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مقاله پژوهشی

بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو ( )Dracocephalum moldavica L.با کاربرد کود
ورمیکمپوست در تاریخهای مختلف کاشت
مهدی وطن دوست ،1مهدی مدن دوست

*2

تاریخ دریافت1911/11/02 :
تاریخ پذیرش1022/29/02 :

چکیده
تعیین زمان کاشت مطلوب گیاهان دارویی بسیار با اهمیت بوده و از عوامل مهم جهت دستیابی به عملکرد بالقوه به شمار مییآیی  .از سیو دیگیر
ورمیکمپوست با در دسترس قرار دادن عناصر غذایی الزم ،نقش مؤثر ایفا میکنی  .در ایین پیووهش عملکیرد گییاه بادرشیوو بیا ورمییکمپوسیت در
تاریخها مختلف کاشت در سال  1911-1911در شهرستان فسا بررسی ش  .این پووهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکها کامیل تصیادفی
انجام ش  .فاکتور اول تاریخها مختلف کاشت در چهار سطح ( 1اسفن  11 ،اسفن  1 ،فروردین و  11فروردین) و فاکتور دوم ورمیکمپوست در سه سطح
(شاه و ورمیکمپوست  1و  12تن در هکتار) بود .نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت  1اسفن  ،بیشترین محتوا نیتروژن ( 0/02درصی ) ،فسیفر بیر
( 2/002درص ) و وزن خشک ان ام هوایی بادرشوو ( 1192کیلوگرم در هکتار) در تیمار  12تن در هکتار ورمیکمپوست بهدسیت آمی  .کاشیت دیرهنگام
سوب تغییر در صفات فیزیولوژیکی از جمله محتوا کلروفیل و محتوا نسوی آب بر ش  .در نتیجه تأخیر در زمان کاشت باعث کیاهش ارتفیا بوتیه،
تع اد شاخه جانوی و وزن خشک ان ام هوایی و ریشه گردی  .بیشترین درص اسانس به میزان  2/04درص در تیمار  12تن ورمیکمپوست مشیاه ه شی .
تاریخ کاشت  11فروردین عملکرد اسانس را به میزان  91/0درص نسوت به تاریخ کاشت  1فروردین کاهش داد .در مجمو بیشترین عملکرد بادرشوو در
تیمار کاربرد  12تن در هکتار ورمیکمپوست حاصل ش  .بنابراین به نظر میرس که تاریخ کاشت  1اسفن و مصرف  12تن ورمیکمپوست برا کاشیت
گیاه بادرشوو مناسب باش .
واژههای کلیدی :اسانس ،کلروفیل ،محتوا نسوی آب بر  ،نیتروژن ،وزن خشک

ض عفونیکنن ه ،ض باکتر  ،ض ویروس و ض قارچ اسیت (
 .)et al., 2020همچنین مواد مؤثره موجود در پیکر رویشیی بادرشیوو
اصییوالً دارا خییوا آرامبخشییی و اشییتهاآور دارد و بییهعنییوان
التیامدهن ه زخم و ض نفخ کاربرد درمانی دارد .از مهم ترین ترکیویات
شناساییش ه در اسانس این گییاه بیه ژرانیییال ،0ژرانیییل اسییتات،1
نرال ،2نریل استات 4و ژرانییول 1میتوان اشاره کیرد کیه جیز گیروه
مونوترپنها حلقو اکسیوندار هستن و در مرحله گل هی ،بیشترین
مق ار این ترکیوات یافت میشود (.)Maham et al., 2013
گیاهان دارویی به دلیل نیاز کم بیه عناصیر غیذایی بیرا شیرو
حرکت از کشاورز مت اول به سمت کشاورز پایی ار (دوره گیذار ییا
انتقییالی) بسیییار مناسییون  .از سییو دیگییر بییا توجییه بییه مشییکالت
زیستمحیطی ناشی از کاربرد کودها شیمیایی ،استفاده از کودهیا
آلی میتوان بهعنوان راهکار در افیزایش عملکیرد گیاهیان داروییی
Rudy

مقدمه
بادرشوو یا بادرشوی با نام علمی
 L.گیاهی علفی و یکسیاله متعلی بیه خیانواده نعناعییان و بیومی
آسیا مرکز و اهلیش ه در مرکز و شرق اروپاست ( Golparvar et
 .)al., 2016در ایران ،این گیاه عم تاً در استانهیا مازنی ران ،ییزد،
تهییران و آذربایجییان کشییت میییشییود ( .)Mozaffarian, 2013در
بادرشوو سرشاخهها گلدار برداشت می شود ،بنابراین زمان برداشیت
هنگامی است که مزرعه به گل نشسته باشی  .بیشیترین مقی ار میاده
مؤثره بادرشوو در گل و پیکر رویشی (بر ها و ساقهها جوان) بیوده
که الوته با توجه به شرایط اقلیمی و محل روییش متفیاوت مییباشی
( .)Amini et al., 2020اسیییانس بادرشیییوو دارا اثییییرات
Dracocephalum moldavica
9

 -1دانشآموخته کارشناسی ارش گیاهان دارویی ،واح فسا ،دانشگاه آزاد اسالمی،
فسا ،ایران
 -0دانشیار گروه زراعت ،واح فسا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فسا ،ایران
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3- Lamiaceae

