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1392سال دوازدهم، دوره دوم، شماره مسلسل چهل و ششم، بهار

فصلنامه گیاهان دارویی

  
  

اسانس و عملکرد اندام هوایی گیاه دارویی اسطوخودوسو ترکیباتتغییرات میزان
(Lavandula officinalis L.)تحت تأثیر تیمارهاي مختلف نیتروژن  

  
  

3مهرآفرینعلی،2مزینانیحسینیسیدمصطفی،*1پورهاديعلیرضا

  
  

  ، ایرانتبریزشرقی،آذربایجانواحدجهاددانشگاهیعضوباغبانی،تخصصیدکتريدانشجوي- 1
  ، ایرانشهرريشهرري،واحداسالمیآزاددانشگاهزراعتگروه،علمیهیأتعضو- 2
داروییگیاهانپژوهشکدهدارویی،گیاهانتحقیقاتمرکزتوسعهوکشتپژوهشیگروه،علمیهیأتعضو- 3

  ، ایرانکرججهاددانشگاهی،
  شرقیآذربایجانواحدجهاددانشگاهیتبریز،دانشگاهتبریز،: مکاتبهآدرس*

  )0411(5550618: و نمابرتلفن
  Hadipour1@yahoo.com: پست الکترونیک

  

  5/4/92:تاریخ تصویب                                            12/4/91: دریافتتاریخ 

  چکیده
اثر لذا بررسی.باشدثر در افزایش عملکرد فیتوشیمیایی و زراعی گیاهان دارویی میؤنیتروژن یکی از عناصر بسیار م:مقدمه

  .باشدضروري میترکیبات نیتروژنه بر میزان تولید اسانس و ماده خشک گیاه دارویی اسطوخودوس 
اسطوخودوسداروییگیاهخشکمادهعملکردواسانس، اجزاي اسانسمقدارتغییراتشناختمنظوربهپژوهشاین:هدف
  .درآمداجرابهنیتروژنهکودهايمصرفکاهشراستايدرنیتروژنمختلفتیمارهايکاربردتأثیرتحت

آزاددانشگاهتحقیقاتیمزرعهدرتکرار4وتیمار7باتصادفیکاملهايبلوكآماريطرحقالبدرآزمایشاین:بررسیروش
180مصرفخاكونیتروژندرصد5/7و5/1،3،5/4،6پاشیلمحلوشاملآزمایشتیمارهاي. دشاجراشهررياسالمی

  .بودند) نیتروژنکاربردبدون(شاهدتیمارهمچنینوهکتاردراورهفرمبهنیتروژنکیلوگرم
رويبرو)>01/0p(گیاهشدهگیرياندازهخصوصیاتتمامیرويبه لحاظ آماري برنیتروژنهمختلفتیمارهايکاربرداثر:نتایج
تیماردرفرعیهايساقهتعدادوبوتهارتفاعبیشترین. دشدار معنی)>05/0p(و میزان لینالول اسانسگیاهاسانسدرصد
ساقه،خشکوزنهوایی،اندامتروزناصلی،ساقهقطربیشترینهمچنین. شدمشاهدههکتاردرنیتروژندرصد5/4پاشیمحلول

درنیتروژنکیلوگرم180مصرفخاكتیمارسینئول و لینالول اسانس در8و1، مقدار گیاهاسانسمیزانهوایی،انداموبرگ
مصرفخاكتیمارباهکتاردرنیتروژندرصد5/4پاشیگیاه در تیمار محلولاسانسمیزانوساقهخشکوزن.دشحاصلهکتار
  .نداشتداريمعنیتفاوتهکتاردرنیتروژنکیلوگرم180

اسانس میزانو يهاي رشدشاخصبهبودضمن امکان در غلظت مناسب پاشی نیتروژن نتایج نشان داد که محلول:گیريجهینت
  .دشوهاي ناشی از کاربرد زیاد کودهاي نیتروژنی هزینه تولید و آلودگیو تواند موجب کاهش مصرف نیتروژنگیاه، می

  نیتروژناسانس،مقدار، پاشیمحلولخشک،مادهعملکرداسطوخودوس،:واژگانگل
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  دوازدهم، دوره دوم، فصلنامه گیاهان دارویی، سال 
  1392شماره مسلسل چهل و ششم، بهار 

...اسانسو ترکیباتتغییرات میزان

  مقدمه

Lavandula officinalisنـام علمـی   با اسطوخودوس L.

