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 فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
 )1383(، 376-369، صفحۀ 3شمارۀ  20     جلد 

 
 دارویی بادرنجبویه گیاه عملکرد بر کود نیتروژنی تأثیر نحوۀ مصرف

 )Melissa officinalis( 
 

 1، محمد حسین لباسچی2ابوالقاسم متین, 1ابراهیم شریفی عاشورآبادی
 1اده و بهلول عباس ز

 
 چکیده

استفاده از سيستم هاي زراعي كم نهاده به منظور ابداع شيوه هاي نوين مديريت بهره برداري از                
در اين راستا به منظور    . منابع و دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار اهميت قابل توجهي دارد            

مدت ه ب ١٣٨٣كاهش مصرف كود شيميايي نيتروژني در اكوسيستم هاي زراعي تحقيقي در سال            
در اين آزمايش از گياه دارويي        . در مجتمع تحقيقاتي البرز كرج به اجرا در آمد           يك سال   
 ٨٠تيمارهاي مورد بررسي شامل كاربرد        .  استفاده شد    (Melissa officinalis)بادرنجبويه
ين  به صورت مصرف در خاك و همچن          به فرم اوره و      خالص در هكتار   نيتروژن  كيلوگرم  

بر اندام هوايي گياه در مقايسه با تيمار شاهد بود كه در قالب        دو درصد    شيبه صورت محلول پا  
 در هر دو روش، پس از        . تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند      ٣طرح بلوكهاي كامل تصادفي با       

 روز  ٣٠ سانتيمتر رسيد، در نيمه دوم فروردين اولين تقسيط و            ١٠اينكه ارتفاع گياه به حدود      
 نشان   نتايج آزمايش  .برداشت گياه قبل از گلدهي انجام شد      . اه داده شد  بعد دومين تقسيط به گي    

هي بر ماده خشك سرشاخه گياه در سطح پنج درصد اختالف               د ثير روشهاي كود  أداد كه ت  
 نشان داد كه روش محلول پاشي با ميانگين          LSDها به روش     مقايسه ميانگين . دار داشت  معني

د و نسبت به شاهد اختالف        كرده خشك را توليد       كيلوگرم در هكتار بيشترين ما       ٨/٥٥٣٢
 . داشتيدار معني

 ضمن افزايش عملكرد ماده خشك و در نهايت          بنابر نتايج آزمايش، روش محلول پاشي،      
نسبت به روش مصرف در      % ٥/٨٧ ميزان مصرف كود شيميايي نيتروژني را          ،اسانسعملكرد  

منظور كاهش مصرف كود     به مي تواند    استفاده از روش محلول پاشي     ،بنابراين. خاك كاهش داد  
 دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار و حفاظت از محيط زيست مورد توجه قرار               نيتروژني و   

 .گيرد
 زراعت ارگانيك، سيستم هاي زراعي كم نهاده، محلول            كشاورزي پايدار،   :واژه های کلیدی 

 پاشي، گياهان دارويي، بادرنجبويه

                                                     
 .١٣١٨٥-١١٦پ . ص, بخش تحقيقات گياهان دارويي, مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع -١

 Esharifi@rifr-ac.ir: پست الكترونيكي
  سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي-٢
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Melissa officinalis( 370(دارویی بادرنجبویه  گیاه عملکرد بر کود نیتروژنی تأثیر نحوۀ مصرف

 مقدمه
عنوان يكي از   ه يان ب ياز خانواده نعنا   )(Melissa officinalisم علمي   گياه بادرنجبويه با نا   

گياهان دارويي مهم بوده كه به لحاظ تركيبهاي موجود در اسانس آن، كشت اين گياه                  
ن در زمينه   ادر بسياري از آزمايشهايي كه توسط محقق       . مورد توجه بسياري قرار دارد     

اين . كمتري به كيفيت توليد شده است        توجه    كشاورزي پايدار انجام گرفته معموالً      
. سزايي بر خوردار است   ه ويژه در رابطه با توليدات گياهان دارويي از اهميت ب         ه  ب وضوعم

محصول زراعي يك گياه دارويي زماني مقرون به صرفه است كه مقدار عملكرد و مواد                
 نقش تعيين   كه اكوسيستم هاي زراعي   ييو از آنجا  . ثانويه آن به حد مطلوب رسيده باشد      

ثير شرايط يك   أ همواره مطالعه ت    بنابرايناي در بيوسنتز متابوليتهاي ثانويه دارند          كننده
دستيابي به اهداف    به منظور .دارداكوسيستم بر توليد متابوليتي گياهان اهميت فراواني          