4- Geranial
5- Geranyl acetate
6- Neral
7- Neryl acetate
8- Geraniol
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باش ( .)Attarzadeh et al., 2019کودها با منشا آلی نییز جایگیاه
قابل توجهی در کشاورز پای ار بهمنظور جایگزین نمودن نهیادههیا
شیمیایی دارا میباشن ( .)Lim et al., 2015ورمییکمپوسیت کیه در
نتیجه فرآین ها هضم و تو یل ضایعات آلی مثیل کودهیا دامیی و
بقایا گیاهی ضمن عوور از دستگاه گوارش کرمها خاکی بیهوجیود
میآی  ،از جمله منابع اساسی تغذیه گیاهان در نظامها زراعی پایی ار
میباش  .اسیتفاده از ورمییکمپوسیت در کشیاورز پایی ار در جهیت
فراهمی عناصر غذایی مورد نییاز گییاه عمیل مییکنی ( Ali et al.,
 .)2015ورمیییکمپوسییت بییا تأکی ی بییر ترکیوییات هورمییونی و مییواد
ترشح کنن ه باعث بهوود و افزایش عملکرد گییاه میی شیود .همچنیین
کاربرد ورمیکمپوست از طری تأثیر بر شاخصهیا فیزیولیوژیکی و
افزایش بیان ژنها مسئول سوب ایجاد تحمل در برابیر تینشهیا
محیطی میشود ( .)Ievinsh, 2020ورمییکمپوسیت سیوب افیزایش
عملکرد کیفی در گیاهان دارویی میشود .اگرچیه سیازوکار دقیی آن
کامالً روشن نیست ،ولی احتماالً اثر آن در ارتواط بیا تحرییک ترشیح
اسی ها آلی و بیان سنتز تنظیم کنن ه ها رش توانسته چنین نقشیی
را ایفا کن ( .)Chaturvedi and Pandey, 2020گزارششی ه اسیت
که افیزودن ورمیکمپوسیت در بستر کشت گیاه دارویی آویشن بیاغی
( )Thymus vulgarisسیوب افییزایش فتوسینتز ،وزن خشیک انی ام
هیییوایی و درصییی اسییییانس گردیییی ( Amooaghaie and
 .)Golmohammadi, 2017ورمیییکمپوسییت بییا نشییان دادن یییک
پتانسیل همافزایی امی وارکنن ه سوب افزایش خیوا فیزیولیوژیکی و
بیوشیمیایی در گیاه داروییی نعنیا وحشیی ()Mentha arvensis L.
ش که منجر به عملکرد باال و کیفیت بهتر مییشیود ( Chaturvedi
.)and Pandey, 2020
عالوه بر تغذیه گیاه ،شرایط محیطی هم از عوامیل تعییینکننی ه
برا کاشت گیاهان دارویی هستن  .محققان گزارش کردن که بهترین
تاریخ کاشت برا کاشت اکثر گیاهان دارویی ،هوا با دمیا  11تیا
 91درجه سلسیوس میباش  .عالوه بر شرایط ذکرش ه ،گیاهان دارویی
در روزها کمتر از  19ساعت به گل رفته و گلدهی زودهنگام سوب
کاهش چشمگیر در میزان محصول و کم ش ن عملکرد کمی و کیفی
خواه ش  .از سو دیگیر بیا بهویود وضیعیت بسیتر خیاک از طریی
استفاده از کود ورمیکمپوست میتوان سوب افزایش عملکرد کمیی و
کیفیی گیاهییان داروییی در شییرایط مختلیف نییور گیردد ( Yosefi
 .)Shiadeh et al., 2015پس شناخت تاریخ مناسیب کاشیت جهیت
بهوود ح اکثر عملکرد کمی و کیفی گیاه داروییی بادرشیوو از اهمییت
بهسزایی برخوردار اسیت ( .)Omidbaigi et al., 2009در رابطیه بیا
تأثیر زمان کاشت بر گیاه دارویی بادرشوو ،آزمایشهیایی در خصیو
بهترین زمان کاشت گیاه بادرشوو انجام ش ه اسیت کیه بیا توجیه بیه
شرایط اقلیمی محل آزمایش نتیایج متفیاوتی حاصیل گردیی ه اسیت،

بهطور که برخی بهترین زمان کاشت را اواخر مارس یا اوایل آورییل
(اواسط فروردین) دانسته ،اما برخی دیگر ،بهترین زمان کاشیت بیرا
گیاه دارویی بادرشوو را میاه میی (اردیوهشیت میاه) معرفیی کیردهانی
(.)Halasz-zelnik et al.,1988; Suchorska et al., 1994
محققان دیگر اثر زمانها مختلف کاشیت بیر رشی  ،عملکیرد پیکیر
رویشی و مق ار اسانس گیاه دارویی بادرشوو در تهیران میورد بررسیی
قرار داده و گزارش کردن که با توجیه بیه ایینکیه حی اکثر عملکیرد
اسانس گیاهان کشت ش ه در  11فیروردین مییباشی  ،بنیابراین ایین
تاریخ برا کشت گییاه بادرشیوو توصییه مییگیردد ( Borna et al.,
.)2007
ارزیابی تاریخ کاشت و بستر مناسب کاشت جهت بهویود حی اکثر
عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی از اهمییت بیهسیزایی برخیوردار
است .با وجود انجام مطالعات فراوان در میورد آثییار مثوییت کییاربرد
ورمیکمپوست در رش گیاهان مختلیف ،تیاکنون مطالعیات کمیی در
مورد کاربرد ورمیکمپوست در گییاه بادرشیوو در تیاریخهیا مختلیف
کاشت انجام ش ه است .بنابراین ه ف از انجام این تحقی  ،بررسی اثر
سطوح مختلف کود ورمیکمپوست بر رش و عملکرد پیکیر رویشیی و
اسانس گیاه بادرشوو در تاریخها مختلف کاشیت در اسیتان فیارس-
شهرستان فسا میباش .

مواد و روشها
آزمایش بهصیورت فاکتورییل در قالیب طیرح بلیوکهیا کامیل
تصادفی با سه تکرار ،در سال  1911-1911بیهصیورت مزرعیها در
نهالستان اداره منابع طویعیی و آبخییزدار شهرسیتان فسیا بیا طیول
جغرافیایی  19درجه و  20دقیقه و عیر جغرافییایی  01درجیه و 14
دقیقه و ارتفا  1092متر از سطح دریا انجام گردی  .عامل اول شیامل
چهار تاریخ کاشت ( 1اسفن  11 ،اسفن  1 ،فروردین و  11فیروردین) و
عامل دوم شامل ورمیکمپوست در سه سیطح (شیاه  ،بی ون کیود و
ورمیکمپوست مق ار  1و  12تن در هکتار) بود .قول از اجرا آزمایش
از عم ی صییفر تییا  92سییانتیمتییر خییاک نمونییهبییردار و سییپس
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعییین شی (جی ول  .)1همچنیین
شرایط آب و هوایی فصل کاشت تا برداشت بادرشوو در فسا در طیول
دوره رش گیاه در ج ول  0گزارش شی ه اسیت (ایسیتگاه هواشناسیی
اداره منابع طویعی و آبخیزدار شهرستان فسا).
کاشت در کرتهایی به ابعاد  9×0متر انجام و در هر کیرت چهیار
ردیف با تراکم زیاد کشت ش  .فاصله بین ردیفهیا  91سیانتیمتیر در
نظر گرفته ش  .به دلیل کوچک بیودن بیذرها در عمی نییم تیا ییک
سانتیمتر کشت ش ( .)Borna et al., 2007زمانیکه بوتیههیا بیه
ارتفا  12سانتیمتر رسی ن تنک ش ه بهطور که فاصله بوتهها رو
ردیف  12سانتیمتر گردی .