Labiatae(یـان خانواده نعناعازو همیشه سبزچندساله گیاهی

چون در و باشد میبومی اروپا این گیاه. است)Lamiaceaeیا 
از آن صرفاًو تولیدتهیهکند، ایران به صورت خودرو رشد نمی

60تـا 30بـین  گیـاه ارتفـاع  . پـذیر اسـت  امکـان کشـت طریق 
س أاي انتهایی و مجتمع در رها به صورت خوشهگل،مترسانتی

دوران گلدهی با توجه به شرایط محیطـی و آب  . باشدساقه می
. و هوایی منطقه اواخر بهار تا شهریورماه گـزارش شـده اسـت   

مردم درگذشته از ].1،2[مرغی استمیوه فندقه و به شکل تخم
ي دهاي دارویی متعـد وس استفادهو گل اسطوخوداندام هوایی

آنها معتقد بودند که استفاده از آن سبب معالجه افراد . کردندمی
. شـود فلج و به کار افتادن مجدد دست و پـاي ایـن افـراد مـی    

هـاي مغـزي از جملـه    همچنین براي درمان بعضـی از بیمـاري  
هـاي معـده   درمان بیماريو خون گرفتگی عروق مغزي سردرد 

اسـتفاده بـه عنـوان    عالوه بر آن،.کردنداستفاده میاز این گیاه 
هاي آن توسط زنبـور  ها و تغذیه گلباغ،هاگیاه زینتی در پارك

عسل و افزایش محصول عسل از عـواملی اسـت کـه نیـاز بـه      
کشت و کار اسطوخودوس را روز به روز درجهان بیشتر نمایان 

در بـه صـورت گسـترده   کشت ایـن گیـاه  به هرحال،. سازدمی
کشورهایی نظیر فرانسه، روسـیه، بلغارسـتان، ژاپـن، آمریکـا و     

3بـیش از  (اسانس اسطوخودوس ].1،2[مجارستان رایج است 
ه هاي آن باز گلبه ویژههاي گلدار و از تقطیر سرشاخه) درصد

نوع ترکیب مختلـف دارد  40اسانس آن بیش از .آیددست می
، )Linalyl acetate(استات لینالیل: ترین آنها عبارتند ازکه مهم

ــینئول  ــالول )Cineole(س ــرول )Linalool(، لین و )Nerol(، ن
ــول ــید  . )Borneol(بورنئ ــر اس ــاتی نظی ــین در آن ترکیب همچن

بوتیریـک، اسـید پروپیونیـک و اسـید والریـک، لینــالول آزاد و      
ژرامبول، تانن، فالونوئیدها، لینالول، ترکیبات فنلی و مونـوترپن  

  ].3[وجود دارد 
هاي زراعی مناسب امروزه به کارگیري عملیات و روش

  جهت تولید محصول به میزان الزم و با کیفیت مطلوب بسیار 
  

  

  

هاي نوین در این راستا استفاده از شیوه.باشدمورد توجه می
برداري منابع از جمله کاهش مصرف کود و مدیریت بهره

نیل به افزایش عملکرد کمی و کیفی راهی مناسب جهت 
تحقیقات نشان داده است ]. 4[باشد اهداف کشاورزي پایدار می

8/0صد کیلوگرم، گیاه اسطوخودوس براي تولید هر یک
کیلوگرم 8/0کیلوگرم اکسید فسفر و 2/0کیلوگرم نیتروژن، 

استفاده از همچنین .کننداکسید پتاس از خاك جذب می
در افزایش اي هاي غذایی در زمان مناسب نقش عمدهمحلول