زارع فيض آبادي،    ( ارائه الگوهاي مناسب توليد اهميت ويژه اي دارد        ،كشاورزي پايدار 
.  نكته مهم اين است كه چگونه مي توان نياز به كودهاي شيميايي را كاهش داد                ).١٣٧٧

كود نيتروژني رابطه اي مستقيم با مقدار نيترات        مصرف   تحقيقات نشان مي دهند كه مقدار    
) ١٩٩٧ (Brussaardطبق گزارش   ). ١٣٧٥ملكوتي،  ( دموجود در سبزيها دار   و نيتريت   

 شيميايي و    ،ك باعث تغيير در ويژگيهاي فيزيكي       اضافه كردن مواد شيميايي در خا       
به طور كلي مصرف زياد تركيبهاي شيميايي اهميت فرآيندهاي         . بيولوژي خاك مي شود  

كوچكي و همكاران،    (اكولوژيكي موجود را در سيستم هاي كشاورزي كاهش مي دهد         
 از  با اين حال به يكباره نمي توان كودهاي شيميايي را             . )١٣٧٥ و ملكوتي،     ١٣٧٥

زيرا . )١٣٧٧ و شريفي عاشورآبادي،     ١٣٧٥ملكوتي،    (اكوسيستم هاي زراعي حذف كرد   
امروزه .  اطمينان از درآمد كافي و امنيت غذايي است            ،الزمه پايداري در كشاورزي    

 منظور ابداع شيوه هاي نوين مديريت          به  استفاده از سيستم هاي زراعي كم نهاده          
ه اهداف كشاورزي پايدار جايگاه قابل توجهي پيدا          بهره برداري از منابع و دستيابي ب       

 مديريت در سيستم هاي توليد      ،)١٩٩٠( و همكارن     Francisطبق گزارش   . كرده است 
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371 3شمارۀ  20جلد گیاهان دارویی و معطر ایران فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات 

 در اين راستا  . نقش تعيين كننده  تري را نسبت به استفاده از كودهاي شيميايي دارد               

Khan     به صورت محلول   اعالم داشتند كه استفاده از كود نيتروژني      ) ١٩٩٢( و همكاران 
باعث توليد بيشتر مقدار    ،  پاشي بر اندام سبز گياه در مقايسه با استفاده مستقيم در خاك            

همچنين نوع تركيبهاي موجود در اسانس گياه نيز تحت تأثير           . اسانس گياه رازيانه شد   
بيان داشت كه كاربرد محلولهاي غذايي      ) ١٣٧٩( اميد بيگي    .روش كود دهي قرار داشت    

اكسال و ميكو آميد به مقدار چهار تا شش ليتر در هكتار، دو تا سه هفته قبل از                    مانند و 
طبق گزارش . طور چشمگيري موجب افزايش عملكرد پيكر رويشي گرديد        ه برداشت ب 

Ozay    و Ceylan) طبق . مصرف كود نيتروژنه باعث دوام عطر گياه مليس شد         ) ١٩٩١
استفاده از كودهاي   ) ١٩٧١ (Pankauskieneو   ) ١٩٩٣( و همكاران     Shalabyگزارشهاي

در اين تحقيق   . نيتروژني موجب افزايش عملكرد پيكر رويشي در گياه مليس گرديد            
ير روشهاي كاربرد كود نيتروژنه بر عملكرد گياه مليس، مقدار كاهش             أثضمن بررسي ت  

 .مصرف آن نيز مورد توجه قرار گرفته است
 

 مواد و روشها
 واقع در در مجتمع تحقيقاتي البرز         مدت يكسال       به ١٣٨٣اين تحقيق در سال        

 :به اجرا در آمد زير ي كيلومتري جنوب شهرستان كرج با مشخصات اكولوژيك٥ 

 ميليمتر، عرض   ٢٣٠:  ساله ٣٠نيمه خشك، متوسط بارندگي      : طبقه آب و هوايي    
  درجه شرقي، ارتفاع    ٥١:  دقيقه شمالي، طول جغرافيايي     ٤٨ درجه و     ٣٥: جغرافيايي

  ٣٨ و حداكثر درجه حرارت         -٢٠ متر، حداقل درجه حرارت      ١٣٢٠سطح دريا     از  

 :شني و سبك از نوع خاكهاي آبرفتي، ميزان كربن آلي            : درجه سانتيگراد، بافت خاك    