وطن دوست و مدن دوست ،بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو ( )Dracocephalum moldavica L.با کاربرد کود...
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جدول  -نتايج تجزيه شیمیايی و فیزيکی خاك محل انجام آزمايش
Table 1- Analysis of soil physical and chemical testing
Cu
Fe
Zn
Mn
K
P

کربن آلی

N
)(%

O.C
)(%
0.96

-1

اسیديته

الکتريکی

8.02

EC
)(dS.m-1
0.64

) (mg.kg
25

0.1

340

3.4

هدايت

pH
7.1

1.2

0.62

بافت
Texture
Loam

جدول  -شرايط آب و هوايی در طول مراحل رشد بادرشبو
Table 2- The climate conditions for during the growth stages Dracocephalum moldavica

حداکثر رطوبت

حداقل رطوبت

Humidity
Maximum
)(%

Humidity
Minimum
)(%

Precipitation
)(mm

49

19

0

24.0

70

32

0

21.3

10.4

54

16

0

28.8

15.7

23

11

0

38.5

22.0

27

10

0

40.1

22.1

بارندگی

حداکثر دما

حداقل دما

Temperature
Maximum
)(°C

Temperature
Minimum
)(°C

Month

7.4

اسفن
فروردین
اردیوهشت
خرداد
تیر

فاصله کرتها از یک یگر یک متر و فاصله بین بلیوکهیا دو متیر
بود .در م ت زمان کاشت تا برداشیت گییاه کنتیرل علیفهیا هیرز
بهصورت وجیین دسیتی انجیام گرفیت .پس از آمادهساز زمین برا
کاشت ،کاربرد ورمییکمپوسیت بر پایه تیمارها مورد اسیتفاده انجام
ش  .خصوصیات کود ورمیکمپوست مورد استفاده در این پیووهش در
ج ول  9گزارش ش ه است .کود ورمیکمپوست از شرکت طال سوز
فسا تهیه ش  .بع از کاشت بذرها در تاریخها مربوطیه ،کیرتهیا
آزمایشی آبیار ش  .آبیار برا تمامی تیمارها بهصیورت  01درصی
تخلیه رطوبتی انجام ش  .آبیار براساس ان ازهگیر رطوبت خیاک از

ماه

سال
Year

1911
2020

1911
20202021

طری نمونهگیر مکرر و روزانه خاک از عم توسعه ریشه در وسیط
هر کرت به روش وزنی انجام ش  .مق ار آبیار تا رسیی ن بیه نقطیه
رطوبت ظرفیت زراعی انجام ش  .برا تعیین مق ار رطوبیت خیاک در
شرایط ظرفیت زراعی و نقطه پومردگی دائم از دستگاه صفحه فشار
اسیتفاده شی ( .)Attarzadeh et al., 2019طیول دوره رشی گییاه
بادرشوو در تاریخ  1اسفن ح ود  101روز ،تاریخ  11اسفن ح ود 111
روز ،تاریخ  1فروردین ح ود  112روز و در نهایت تاریخ  11فیروردین
 11روز بود .در پایان دوره رش نمونهبردار جهت ان ازهگیر صفات
انجام ش .

جدول  -3نتايج تجزيه کود ورمیکمپوست
Table 3- Analysis of vermicompost Fertilizer
K

P

N

0.73

1.87

اسیديته

کربن آلی

هدايت الکتريکی

pH

O.C

EC
)(dS.m-1
2.1

()%
1.39

()%

اندازهگیریصفات

غلظتعناصرغذاییبرگ

تعیین غلظت عناصر بیر در مرحلیه  12درصی گلی هی انجیام
گرفت .ان ازهگیر نیتروژن بر پس از هضم نمونه گیاهی براسیاس
تیتراسیون بع از تقطیر توسط دستگاه کجل ال م ل  V40ان ازهگیر
ش ( .)Lang, 1958برا ان ازهگیر فسفر و پتاسیم بر  ،نمونهها
برداشت ش ه با آب مقطر کامالً شسیته شی ن و بیه می ت دو روز در

7.1

13.3

دما  42درجه سانتی گراد در آون خشک گردی  .سپس ییک گیرم از
نمونه خشک ش ه توزین ش و در کوره با دما  122درجه سانتیگراد
به م ت  1ساعت خاکستر گردی  .خاکسیتر میورد نظیر بعی از اضیافه
کردن  1میلیلیتر اسی کلری ریک دو نرمال رو هیتر قیرار داده و بیا
شرو جوشی ن ،محلول حاصل از کاغذ صافی  10میلییمتیر عویور
داده ش  .سپس حجم نمونه ها توسط آب دوبیار تقطییر شی ه بیه 122
میلی لیتر رسانی ه ش  .در عصاره بهدست آم ه ،غلظت فسفر با استفاده
از رنیی سیینجی بییا معییرف مولیویی ات-وانیی ات توسییط دسییتگاه
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اسپکتروفوتومتر م ل  Vis 2100در طول موج  002نانومتر و پتاسییم
به روش نشر شیعلها و توسیط دسیتگاه فلییم فتیومتر می ل 620G
ان ازهگیر ش (.)Jones et al., 1991

آماس محاسوه گردی  .برا ان ازهگیر وزن خشک ،بر ها به می ت
 00ساعت در آون در دما  42درجیه سلسییوس قیرار داده و سیپس
وزن ش ن  .محتوا آب نسوی بر ها با استفاده از رابطه ( )1محاسوه
گردی (.)Weatherely, 1950
 = ((FW - DW) / (TW - DW)) × 122محتوا آب نسوی بیر
()1
که در آن  FWوزن تازه بافت بیر  DW ،وزن خشیک بافیت
بر  TW ،وزن آماس یافته بافت بر است.
میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل کیل بیا اسیتفاده از روش آرنیون
( )Arnon, 1949بییا نمونییهگیییر تصییادفی از بییر هییا بییال و
عصارهگیر با استون ان ازهگیر ش  .جذب نور با استفاده از دسیتگاه
اسییپکتروفتومتر م ی ل  Vis 2100سییاخت کشییور آمریکییا در طییول
موجها  201و  229نانومتر قرائت شی  .در نهاییت مییزان آنهیا بیا
استفاده از روابط ( )0تا ( )0محاسوه ش .

که در آن  Vحجم نمونه OD ،میزان جیذب W ،وزن تیر نمونیه
است.

در پایان دوره رش ارتفا  ،تع اد شاخه جانوی و وزن خشک انی ام
هوایی (وزن خشک بر  +وزن خشیک سیاقه +وزن خشیک گیل) و
وزن خشک ریشه گزارش ش  .برا محاسوه وزن خشک ان ام هیوایی
و ریشه در هر کرت برداشت از ردییفهیا وسیط جهیت حیذف اثیر
حاشیها با مساحتی معیادل ییک متیر مربیع صیورت گرفیت .بیرا
ان ازهگیر وزن خشک ریشه در پایان دوره رش  ،ریشهها بهطور کامل
و با دقت کافی بهوسیله بیل از خیاک نمنیاک اطیراف ریشیه خیارج و
سپس ،شستشو و تمیز ش ن  .وزن خشک ان ام هوایی و ریشه بهطیور
ج اگانه بهوسیله آون با دما  42درجه سانتیگراد بهم ت  40سیاعت
خشک ش و سپس بهوسیله ترازو دقی توزین ش .

تقطیر با آب ،اسانسگیر انجام ش  .ب ین طری که ابت ا  12گیرم از
ماده خشک گیاهی نیم کوب ش ه را درون بالن ییک لیتیر دسیتگاه
ریخته و به آن  122میلیلیتر آب اضافه گردی  .جهیت تکمییل عمیل
اسانسگیر تا زمان ثابت مان ن اسانس به م ت دو ساعت استفاده از
دستگاه کلونجر ادامه یافت و پس از خاتمه عمل و سرد ش ن دستگاه
با باز نمودن پیچ شیر که در قسمت پایین قرار دارد اسیانس و آب از
هم ج ا گردی  ،ب ین طری که ابت ا آب خارج ش ه ،پیچ را بسیته و بیا
بییاز نمییودن مج ی د آن اسییانس در ظرفییی ج اگانییه جمییعآور ش ی
( .)Yousefzadeh and Sefidkon, 2016اسیانس حاصیل پیس از
ج اساز از سطح آب توسط سولفات س یم ب ون آب ،رطوبیتزداییی
گردی ه و آنگاه توزین شی ( Nejadhabibvash and Daneshgar,
 .)2019در پایان از ضرب درص اسانس در عملکرد کل انی ام هیوایی
(عملکرد بر +عملکرد ساقه +عملکرد گل) عملکرد اسانس در هکتار
گزارش گردی .