هاي مسن عالئم کمبود نیتروژن ابتدا از برگ. ]5[عملکرد دارد 
شود و با افزایش شدت کمبود، عالئم آن در پایینی شروع می

همچنین زیادي نیتروژن در . شودتر نیز دیده میهاي جوانبرگ
ها و سرانجام ریزش خاك موجب زردي و سوختگی نوك برگ

ترکیبات پروتئینی، بیوسنتزنیتروژن در ].6[شود آنها می
، ترکیباتی که در ساخت واسطها، ترکیبات متابولیسمیآنزیم

مواد و انتقال انرژي فعالیت دارند و حتی در ساختمان اسید 
دزاکسی ریبونوکلئیک که انتقال خواص ارثی را بر عهده دارد، 

بیشترین مقدار نیتروژن موجود در ]. 7[داردنقش و حضور
ها به پروتئین. آلی و به شکل پروتئین استگیاه به صورت

شوند که در موقع جوانه مقدار زیاد در بذر گیاهان یافت می
هاي جدید در گیاهان به زدن هیدرولیز و براي ساختار پروتئین

لکول کلروفیل است و ونیتروژن جزء مهمی از م. روندکار می
تولید این عنصر بیشتر شود مقدار پروتئین ههرچه مقدار عرض

گیري تر شده و سطح کربنها بزرگشده بیشتر و در نتیجه برگ
بنابراین ساخت مواد هیدروکربنه با افزایش . ابدیافزایش می

و تولید بیشتر و مصرف آن براي ساخت پروتئین،نیتروژن
همچنین افزایش نیتروژن . ابدیافزایش میهاي ثانویهمتابولیت

  ]. 5[ود شباعث افزایش سطح فعال برگ می
با توجه به اهمیت ترکیبات نیتروژن در تولید محصول و 
نقش آن در عملکرد کمی و کیفی گیاه، در این تحقیق نیز

عملکرد ماده خشک گیاه واسانسو اجزاي تغییرات مقدار
ثیر کاربرد تیمارهاي مختلف نیتروژن در ااسطوخودوس تحت ت

.راستاي کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه بررسی شد
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پور و همکارانهادي

هاروشومواد
7هاي کامل تصادفی با طرح بلوكبر پایهاین آزمایش 

تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 4تیمار و 
تیمارهاي . دشاجرا 1389-1390هايدر سالشهرري

پاشی سطوح مختلف کود نیتروژنی اوره آزمایشی شامل محلول
و 6، 5/4، 3، 5/1با مقادیر صفر، ) نیتروژن خالصدرصد46(
کیلوگرم نیتروژن در 180درصد نیتروژن و همچنین تیمار 5/7

هر . مترمربع بود18معادل 3×6ها ابعاد کرت. هکتار بودند
متر و سانتی50خط کشت با فاصله خطوط 6کرت شامل 
بوته در 50000متر بود و تراکم گیاه برابر سانتی40فاصله بوته 

متر 2ها و بلوكمتر1ها فاصله بین کرت. هکتار انتخاب شد
موقعیت جغرافیایی و در 1در جدول شماره . در نظر گرفته شد

خاك . شودمشخصات خاك مزرعه مشاهده می2جدول شماره 
  .باشداز نوع سیروزم میمنطقه مانند اکثر نواحی ایران

هايقلمه،1389تحقیق در اوایل سال اینانجامجهت
داروییگیاهانپژوهشکدهازکسان، سالم و مناسبی

گلخانهبهزاییریشهبرايسپسودشتهیهجهاددانشگاهی
  با غلظت IAAها در اکسین قلمه. شدنددادهانتقالتحقیقاتی

  
  

  

دقیقه قرار داده شده و سپس 5قسمت در میلیون به مدت 100
قرار دادهمتریسانت20به قطر بادي و ي پر از ماسههادر گلدان

سال در اسفندماه سازي زمین مزرعه طرح جهت آماده. شدند
کیلوگرم بر هکتار کود 70میزان به همزمان با شخم1389