 . درصد٦٢/٠:  درصد و نيتروژن كل٥/٦٦/٠ 

 به  . استفاده شد   (Melissa officinalis)در اين آزمايش از گياه دارويي بادرنجبويه       
ها از  أر استقرار گياه در زمين اصلي، در نيمه دوم فروردين نسبت به انتقال نش                  منظو
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Melissa officinalis( 372(دارویی بادرنجبویه  گیاه عملکرد بر کود نیتروژنی تأثیر نحوۀ مصرف

 ٨٠تيمارهاي مورد بررسي شامل كاربرد         . خزانه به كرتهاي آزمايشي اقدام گرديد        
 به صورت  ينبه صورت مصرف در خاك و همچن      ،  خالص در هكتار  نيتروژن  كيلوگرم  

بود ) بدون كود (قايسه با تيمار شاهد     بر اندام هوايي گياه در م      دو درصد    محلول پاشي 
در هر دو    . تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند     ٣كه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با         

 ١٥ .به گياه داده شد   مساوي  روش كود مورد استفاده به فرم اوره بود كه در دو تقسيط              
عد دومين تقسيط    روز ب  ٣٠روز پس از انتقال گياه به زمين اصلي، اولين تقسيط كودي و             

 متري با   ٤ خط   ٤ ،در هر كرت  .  متر مربع بود   ٨ابعاد كرتهاي آزمايشي    . به گياه داده شد   
 زمان برداشت   . سانتيمتر در نظر گرفته شد     ٤٠فواصل بين دو گياه     و   سانتيمتر   ٥٠فواصل  

  و پس از حذف حاشيه به وسيله دست صورت گرفت       گياه،  برداشت  . قبل از گلدهي بود   
اي  سپس براي محاسبه ماده خشك، نمونه      .  آمده در سايه خشك شد      محصول بدست 

 درجه  ٧٥ ساعت در آون در دماي       ٤٨ گرمي از گياه خشك شده در سايه، به مدت           ١٠٠
 .سانتيگراد قرار داده شد

 
 نتایج

ثير روشهاي كود دهي بر ماده خشك سرشاخه گياه مليس          أ نشان داد كه ت    نتايج آزمايش 
ها به   مقايسه ميانگين ). ١  شمارة جدول(دار داشت    ف معني در سطح پنج درصد اختال     

 كيلوگرم در هكتار     ٨/٥٥٣٢ نشان داد كه روش محلول پاشي با ميانگين             LSDروش  
جدول (دار داشت    ختالف معني اد و نسبت به شاهد       كربيشترين ماده خشك را توليد       

درصد نسبت   ٤/٣٥ درصد نسبت به روش كاربرد در خاك و           ٤كه   طوريه  ب). ٢شمارة  
به بيان ديگر كاربرد كود نيتروژنه در خاك و محلول پاشي به            . به شاهد افزايش نشان داد    

 درصد افزايش عملكرد ماده خشك گياه بادرنجبويه را نسبت به            ٤/٣٥ و   ٢٢/٣٠ترتيب  
 درصد مصرف كود شيميايي     ٥/٨٧ضمن اينكه روش محلول پاشي      . شاهد افزايش دادند  

 .روش مصرف در خاك كاهش دادنيتروژنه را نسبت به 
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373 3شمارۀ  20جلد گیاهان دارویی و معطر ایران فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات 

  تجزیه واریانس ماده خشک و درصد اسانس گیاه بادرنجبویه-1 ۀجدول شمار
 میانگین مربعات

 عملکرد ماده خشک
 منابع تغییرات درجات آزادی

 بلوك أل ٠١/٧٢٨١٣٥٣
 تيمار أل ٥٦/١٨٣٢٦٥٠٤*

 خطا إل ٢٩/٧٧٥٧٧٠

 كل ى 

 %٥دار در سطح آماري  معني: *

 
 LSD مقایسه میانگینهای ماده خشک با استفاده از روش -2 ۀجدول شمار

 میانگین عملکرد ماده خشک

 )کیلوگرم در هکتار(
 روشهای کود دهی

a كاربرد در خاك ٣/٥٣١٩ 

a محلول پاشي ٨/٥٥٣٢ 

b شاهد ٩/٤٠٨٤ 

 .دار است حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني

 
 بحث و نتیجه گیری

ميزان ،   ضمن افزايش عملكرد ماده خشك       يج آزمايش، روش محلول پاشي      بنابر نتا 
نسبت به روش مصرف در      به مقدار قابل توجهي      مصرف كود شيميايي نيتروژني را        