درصدوعملکرداسانس

آنالیزآماری

صفاتفیزیولوژیکی

برا ان ازهگیر صفات فیزیولوژیکی از بوتهها داخل مزرعه در
مرحله  12درص گل هی نمونهبردار ش  .جهت ان ازهگیر محتیوا
نسوی آب بر ها ،اول صوح و قول از طلو آفتیاب از هیر تیمیار سیه
بر کامل ،جوان و شاداب انتخاب و توسط قیچی قطعاتی تقریویاً بیه
یک ان ازه از بر ج ا و وزن تر آنها با تیرازو (دقیت  2/2221گیرم)
ان ازه گیر ش  .برا تعیین وزن آمیاس یافتیه بیر  ،بیر هیا در
ظروف پتر سربسته و حاو آب مقطر در محلیی تارییک بیا دمیا
ثابت  01درجه سلسیوس به می ت  10سیاعت قیرار گرفتنی  .سیپس
رطوبت سطحی بر ها با کاغذ واتمن شماره یک گرفته شی ه و وزن
-1
Chlorophyll a = )mg.g ) = (12.7×OD.663) - (2.69×OD.645)×V/1000×W
()0
-1
Chlorophyll b = )mg.g ) = (22.9×OD.645) - (4.68OD.663)×V/1000×W
()9
-1
Total chlorophyll = )mg.g ) = (8.02×OD.663) + (20.2×OD645)×V/1000×W
()0

صفاترویشیوعملکردکمی

جهت ان ازهگیر درص اسانس ،ابت ا از ان ام هوایی در تیمارها
مختلف در مرحله گل هی برداشت انجام شی  .پیس از خشیک کیردن
نمونهها در سایه ،عملیات خرد کردن صیورت گرفیت .ایین عمیل بیه
منظور سهولت نفوذ بخیار و ییا آب بیه بافیتهیا حیاو اسیانس و
افزایش میزان استخراج اسانس صورت پذیرفت .با استفاده از دسیتگاه
اسانسگیر کلونجر می ل  Duran Schotکشیور آلمیان و بیه روش

تجزیه واریانس داده ها برا صفات مختلف با استفاده از نرمافیزار
آمار  SASنسخه  1/1انجام گرفت .مقایسه میانگین نیز بیا اسیتفاده
از آزمون چن دامنها دانکن در سیطح احتمیال پینج درصی صیورت
گرفت.

وطن دوست و مدن دوست ،بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو ( )Dracocephalum moldavica L.با کاربرد کود...

نتايج و بحث
محتوایعناصرنیتروژن،فسفروپتاسیمبرگ

تاریخ کاشت ،محتیوا نیتیروژن بیر را تحیت تیاثیر قیرار داد.
همچنین کود ورمیکمپوسیت ،بیر محتیوا نیتیروژن و فسیفر بیر
معنیدار بود .محتیوا عناصیر نیتیروژن و فسیفر بیر تحیت تیأثیر
برهمکنش تاریخ کاشت و کود ورمییکمپوسیت در سیطح احتمیال 1
درص قرار گرفت ،اما اثر تیمارها آزمایشی بر محتوا پتاسیم بیر
معنیدار نوود (ج ول  .)0نتایج مقایسیه مییانگین بیرهمکنش تیمارهیا
نشان داد که در تاریخ کاشت  1اسیفن  ،بیشیترین محتیوا نیتیروژن
بر در شرایط  12تن کود ورمیکمپوست با میانگین  0/02درصی و
کمترین مق ار این صفت در شاه با میانگین  1/19درص بهدست آم
(ج ول  .)1همچنین در شرایط تاریخ کاشت  11اسفن  ،تیمیار  12تین
کود ورمیکمپوست در هکتار نسوت به شاه و کود ورمیکمپوسیت 1
تن در هکتار افزایش معنیدار نشان داد (ج ول  .)1در تاریخ کاشیت
 1فروردین و  11فروردین ،محتوا نیتروژن بر در سطوح مختلیف
کود ورمیکمپوست  1تن در هکتار نسوت به شاه اختالف معنیدار
نشان ن اد (ج ول  .)1تیأخیر در زمیان کاشیت سیوب کیاهش جیذب
نیتروژن در بر بادرشوو ش ه است ،بهطور کیه کمتیرین محتیوا
نیتروژن بر در تاریخ کاشت  11فروردین بهدست آم .
در تاریخها مختلف کاشت ،استفاده از کود ورمیکمپوست سوب
افزایش محتوا فسفر بر ش  .بهطور که بیشترین محتوا فسفر
بر بادرشوو در تیمار  12تن در هکتار ورمیکمپوست بهدسیت آمی ،
اما نسوت به کود ورمیکمپوست  1تن در هکتار اخیتالف معنییدار
نشان ن اد (ج ول  .)1هرچن که در تاریخ کاشت  1فروردین ،محتوا
فسفر بر در تیمارها مختلف کود  ،اختالف معنیدار نشان ن اد
(ج ول .)1
تأخیر در زمان کاشت احتماالً با کاهش رش ریشه و کاهش جذب
عناصر غذایی سوب کمتر ش ن جذب نیتیروژن شی ه اسیت .بنیابراین
احتماالً کاهش محتوا نیتروژن بر در تاریخ کاشت  11فروردین به
دلیل کمتر ش ن طول دوره رش خواه بود .محققان گیزارش کردنی
گه کاشت زود هنگام ،رش گیاه را به دلیل بهوود جذب عناصر غذایی،
افیزایش خواه داد .اما کاشت دیرهنگام به دلیل کیاهش طیول دوره
رش  ،سوب کاهش منابع میشود (.)Bagheri and Balouchi, 2013
از سو دیگر کود ورمیکمپوست  12تین در هکتیار از طریی بهویود
ساختمان خیاک سیوب افیزایش جیذب عناصیر غیذایی شی ه اسیت.
ورمیکمپوست محصول فراور ش ه است که قادرن عناصیر غیذایی
مناسییب را در خییاک آزاد نماینی ( .)Demir, 2019ورمیییکمپوسییت
فراهمی بیشتر عناصیر غیذایی از جملیه نیتیروژن را باعیث شی ه و از
ه ررو عناصر خاک جلوگیر میکن (.)Nigussie et al., 2016
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جدول  -5مقايسه میانگین برهمکنش تاريخ کاشت و کود ورمیکمپوست بر صفات مورد بررسی بادرشبو
Table 5- Mean comparison interactions of planting dates and vermicompost for studied traits Dracocephalum moldavica