بر مزرعه طرح سپس . دشاضافه به خاك سولفات پتاسیم
هاي کامل تصادفی با طرح بلوكبر پایهاساس نقشه آزمایش 

اوایل دار در هاي ریشهقلمه.بندي شدکرتچهار تکرار 
جهت کشت به زمین اصلی منتقل 1390سال فروردین ماه 

آبیاري انتقال به زمین اصلیها بالفاصله پس از قلمه. شدند
اي یک بار انجام شدند و بعد از آن آبیاري به طور منظم هفته

سایر عملیات زراعی مزرعه بر حسب نیاز انجام و . گرفت
ي تیمارها.ها در حد مطلوب حفظ شدبوتهوضعیت
ک، یهاي ر سه تقسیط به نسبت مساوي در زمانپاشی دمحلول

سه و پنج ماه پس از کاشت به صورت سرك با استفاده از یک 
5/1لیتر با قطر نازل 10دستگاه سمپاش دستی به ظرفیت 

180هاي تیمار شاهد و بوته.ندشداعمالمتر روي گیاهان یمیل
پاشی وگرم کود اوره در هکتار نیز با آب معمولی محلولکیل

  . شدند

  مشخصات اقلیمی منطقه مزرعه تحقیقاتی–1جدول شماره 

  سالیانهبارندگی

)مترمیلی(
جغرافیاییطولجغرافیاییعرض

  سطحازارتفاع

)متر(دریا

  سالیانهدمايمیانگین

)گرادسانتیدرجه(

112018دقیقه8ودرجه51دقیقه30ودرجه8/24535
  

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی–2جدول شماره 

خاكعمق
)مترسانتی(

  ECخاكبافت
(dS m-1)pHO.C

%
N

(mg kg-1)
P

(mg kg-1)
K

(mg kg-1)

35/732045470رسیلوم0–15

5/28/722530470رسیلوم15–30
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  1392شماره مسلسل چهل و ششم، بهار 

...اسانسو ترکیباتتغییرات میزان

10، از هر کرت در مرحله گلدهی گیاهبرداريجهت نمونه
از محل طوقه توسط قیچی باغبانی به ) اثر حاشیهبا رعایت(بوته 

هاي نایلونی بزرگ به طور تصادفی چیده شد و بالفاصله در کیسه
و ارتفاع اصلی ، قطر ساقه ساقهسپس تعداد ، دشآزمایشگاه حمل 

در روز10ها به مدت بوته. گیري شدها و وزن تر آنها اندازهبوته
ها خشک شدند و سپس وزن خشک نمونهسایه اتاق و هواي آزاد

ها جدا و وزن هاي خشک هر تیمار از ساقهبرگ. دشتعیین 
گرم از هر 100سپس مقدار . دشها ثبت نمونههساقبرگ و خشک 

شگاه آنالیز شیمیایی پژوهشکده گیاهان دارویی منتقل ینمونه به آزما
و پس از آسیاب کردن، با استفاده از دستگاه کلونجر میزان اسانس 

  .]8[دشگیري آنها اندازه
هاي مورد نظر پس از براي شناسایی ترکیبات، اسانس

هاي دند تا نوع ترکیبشتزریق GC/MSستگاه سازي به دآماده
کروماتوگرافی دستگاه گاز. دهنده آنها مشخص شودتشکیل

متر، 30با ستون به طول Agilent 6890استفاده شده از نوع 
میکرومتر از 25/0متر و ضخامت الیه میلی25/0قطر داخلی 

د که شبرنامه دمایی ستون به نحوي تنظیم . بودHP-5MSنوع 
  گراد و توقف در این دما درجه سانتی50دماي ابتدایی آن 

گراد در هر دقیقه، درجه سانتی3دقیقه، گرادیان حرارتی 5
درجه در هر 15گراد با سرعت درجه سانتی240افزایش دما تا 

دقیقه توقف در 3گراد و درجه سانتی300دقیقه، افزایش دما تا 
گراد بود و از درجه سانتی290یق دماي اتاقک تزر. این دما بود