ويژه كودهاي نيتروژنه، تجمع    ه  كودهاي شيميايي ب   ي از مشكالت اساس   .خاك كاهش داد  
  و  Ondesو) ١٩٩١( و همكاران      Kheir. نيترات در پيكر رويش گياهان است        

Zabunoglu )ويژه اوره و نيترات آمونيوم       ه اظهار داشتند كودهاي نيتروژنه ب      ) ١٩٩١
 ولي اين منابع كودي تجمع نيترات       ،شود باعث افزايش محسوسي در عملكرد سبزيها مي      

استفاده بيش از حد كودهاي        همچنين  . گردند بيشتري را در محصول موجب مي        
 استفاده مي شود باعث فقدان تركيبهاي مناسب غذايي در         شيميايي كه جهت توليد بيشتر    
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Melissa officinalis( 374(دارویی بادرنجبویه  گیاه عملکرد بر کود نیتروژنی تأثیر نحوۀ مصرف

خصوصيات ساختماني توليد شده و موجب كاهش عناصر غذايي خاك و تخريب                 
 .)١٩٩٧ و همكاران،  Brussaard( شيميايي و بيولوژيكي خاك مي گردد     ،ساختمان فيزيكي 

ژنه موجب كاهش مصرف كود شيميايي نيترو      بنابراين استفاده از روش محلول پاشي         
 ، جهت دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار      ، در راستاي كاهش نهاده هاي مصرفي     بوده و 

 و   Khan.و همچنين صرف اقتصادي مد نظر قرار دارد           حفاظت از محيط زيست       
اعالم داشتند كه استفاده از كود شيميايي نيتروژني به صورت محلول           ) ١٩٩٢(همكاران  

ا استفاده مستقيم در خاك باعث توليد بيشتر مقدار          پاشي بر اندام سبز گياه در مقايسه ب        
اسانس گياه رازيانه شد و همچنين نوع تركيبهاي موجود در اسانس گياه نيز تحت تأثير                

 كودهاي نيتروژنه نيترات آمونيوم و اوره كه به         مورددر اين   . روش كود دهي قرار داشت    
سبت به ساير كودهاي      گردد، اثرات منفي كمتري ن       ه مي دمنظور تغذيه برگي استفا     

اورت تبديل   آور بي   اوره به فرم زيان      ،در شرايط آب و هوايي گرم       . نيتروژني دارند 
زيرا در  . در هر صورت غلظت كود اوره نبايد بيش از دو درصد باشد                  . رددمي گ

اثرات غذايي اوره از طريق برگ بهتر از         . شود غلظتهاي زياد سوختگي نيز مشاهده مي      
گردد   زيرا يونيزه نشده و درصد زيادي از محلول، جذب گياه مي            ،ستنيترات آمونيوم ا  

 ).١٣٥٠متين، (

مستقيم با    اي  نكته قابل توجه اينكه، اثر تغذيه عنصري در گياه از طريق برگ رابطه              
بايد مورد   وضع همان عنصر در خاك و همچنين شرايط آب و هوايي منطقه دارد كه مي              

 .توجه قرار گيرد
 

 پاورقی
1-LISA= Low Input Agriculture Systems 
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375 3شمارۀ  20جلد گیاهان دارویی و معطر ایران فصلنامۀ پژوهشی تحقیقات 

 سپاسگزاری
بدين وسيله از مساعدتهاي مسئوالن و همكاران محترم مؤسسه تحقيقات جنگلها و                
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Effects of nitrogen application methods on yield of Melissa 
(Melissa officinalis) 

 
E. Sharifi Ashoorabadi1, A. Matin2, M 3H. Lebaschi1 and  

B. Abbaszadeh1 
 
Abstract 
In order to effects of reduction in nitrogen fertilizer in agroecosystem, a field 
experiment was carried out on Mellisa officinlais in Alborz research 
complex in 2004 year. The treatments was 80 kgha-1 nitrogen application in 
soil and %2 spry application that was compared to the control treatment  
(no fertilizers) in complete randomize block design with three replication. In 
both treatments, the first application was conducted when plant high was 10 
cm and second application was after 30 days.  

The harvest carried out before flowering. 
The results showed that, in comparison of other treatments, the 

application of nitrogen in form of spry, raised dry mater yield to 5532.8 
kgha-1. The LSD test showed that, the spry method was significant (a=%5) to 
control. In the spry method, nitrogen fertilizer reduced 87.5% to the control. 
Based on the results, low input Agriculture systems could be introduced for 
sustainable agriculture. 

 
Key words: Sustainable agriculture, organic farming,LISA= Low Input 

Agriculture Systems, Spry, medicinal plants, Melissa officinalis 
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