وزن خشک ريشه

وزن خشک اندام هوايی

Root dry
weight
)(kg.ha-1

Shoot dry weight
)(kg.ha-1

400 cd
450 bc
550 ab
380 cd
400 cd
500 bc
260 de
560 ab
650 a
210 e
260 de
360 cd

5180 fg
7700 bc
9530 a
5960 d-f
6700 cde
9260 a
6250 c-f
7010 cd
8450 ab
4180 g
4770 fg
5300 efg

شاخه

فسفر برگ

جانبی
Lateral
branch

Leaf
Phosphorus
)(%

12 c
14 ab
15 a
12 c
12 bc
13 abc
9d
14 abc
14 ab
8d
9d
9d

0.211 cd
0.244 a
0.246 a
0.210 cd
0.223 abc
0.244 a
0.216 bcd
0.223 abc
0.234 abc
0.196 d
0.216 bcd
0.237 ab

نیتروژن
برگ
Leaf
Nitrogen
)(%
1.53 ef
2.40 bcd
2.46 a
1.31f
1.80 cde
2.36 ab
1.37 f
1.63 def
2.48 a
1.32f
1.47 ef
2.11 abc

ورمیکمپوست
Vermicompost
)(t.ha-1
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10

تاريخ کاشت
Planting date

 1اسفن
20 February

 11اسفن
5 March

 1فروردین
20 March

 11فروردین
3 April

میانگینهایی دارا حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
Means followed by the same letters in each column are not significantly different by Duncan test at 5% probability level.

کودها آلی از طریی افیزایش ظرفییت تویادل کیاتیونی سیوب
افزایش جذب عناصر توسط گیاه و باال بردن میزان نیتیروژن و فسیفر
در گیاه میشود (.)Erdal and Ekinci, 2020
محتواینسبیآببرگ

تاریخ کاشت و کود ورمییکمپوسیت ،محتیوا نسیوی آب بیر
بادرشوو را در سطح احتمال  1درص تحت تاثیر قرار داد ،اما این صفت
تحت تأثیر برهمکنش تاریخ کاشت و کود ورمیکمپوست قرار نگرفت
(ج ول  .)0تاریخ کاشت  1اسفن از محتوا نسوی آب بر بیاالتر
برخوردار بود که با تاریخ کاشت  11اسفن اختالف معنیدار مشاه ه
نش (ج ول  .)2همچنین کمترین محتوا نسوی آب بیر بیا مییزان
 20/4درص در تاریخ کاشت  11فروردین مشاه ه ش  .محتوا نسوی
آب بر بادرشوو بیا افیزایش اسیتفاده از کیود ورمییکمپوسیت رونی
افزایشی را نشان میده  .بهطور که بیشترین میزان محتوا نسیوی
آب بر در تیمار  12تن ورمیکمپوست مشاه ه ش  ،هرچنی کیه بیا
ورمیکمپوست  1تن در هکتار اختالف معنیدار نشان نی اد (جی ول
 .)4تأخیر در زمان کاشت به دلیل افزایش تنش گرما و خشکی سیوب
کاهش رش ریشه شی ه و در نتیجیه سیوب جیذب کیم آب از خیاک
میشود ( .)Kamaei et al., 2019تاریخ کاشت در زمان مناسیب بیه
دلیل اینکه گیاه طول دوره رش طوالنیتر داشته بیه انی ازه کیافی
رطوبت از خیاک جیذب کیرده و محتیوا نسیوی آب بیر بیاالتر
برخوردار بوده است .محققان افزایش جذب آب توسط ریشیه و انتقیال
به بر ها را در اثر مصرف ورمیکمپوست گزارش کردن ( Erdal and

 .)Ekinci, 2020ورمیکمپوست عالوه بر کمک به گسیترش ریشیه،
قابلیت نگه ار آب در خاک را افزایش داده که منجر به بهوود جذب
آب توسط ریشه میشود .در نتیجه کمتیر بیودن محتیوا نسیوی آب
بر در تیمار شاه ب ون کود ورمیکمپوست ،احتماال به دلیل کاهش
ظرفیت جذب آب در خاک است (.)Demir, 2019
رنگدانههایفتوسنتزی

مقدار

تاریخ کاشت و کود ورمیکمپوسیت ،کلروفییل  b ،aو کیل بیر
بادرشوو را تحت تأثیر قرار داد ،اما این صفات تحت تیأثیر بیرهمکنش
تاریخ کاشت و کود ورمیکمپوست قرار نگرفت (جی ول  .)0در تیاریخ
کاشت  1اسفن  ،محتوا کلروفیل  b ،aو کل بر با تاریخ  11اسفن
و  1فروردین اختالف معنیدار نشان ن اد (ج ول  .)2از سو دیگیر
تاریخ کاشت  11فروردین سوب کاهش معنیدار کلروفیل  b ،aو کیل
بر بادرشوو (بهترتیب به میزان  19/4 ،12/0و  11/1درصی ) نسیوت
به تاریخ کاشت  1اسفن گردی  .محتوا کلروفیل  b ،aو کل بر بیا
افزایش اسیتفاده از کیود ورمییکمپوسیت رونی افزایشیی نشیان داد،
به طور که بیشترین میزان محتیوا کلروفییل  b ،aو کیل بیر در
تیمار  12تن ورمیکمپوست مشاه ه ش  ،هرچن که ورمییکمپوسیت
 12تن با  1تن اختالف معنیدار نشیان نی اد (جی ول  .)4از سیو
دیگر کمترین محتوا کلروفیل  b ،aو کل در تیمار شاه ب ون کیود
ورمیکمپوست بهدست آم  .به نظر میرس گیاه بادرشوو در تاریخ 11
فروردین به علت مصادف ش ن شرو گل هی با دما بیاال منطقیه
سوب کاهش میزان رنگ انهها فتوسنتز ش ه است .تغییر در تیاریخ

وطن دوست و مدن دوست ،بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو ( )Dracocephalum moldavica L.با کاربرد کود...