متر در میلی8/0گاز هلیم به عنوان گاز حامل با سرعت جریان 
طیف نگار جرمی مورد استفاده مدل . دشدقیقه استفاده 
Agilent 5973 الکترون ولت، روش 70با ولتاژ یونیزاسیون

گراد درجه سانتی220و دماي منبع یونیزاسیون EIیونیزاسیون 
ها به کمک شاخص بازداري آنها و مقایسه سایی طیفشنا. بود

هاي موجود در کتب مرجع و مقاالت و با استفاده آن با شاخص
هاي جرمی ترکیبات استاندارد و استفاده از اطالعات از طیف

  .]8،9[موجود در کتابخانه کامپیوتري صورت گرفت 
مورد SASافزار آماري هاي حاصل با استفاده از نرمداده

ها با استفاده قرار گرفت و مقایسه میانگین دادهزیه و تحلیل تج
  .دانکن صورت پذیرفتاي آزمون مقایسه میانگین چند دامنهاز 

  نتایج
  

اثر تیمارهاي حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که نتایج 
در و میزان لینالول اسانس مختلف نیتروژن بر درصد اسانس

و بر روي سایر صفات مورد ارزیابی در سطح سطح پنج درصد
  ).3جدول شماره (بوددار آماري یک درصد معنی

اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر دار بودن با توجه به معنی
ها نشان داد که تیمارمیانگینهاسطوخودوس، مقایسبوتهارتفاع 
کیلوگرم نیتروژن در 180و نیتروژندرصد 5/4پاشیمحلول

متر بیشترین سانتی79/26و 27ترتیب با میانگین هکتار به
اسطوخودوس را دارا بود و نسبت به بقیه تیمارها بوتهارتفاع 
با توجه به ).1شمارهنمودار(داشت يدارمعنیتفاوت
، تیمار ساقهاثر مقادیر مختلف نیتروژن بر قطر بودندارمعنی
بیشترین قطر 025/3کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 180
. هاي بعدي قرار گرفتندرا دارا بود و بقیه تیمارها در گروهساقه
در گروه دوم آماري قرار نیتروژندرصد5/4پاشیمحلولتیمار

نمودار(دار نداشتمعنیتفاوتدرصد 3تیمار گرفت و با
مشاهده ساقه فرعی گیاهتعدادمیانگین در مقایسه).2شماره

92/4با میانگین نیتروژندرصد5/4پاشیمحلولشد که تیمار 
فرعی گیاه اسطوخودوس را دارا بود که با ساقهبیشترین تعداد 

يدارمعنیتفاوتهکتار کیلوگرم نیتروژن در180تیمار 
در وزن میانگین تیمارهاهدر مقایس).3شمارهنمودار(نداشت 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 180مار ی، تخشک ساقه
را دارا بود ساقهبیشترین وزن خشک در هکتار گرم کیلو8/838

3و 5/4پاشیمحلولو در گروه اول قرار گرفت و با تیمار 
دار نداشت ولی با بقیه تیمارها معنیتفاوتنیتروژندرصد

اثر مقادیر ).4شمارهمودارن(بوديدارمعنیتفاوتداراي 
مختلف نیتروژن بر وزن خشک برگ گیاه اسطوخودوس

کیلوگرم اوره در هکتار با میانگین 180تیمار شد ودارمعنی
بیشترین وزن خشک برگ گیاه کیلوگرم در هکتار 1300

).5شمارهنمودار(به خود اختصاص داداسطوخودوس را 
  گیاه ندام هواییامقادیر مختلف نیتروژن بر وزن تر 
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  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیربوتهارتفاعتغییرات-1شمارهنمودار

  

  
  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیرقطر ساقه اصلیتغییرات-2شمارهنمودار
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  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیرهاي فرعیتعداد ساقهتغییرات-3شمارهنمودار

  
  

  
  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیروزن خشک ساقهتغییرات-4نمودار شماره 
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  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیروزن خشک برگتغییرات-5شمارهنمودار

  
  

و تیمار ) 3جدول شماره (داشتيداراسطوخودوس اثر معنی
در گرم کیلو9275کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 180

