةویی در یک ساماناین گیاه دار

  باشیم.
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ABSTRACT 

Application of organic fertilizers increases quality and yields in the sustainable crop production and 

considerably replaces or reduces chemical fertilizers. In order to study the effects of different manure and 

vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead, an experiment was conducted as a 

randomized complete blocks design with eight treatments and three replications in the field of Pakdasht 

city in 2012. The treatments were 10 and 20 t/ha manure, 5 and 10 t/ha vermicompost, 5 t/ha manure + 

2.5 t/ha vermicompost, 10 t/ha manure + 5 t/ha vermicompost, chemical fertilizer (70 kg/ha nitrogen) and 

control (without fertilizer). The results showed that the highest herbage yield, essential oil contents and 

yield, geranyl acetate percentage and geraniol percentage in essential oil were obtained by using 10 t/ha 

manure, 5 t/ha vermicompost and integrated application of 10 t/ha manure and 5 t/ha vermicompost, 

respectively. The highest geranial percentage, neral percentage and neryl acetate percentage in essential 

oil were obtained by using 10 t/ha vermicompost application. Generally, the highest herbage and essential 

oil yields were obtained by using 10 t/ha manure application and the highest essential oil contents with 

vermicompost application.  

 

Keywords: essential oil, geraniol, geranyl acetate, organic manure. 
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