کاشت به علت تغییر طول روز ،دما و رطوبت نسوی تأثیر بهسیزایی در
رش و نمو طی فصل رش دارد .انتخاب مناسب تاریخ کاشت یکیی از
مهم ترین عوامل م یریتی مؤثر در تولی تمام محصیوالت در راسیتا
کاهش آثار منفی تنشها محیطی اسیت ( Khichar and Niwas,
 .)2006از سو دیگر مصرف کود ورمییکمپوسیت بیه دلییل بهویود
جذب عناصر غذایی از جمله نیتروژن سوب سنتز بیشتر رنگ انیههیا
فتوسنتز ش ه اسیت ( .)Hosseinzadeh et al., 2018بنیابراین بیا

055

توجه به نقش کلی عناصر مانن نیتروژن در سیاختمان کلروفییل،
به نظر می رس تأمین این عنصر دلیل اصلی افزایش کلروفیل بیر در
این پووهش باش  .میزان تجمع کلروفیل در بافتها سیوز گییاهی از
مهمترین صفتها فیزیولوژیکی است که رابطۀ مستقیمی بیا مییزان
فتوسیینتز و مییاده خشییک گیییاهی دارد و میییزان آن در شییرایط تیینش
بهواسطه افزایش فعالیت آنزیم هیا اکسیی از و کلیروفیالز بیه شی ت
کاهش مییاب (.)Baghbani- Arani et al., 2017

جدول  -6مقايسه میانگین تاريخ کاشت بر صفات مورد بررسی بادرشبو
Table 6- Mean comparison of planting dates for studied traits of Dracocephalum moldavica

عملکرد
اسانس

ارتفاع
درصد اسانس

بوته

کلروفیل کل

محتوای نسبی

Total
chlorophyll
)(mg g-1 FW

کلروفیل b
Chlorophyll
b
)(mg g-1 FW

کلروفیل a
Chlorophyll
a
)(mg g-1 FW

RWC
)(%

1.31 a

2.50 a

66.5 a

2.45 a

65.0 ab
64.3 b
62.7 c

Essential oil
yield
)(kg.ha-1

Essential oil
percentage

Plant
height
)(cm

29 b

0.43 b

58 a

3.81 a

31 ab

0.44 b

53 b

3.72 a

1.27 a

34 a

0.47 a

49 b

3.64 a

1.23 ab

2.41 a

22 c

0.48 a

43 c

3.37 b

1.13 b

2.24 b

آب برگ

تاريخ کاشت
Planting
dates

 1اسفن
20 February

 11اسفن
5 March

 1فروردین
20 March

 11فروردین
3 April

میانگینهایی دارا حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
Means followed by the same letters in each column are not significantly different by Duncan test at 5% probability level.

جدول  -7مقايسه میانگین ورمیکمپوست بر صفات مورد بررسی بادرشبو
Table 7- Mean comparison of vermicompost for studied traits Dracocephalum moldavica

عملکرد
اسانس
Essential oil
yield
)(kg.h-1
23 c
25 b
37 a

ارتفاع
درصد اسانس
Essential oil
percentage
0.43 b
0.44 b
0.47 a

بوته
Plant
height
)(cm
47 b
51 a
54 a

کلروفیل کل

کلروفیل b

کلروفیل a

محتوای نسبی

Total
Chlorophyll
)(mg g-1 FW

Chlorophyll
b
)(mg g-1 FW

Chlorophyll
a
)(mg g-1 FW

آب برگ
RWC
)(%

3.32 b
3.71 a
3.87 a

1.12 b
1.25 a
1.33 a

2.20 b
2.46 a
2.54 a

62.5 b
65.2 a
66.2 a

ورمیکمپوست
Vermicompost
)(t.ha-1
0
5
10

میانگینهایی دارا حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیدار با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
Means followed by the same letters in each column are not significantly different by Duncan test at 5% probability level.

ارتفاعبوتهوتعدادشاخهجانبی

ارتفا بوته و تع اد شاخه جانوی بادرشوو تحت تأثیر تاریخ کاشیت
و کود ورمیکمپوست در سطح احتمال  1درص قرار گرفت ،همچنیین
تعی اد شییاخه جیانوی تحییت تیأثیر بییرهمکنش تیاریخ کاشییت و کییود
ورمیکمپوست قرار گرفیت (جی ول  .)1بیشیترین ارتفیا بوتیه گییاه
بادرشوو در تاریخ کاشت  1اسفن مشاه ه ش  ،همچنیین ارتفیا بوتیه
بادرشوو در تاریخها مختلف کاشت  11اسفن با  1فروردین اخیتالف
معنیدار نشان ن اد .از سو دیگر تاریخ کاشت  11فیروردین سیوب

کاهش معنیدار ارتفا بوته به میزان  01/12درص نسیوت بیه تیاریخ
کاشت  1اسفن ش (ج ول  .)2از سو دیگر بیشتیرین ارتفیا بوتیه
گیاه بادرشیوو بیه مییزان  10سیانتیمتیر در تیمیار  12تین در هکتیار
ورمیییکمپوسییت بییهدسییت آم ی  ،کییه نسییوت بییه  1تیین در هکتییار
ورمیکمپوست افزایش  10/1درص نشان داد (ج ول .)4
در تاریخ کاشت  1اسفن  ،بیشترین تع اد شاخه جیانوی در شیرایط
 12تن کود ورمیکمپوست با میانگین  11ع د و کمترین مقی ار ایین
صفت در شاه با میانگین  10ع د بهدست آم (جی ول  .)1در تیاریخ
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کاشت  11اسفن و  11فروردین ،تع اد شاخه جانوی در سطوح مختلف
کود ورمیکمپوست نسوت به شاه اخیتالف معنییدار نشیان نی اد
(ج ول  .)1همچنین در شرایط تاریخ کاشت  1فروردین ،تیمار  12تین
کود ورمیکمپوست در هکتار نسوت به شاه افیزایش  11/1درصی
نشیان داد ،امیا نسیوت بیه  1تیین در هکتیار ورمییکمپوسیت تفییاوت
معنیدار ن اشت (ج ول .)1
وجود فرصت کیافی بیرا رشی سیوب افیزایش ارتفیا در بوتیه
میگردد .در آزمایشی علت کاهش رشی گییاه بیا تیأخیر در کاشیت را
کییاهش دوره رش ی رویشییی دانسییتهان ی ( Seghatoleslami and
 .)Ahmadi Bonakdar, 2010بنابراین کاشت دیرهنگام بیا کیاهش
طول دوره رش موجب کیاهش رش میشیود .کاشیت گییاه در زمیان
مناسب سوب می شود که مجموعه عوامل محیطی مناسب برا سیوز
ش ن ،استقرار و بقا گیاه فراهم شود و گییاه در دوره رشی خیود بیا

شیرایط مطلوب محیطیی روبیهرو گیردد (.)Ghorbani et al., 2010
بنابراین دوره رش طوالنیتر و یا اختالف در صفات فیزیولوژیکی مثل
مق ار رنگ انهها فتوسینتز و محتیوا نسیوی آب بیر در تیاریخ
کاشت  1اسفن  ،از دالیل احتمالی برا مییزان بیاالتر شیاخصهیا
رش باش  .از سو دیگر کود ورمیکمپوست حاو عناصیر غیذایی
قابل استفاده فراوانی بوده که موجب تغذییه مسیتقیم گیاهیان شی ه و
سوب افزایش رش و تع اد شیاخه جیانوی مییگیردد ( Rathore and
 .)Kumar, 2021در هر حیال وجیود میواد هیومیکی و میواد آلیی در
ورمی کمپوست ،رش گیاه بادرشوو را به شکل مناسوی تحریک می کن
( .)Gohari et al., 2019با توجه به ایینکیه ورمییکمپوسیت سیوب
بهوود جذب عناصر غذایی از جمله نیتیروژن و فسیفر شی ه ،بنیابراین
افزایش افزایش ارتفا و تع اد شاخه جانوی گیاه بادرشیوو در در تیمیار
ورمیکمپوست  12تن در هکتار تایی بر این ادعا میباش .