و نسبت به بقیه را بودرا دااندام هواییبیشترین وزن تر هکتار، 
از ).6شمارهنمودار(بوديدارمعنیتفاوتتیمارها داراي 

مشاهده شد که تیمار اندام هوایی میانگین وزن خشک همقایس
در گرم کیلو2239کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین180

گیاه اسطوخودوس را اندام هوایی بیشترین وزن خشک هکتار 
نمودار (داشتيدارمعنیتفاوتبقیه تیمارها بادارا بود و 

  ).7شماره 
در تیمارهاي گین درصد اسانس گیاه میانهمقایسبا بررسی

کیلوگرم اوره در هکتار با 180مشاهده شد که تیمار مختلف 
ه با کدرصد بیشترین میزان اسانس را دارا بود8/1میانگین 

نیتروژن از نظر آماري در یک درصد5/4پاشیمحلولتیمار
پس از ارزیابی میزان ).8شمارهنمودار(داشتسطح قرار 

کیلوگرم 180هايشد که تیمارخصمشسینئول8و1ترکیب 
درصد 5/4و 3، 5/1پاشی ، شاهد و محلولاوره در هکتار

، 12/15، 13/15، 17/15هاي با میانگیننیتروژن به ترتیب 
را دارا این مادهبیشترین میزاناسانس، درصد 16/15و 14/15
ی باداري نداشتند ولهم تفاوت معنیباکه از نظر آماريندبود

نمودار(ند داشتيدارمعنیتفاوتدرصد 5/7و 6هايتیمار
میزان نیتروژن بر تیمارهاي اثر مقادیر مختلف ).9شماره

و بر دار شدمعنیدرصد5ترکیب لینالول اسانس در سطح 
180هايمشخص شد که تیمارهامقایسه میانگیناساس آزمون

درصد نیتروژن 5/4و 3، 5/1، شاهد، کیلوگرم اوره در هکتار
و 12/30، 12/30، 18/30،06/30هاي با میانگینبه ترتیب 

باو را بودندرا دالینالول بیشترین میزان اسانس،درصد18/30
نمودار(ند داشتيدارمعنیتفاوتدرصد 5/7و 6هايتیمار

  ).10شماره
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  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیروزن تر اندام هواییتغییرات-6شمارهنمودار

  
  

  
  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیروزن خشک اندام هواییتغییرات-7شمارهنمودار
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  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیرمیزان اسانس گیاهتغییرات-8شمارهنمودار

  
  

  
  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايسینئول تحت تأثیر8و1ثره ؤمیزان ماده متغییرات-9شماره نمودار 
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  نیتروژنهکودمختلفتیمارهايتحت تأثیرمیزان ماده موثره لینالولتغییرات-10شمارهنمودار

  

  بحث
پاشی نیتروژن در مقایسه با شاهد که محلولدادنتایج نشان 

وزن خشک ساقه، تعداد قطر ساقه،،بوتهباعث افزایش ارتفاع 
و درصد اسانس اندام هوایی، وزن تر و خشک و برگساقه

در هکتار برتر نیتروژنکیلوگرم180در اکثر صفات تیمار . دش
در گروه دوم نیتروژندرصد 5/4پاشی بود و تیمار محلول

به جز صفات وزن خشک ساقه و میزان ماري قرار داشتآ
کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 180اسانس که تیمار 

. نیتروژن در یک گروه آماري بودنددرصد 5/4پاشی محلول
باعث نیتروژندرصد5/7و 6پاشی البته تیمارهاي محلول

تواند به دلیل د که میشمورد مطالعه صفات تماممقدارکاهش 
در نتیجه افزایش نیتروژن بیش از حد آستانه تحمل گیاه و 

  .دشوثره ؤو مواد مدرصد اسانس ،باعث کاهش عملکرد
ثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن أت]10[پور حسینی و هادي

نتایج نشان داد که و نمودندبررسی رابر روي اسطوخودوس
  کیلوگرم کود اوره در هکتار باعث افزایش 180و 150مصرف 