جدول  -8نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات) برای صفات عملکرد کمی و کیفی
Table 8- Analysis of variance (mean square) for studied traits quantitative and qualitative yield

عملکرد
اسانس

وزن خشک

درصد اسانس

وزن خشک

شاخه جانبی

ارتفاع بوته

درجه

Lateral
branch

Plant
height

آزادی
d.f

S.O.V

* 58

2

تکرار

3

ريشه

اندام هوايی

Root dry
weight

Shoot dry
weight

15.8 ns

0.0024 ns

18686 ns

737314 ns

** 18

** 229.3

** 0.0059

** 79328

** 13040533

** 37

** 328

**531.7

**0.0056

** 120069

** 16315239

** 25

** 127

2

19.5 ns

0.0005 ns

* 16273

* 1136833

*4

24 ns

6

12.0

0.0009

5246

327983

1.4

17

22

11.6

6.8

17.3

8.7

10.0

8.0

_

Essential
oil yield

Essential oil
percentage

منابع تغییر

Replications

تاریخ کاشت
Planting dates

ورمیکمپوست
Vermicompost

تاریخ کاشت × ورمیکمپوست
×Planting dates
Vermicompost

خطا
Error

ضریب تغییرات
)C.V (٪

* ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنح و یک درص و ع م معنیدار
**,* and ns is significant at the 5 and 1 percent probability level, respectively and non-significant

وزنخشکاندامهواییوریشه

اثر تاریخ کاشت و کود ورمیکمپوست بر وزن خشک ان ام هوایی
و ریشه بادرشیوو معنییدار بیود ،همچنیین ایین صیفات تحیت تیأثیر
برهمکنش تاریخ کاشت و کود ورمییکمپوسیت در سیطح احتمیال 1
درص قرار گرفت (ج ول  .)1تأخیر در زمان کاشت سوب کاهش وزن
خشک ان ام هوایی بادرشوو شی  .از سیو دیگیر در تیاریخ کاشیت 1
اسفن  ،بیشیترین وزن خشیک انی ام هیوایی در شیرایط  12تین کیود
ورمیکمپوست با میانگین  1192کیلوگرم در هکتار و کمتیرین مقی ار
این صفت در شاه با میانگین  1112کیلوگرم در هکتار بهدسیت آمی

(ج ول  .)1در تاریخ کاشیت  11اسیفن و  1فیروردین ،بیشیترین وزن
خشک ان ام هوایی در ورمیکمپوست  12تن در هکتار بهدست آم که
نسوت به شاه اختالف معنیدار نشان داد (ج ول  .)1همچنیین در
تییاریخ کاشییت  11فییروردین ،اخییتالف معنیییدار بییین سییطوح
ورمیکمپوست  1و  12تن در هکتار با شاه وجود ن اشت (ج ول .)1
تاریخ کاشت  11فیروردین سیوب کیاهش معنییدار وزن خشیک
ریشه ش (ج ول  .)1از سو دیگیر در تیاریخ کاشیت  1اسیفن  ،وزن
خشک ریشه در شرایط  12تن کود ورمیکمپوست نسیوت بیه شیاه
افیزایش  94/1درصی نشیان داد (جی ول  .)1در تیاریخ کاشییت 11

وطن دوست و مدن دوست ،بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرشبو ( )Dracocephalum moldavica L.با کاربرد کود...
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اسفن  ،وزن خشک ریشه در سطوح مختلف کود ورمیکمپوست نسوت
به شاه اختالف معنیدار نشان ن اد (ج ول  .)1همچنین در شرایط
تییاریخ کاشییت  1فییروردین و  11فییروردین ،تیمییار  12تیین کییود
ورمیکمپوست در هکتار نسوت به شاه افزایش معنیدار نشان داد،
اما نسوت به  1تن در هکتار ورمیکمپوست تفاوت معنیدار ن اشیت
(ج ول .)1
تأخیر در زمان کاشت باعث کوتیاه شی ن طیول دوره رشی گییاه
می شود و در نتیجه گیاه ماده خشک کمتر تولی مییکنی  .بنیابراین
کاهش وزن خشک با تأخیر در کاشت نیز مؤیی ایین امیر میی باشی .
محققان گزارش کردن که اثرات زیان بار تیأخیر در کاشیت بیه دلییل
تنش گرمیا انتهیایی دوره رشی از طریی تیأثیر بیر شیاخصهیا
فیزیولوژیکی بوده است ( .)Kamaei et al., 2019بنابراین کاهش در
میزان شاخصها رش از جمله وزن خشک ان ام هیوایی بادرشیوو در
تیمار  11فروردین در نتیجه کاهش محتیوا کلروفییل و اخیتالل در
فعالیتها فتوسنتز حاصل ش ه اسیت .از سیو دیگیر تولیی وزن
خشک بیشتر در سطح ورمی کمپوست در مقایسه بیا شیاه بیه دلییل
جذب عناصر غذایی بیشتر و همچنین بهوود رنگ انه ها فتوسنتز و
محتوا نسوی آب بر میباش  .احتماالً مقادیر باال ورمیکمپوست
سوب افزایش فعالیت میکروارگانیسمهیا خیاک شی ه و بیه تویع آن
جذب عناصر غذایی مورداستفاده در گیاه افزایش میییابی ( Rathore
 .)and Kumar, 2021محققان گزارش کردن که ورمیکمپوسیت بیا
بهوود رنگ انه ها فتوسنتز سوب تأثیر مثوتی بر رش گییاه بادرشیوو
دارد (.)Gohari et al., 2019

با  11اسفن و تاریخ کاشت  11اسفن با  1فروردین اختالف معنیدار
ن اشت (ج ول  .)2از سو دیگر افزایش مییزان عملکیرد اسیانس بیا
استفاده از کود ورمیکمپوست مشاه ه شی  ،بیهطیور کیه بیشیترین
عملکرد اسانس در تیمار  12تن ورمیکمپوست مشاه ه شی (جی ول
.)4
نتایج آزمایش نشان داد که اگرچه تأخیر در زمیان کاشیت سیوب
کاهش عملکرد کمی ش  ،اما سیوب افیزایش معنییدار مییزان درصی
اسانس بادرشوو ش  .الزم به ذکر است کیه احتمیاالً کیاهش عملکیرد
اسانس در تاریخ کاشت  11فروردین متاثر از کاهش وزن خشک ان ام
هوایی بوده است .از سو دیگر استفاده از کود ورمیکمپوست توانسته
سوب افزایش جذب عناصر غیذایی گیردد ،در نتیجیه سیوب افیزایش
فتوسنتز ش ه و این امر موجب وزن خشک بیشتر و در نهایت افیزایش
عملکرد اسانس میگردد .محققان گزارش کردن کیه تیأخیر در زمیان
کاشیت سیوب تغییییر در مییزان درصی و عملکیرد اسییانس مییشییود
( .)Soleimani et al., 2011از سو دیگر کودها آلی و زیستی بیا
تولی و ترشح اسی ها آلیی و بییان سینتز تنظییمکننی ههیا رشی
میتوانن شرایط مطلوبی را برا انجام بهتر فرآین ها بیوشیمیایی در
گیاهان دارویی فراهم سازن ( .)Attarzadeh et al., 2020در توافی
با برخی دیگر تحقیقات ،افزایش میزان اسانس گیاه بادرشوو با استفاده
از کودها آلی از جمله ورمیکمپوست گزارش ش ه است ( Nasiri et
 .)al., 2019بنابراین تغذیه مناسب گیاه از طری کودها آلی ،ممکن
است سوب تسهیل در انجام فرآین ها بیوشیمیایی تولی اسانس شود
و در نتیجیه مییزان اسیانس را افیزایش دهی ( Amooaghaie and
.)Golmohammadi, 2017