  

در ]11[زاده و همکاران عباس. دشدار صفات رشدي معنی
دار پاشی کود نیتروژنثیر محلولأآزمایشی که به منظور بررسی ت

بر عملکرد زراعی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه 
)Melissa officinalis L.( گرفت، مشاهده انجامدر گلدان

بیشترین نیتروژندرصد5/4پاشی نمودند که مقادیر محلول
ماده خشک و ارتفاع گیاه را تولید نموده و با بقیه تیمارها 

بر آزمایش ایندار داشت که این نتایج با نتایجمعنیتفاوت
  . گیاه اسطوخودوس مطابقت داردروي 

هاي یندآرسد مصرف نیتروژن با نقشی که در فربه نظر می
هاي رویشی متابولیسمی فتوسنتز دارد، منجر به افزایش ویژگی

اي دارد که البته باید اشاره نمود که این افزایش آستانه. دشو
دشوهاي رویشی میبیشتر از این مقدار منجر به کاهش ویژگی

و 3براي گیاه اسطوخودوس بر اساس این تحقیق مقادیر ]. 12[
نتایج این تحقیق . باشدلوب میدرصد نیتروژن، حد مط5/4

دهد با افزایش نیتروژن نسبت به تیمار شاهد، صفات نشان می
یابد، به طوري که بیشترین مقادیر در تیمار رویشی افزایش می
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اثر ] 13[برجیان و امام .دست آمده بیپاشدرصد محلول5/4
مورد مطالعه قرار را پاشی اوره بر عملکرد دو رقم گندم محلول

پاشی محلولنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که. دنددا
نژاد و مرندي.دشدار عملکرد دانه نیتروژن باعث افزایش معنی

افزایش مقادیر مختلف نیترات بیان داشتند که ]12[همکاران 
، وزن اندام هواییآمونیوم باعث افزایش وزن تر و خشک

ر و تعداد گستهیخشک برگ و ساقه، ارتفاع گیاه، قطر سا
Lavandula officinalis(اسطوخودوسيهاهساق L.(

طوري که بیشترین وزن تر و خشک ساقه و قطر به. دشومی
کیلوگرم نیترات آمونیوم در 200گستر مربوط به تیمار سایه

بیشترین .هکتار و کمترین وزن تر مربوط به تیمار شاهد بود
و 150وزن خشک کل و وزن خشک برگ مربوط به تیمارهاي 

کیلوگرم در هکتار و 150مربوط به ساقهو بیشترین تعداد 200
زاده و عباس. کمترین مقدار آنها مربوط به تیمار شاهد بود

ثیر روش مصرف کود أبه منظور بررسی ت]14[همکاران 
تروژن خالص به درصد کود نی6و 5/4نیتروژن از تیمارهاي 

کیلوگرم نیتروژن خالص در 90و 60پاشی، فرم اوره و محلول
نتایج . هکتار مصرف در خاك مزرعه و شاهد استفاده نمودند

پاشی درصد نیتروژن به صورت محلول6و 5/4میزان نشان داد که 
Melissa officinalis(بر روي گیاه بادرنجبویه  L.(مزرعه در

باعث افزایش عملکرد و درصد اسانس گیاه نسبت به شاهد 
کیلوگرم در هکتار نیز داراي افزایش بود ولی 60تیمار . شد

. دار نداشتمعنیتفاوتکیلوگرم در هکتار با شاهد 90تیمار 
که افزایش مقدار کود اوره دبیان نمودن] 5[قرنجیک و گالشی 
دم باعث افزایش تعداد پاشی بر روي برگ گنبه صورت محلول

گلچه در سنبله، شاخص برداشت، عملکرد دانه، شاخص سطح 
برگ، دوام سطح برگ و درصد پروتئین دانه در مقایسه با شاهد 

  . دار بودمعنیتفاوتشد که این 
ثیر أآزمایشی به منظور بررسی ت]15[دخت و مرويعباس

اجرا پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندممحلول
تیمارهاي آزمایش شامل کودپاشی اوره به صورت . نمودند