درصدوعملکرداسانس

نتیجهگیری

تاریخ کاشت و کود ورمییکمپوسیت ،درصی و عملکیرد اسیانس
بادرشوو را در سطح احتمال  1درصی تحیت تیاثیر قیرار داد ،امیا ایین
صفات تحت تأثیر برهمکنش تاریخ کاشت و کود ورمیکمپوست قیرار
نگرفت (ج ول  .)1تأخیر در زمان کاشت سوب افزایش درص اسیانس
بادرشوو ش  ،به طور که تاریخ کاشت  11فروردین از درص اسیانس
باالتر برخوردار بود (ج ول  .)2همچنین درصی اسیانس در شیرایط
تاریخ کاشت  1فروردین با تاریخ کاشت  11فروردین و تاریخ کاشت 1
اسفن و  11اسفن اخیتالف معنییدار مشیاه ه نشی (جی ول  .)2از
سو دیگر بیشترین میزان درص اسانس بیه مییزان  2/04درصی در
تیمار  12تن ورمیکمپوست مشاه ه ش  ،هرچن که ورمیکمپوست 1
تن در هکتار با شاه اختالف معنیدار نشان ن اد (ج ول .)4
تأخیر در زمان کاشت تا زمان  1فیروردین سیوب افیزایش درصی
اسانس بادرشوو ش  ،اما تاریخ کاشت  11فروردین عملکیرد اسیانس را
به میزان  91/0درص نسوت به تاریخ کاشت  1فیروردین کیاهش داد
(ج ول  .)2همچنین عملکرد اسانس در شرایط تاریخ کاشت  1اسیفن

تأخیر در زمان کاشت با کوتاه ش ن طیول دور رشی سیوب تیاثیر
منفی بر محتوا نسوی آب بر و رنگیزهها فتوسنتز ش ه اسیت،
که در نهایت رش و توسعه ریشه را مح ود می کن  .همچنیین کاشیت
گیاه بادرشوو در تاریخ کاشت  11فروردین سوب نیوعی محی ودیت در
جذب عناصر غذایی در مراحل انتهایی رش ش ه است .از سو دیگیر
تیمارها کود ورمیکمپوست استفاده ش ه بر خصوصییات کمیی و
کیفی بادرشوو اثر معنیدار داشت .ورمیکمپوسیت توانسیته عناصیر
غذایی را به میزان قابل قوول در اختیار گیاه قرار ده و شرایط مناسب
رش و افزایش عملکرد را در پی داشته باشی  .در مجمیو نتیایج ایین
پووهش نشان داد که ورمیکمپوسیت بیا فیراهم آوردن محییط رشی
مناسب باعث افزایش رش در بادرشوو ش ه است .از ایین رو کودهیا
آلی میتوان برا بهوود عملکرد کمی و کیفی اسیتفاده گیردد کیه در
چشمان از این گیاه برا کاربردها دارویی مفیی اسیت .بنیابراین بیه
نظر میرس که تاریخ کاشت  1اسفن و مصرف  12تن ورمیکمپوست
برا کاشت گیاه بادرشوو مناسب باش .
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Introduction
Environmental condition and appropriate planting date are the most important factors in producing optimal
yield. Different planting dates lead to adaptation of plant vegetative growth period to different temperatures,
daytime, and solar radiation. Therefore, it affects the development, production of biomass and ultimately plant
yield. The effect of environmental factors on phenological stages of the plant makes the planting date differ from
region to region and between genotypes in one region. Determining the optimal time for planting an herb is very
important and it is a major factor to achieve potential yield. Furthermore, vermicompost plays an effective role
by making available the necessary nutrients. Despite many studies on the positive effects of Vermicompost on
the growth of different plants, few studies have investigated the use of vermicompost for Dracocephalum
moldavica at different planting dates. Therefore, this experiment aimed to examine the effects of different
amounts of vermicompost on the growth, yield, and essential oil of Dracocephalum moldavica at different
planting dates.
Materials and Methods
This study was conducted byfactorial experiment based on completely randomized block design. The first
factor included different planting dates at four levels (20 February, 5 March, 20 March, and 3 April) and the
second factor included vermicompost at three levels (control and 5 and 10 t.ha-1 of vermicompost). Samples
were taken from plants in the field at 50% flowering stage to measure the concentration of leaf elements and
physiological traits. At the end of the growth period, were measured the height, the number of lateral branches,
dry weights of aerial organs, and root dry weight. To measure the percentage of essential oil, were harvested
aerial organs in different treatments at the flowering stage. Analysis of data variances was performed using SAS
software version 9.1. Duncan’s Multiple Range test was used to a comparison between means at p ≤ 0.05. It
should be noted that the results of mean comparison were only presented for the traits that the effect of
experimental factors on them was statistically significant.
Results and Discussion
The results indicated that the highest nitrogen and phosphorus content of leaves and dry weight of
Dracocephalum moldavica were obtained in a treatment of 10 t.ha-1 of vermicompost. The delayed planting
changed physiological traits, including chlorophyll content and relative water content of leaves. Delayed planting
due to the higher heat and drought stress decreased root growth and thus caused low water absorption from the
soil. Therefore, the delay in planting reduced some growth indices of Dracocephalum moldavica Because of
improved absorption of nutrients such as nitrogen, vermicompost resulted in further synthesis of the
photosynthesis pigments. Regarding the results of this experiment, the greatest shoot dry weight, dry weight root
and essence percentage were obtained by applying 10 t.ha-1 of vermicompost, while the lowest one was observed
in control treatment without applying vermicompost fertilizer. There was an increase in essential oil percentage
and yield by the use of 10 t.ha -1 of vermicompost. Furthermore, the planting date of 3 April reduced the yield of
essential oil compared to the planting date of 20 March.
Conclusions
In general, the highest quantitative and qualitative yields of Dracocephalum moldavica were seen in the
treatment of 10 t.ha-1 of vermicompost. We recommend the planting date of 20 February and 10 t.ha -1 of
vermicompost for Dracocephalum moldavica planting. Providing a suitable growth medium, vermicompost
increased the growth of Dracocephalum moldavica Therefore, organic fertilizers can be used to improve the
quantitative and qualitative yield of herbs, and they are useful for medicinal applications in the perspective of
this plant.
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