پاشی کود کیلوگرم در هکتار و محلول30دستی و به میزان 
گرم در هر 30معادل (کیلوگرم در هکتار 30اوره به میزان 

نتایج تجزیه واریانس . در مراحل مختلف رشدي بود) مترمربع
داري بر کلیه نیثیر معأپاشی نیتروژن تنشان داد که محلول

پاشی محلول. صفات مورد بررسی به جز ارتفاع بوته داشت
باعث افزایش عملکرد دانه، درصد پروتئین دانه، وزن سنبله، 

د ولی وزن هزار دانه و قطر دانه را شطول سنبله و طول دانه 
پاشی اوره در اثر محلول]16[صباحی و رحیمیان . کاهش داد

رشد سنبله، شاخص سطح برگ و در افشانی بر قبل از گرده
افشانی بر پاشی بعد از گردهنتیجه عملکرد و همچنین اثر محلول

دوام سطح برگ و درصد پروتئین دانه در دو رقم گندم را 
پاشی اوره پاشی شامل محلولتیمارهاي محلول. بررسی نمودند

درصد 5کیلوگرم ازت خالص در هکتار با غلظت 20به میزان 
مرحله رشدي به ساقه رفتن، مرحله ظهور برگ و در چهار

حداکثر اثر . افشانی و مرحله شیري اعمال شدندپرچم، گرده
پاشی اوره بر عملکرد، در مرحله به ساقه رفتن و مرحله محلول

  . به دست آمد) افشانیقبل از گرده(ظهور برگ پرچم 
گیري نمودند که بر اثر نتیجه] 12[نژاد و همکاران مرندي

هاي ترشحی زایش نیترات آمونیوم، سطح برگ و تعداد کركاف
همچنین افزایش نیترات . یابددر اسطوخودوس افزایش می

. دشوها و مصرف آنها میآمونیوم منجر به افزایش مونوساکارید
این مطلب بیانگر این است که با افزایش نیترات آمونیوم در حد 

فتوسنتز گیاه مشخص و بهینه، در نتیجه افزایش سطح برگ، 
یابد و در نتیجه رشد گیاه بهتر شده و کلیه صفات افزایش می

  .ردیگرویشی در حد باالیی قرار می
ثره اصلی گیاه ؤمیزان دو ماده منشان داد که تحقیقاین 

ثیر تیمارهاي مختلف کودي أتتواند تحت اسطوخودوس می
و همچنین افشارپور و ]3[برازنده و همکاران . قرار گیرد
ترکیبات و میزان GC/MSبا استفاده از روش ]17[همکاران 

ثره اسانس گل اسطوخودوس را در شرایط مختلف ؤمواد م
ترکیب اصلی در آن 12اي بررسی نموده و بیان کردند که تغذیه

6/14-5/18سینئول 8و1ثره مؤشناسایی و مقدار ماده 
تفاوت میزان احتماالً. درصد بود1/34-9/36درصد و لینالول 

هاي مشابه به نوع ثره در این آزمایش با بقیه آزمایشؤمواد م
در تحقیق . کود مصرفی و تفاوت شرایط اقلیمی مرتبط باشد
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اثر روش مصرف و میزان کود ]14[زاده و همکاران عباس
ثره گیاه بادرنجبویه بررسی شد و ؤنیتروژن بر کیفیت مواد م

دار وجود ثره اصلی تفاوت معنیؤنشان داد که بین مواد منتایج 
  . داشت که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد

  

  گیرينتیجه
  اي و همچنین کاربرد ترین عوامل تغذیهشناسایی مهم

  
  
  
  

ید گیاهان دارویی تواند به تولهاي مناسب اعمال آنها میروش
در مجموع نتایج .ب ترکیبات دارویی کمک کندبا مقادیر مطلو

پاشی نیتروژن در غلظت مناسب ضمن نشان داد که محلول
تواند هاي رشدي و میزان اسانس گیاه، میامکان بهبود شاخص

هاي موجب کاهش مصرف نیتروژن و هزینه تولید و آلودگی
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