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هـاي گیـاه   هاي آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگـی . تأثیرکود1396ی، س. ئبخشاپ.، وقربانی، ر.، رضوانی مقدم،، روحی نوق، ع.، کوچکی، ع.ر.
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چکیده
Lallemantia royleanaارویی بالنگو (هاي گیاه دمنظور بررسی اثر کودهاي آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیبه Benth.  آزمایشی در مزرعـه (

هـاي  انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك1389-90تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 
دند از پنج سطح کود آلی (گاوي، گوسفندي، مرغی، کمپوست زباله شـهري  تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهاي آزمایش عبارت بو15کامل تصادفی با 

شده در این آزمایش میزان موسیالژ، فاکتور تورم، میزان تورم بـراي  گیريبوته در متر مربع). صفات اندازه40و 30، 20و بدون کود) و سه سطح تراکم (
دار نبـود. اثـر   جز عملکرد موسیالژ و دانه معنیهاي کیفی بهنشان داد که اثر کود بر شاخصهر گرم موسیالژ، عملکرد دانه و عملکرد موسیالژ بود. نتایج

بوتـه در متـر مربـع    40دار بود. حداکثر عملکرد کیفی با استفاده از کودهاي آلی به ویژه کود مرغـی و در تـراکم   تراکم بر عملکرد موسیالژ و تورم معنی
ر کودهاي آلی به عنوان یک منبع تغذیه مناسب براي گیاهان دارویی اشاره نمود.توان به اثمی،حاصل شد. بدین ترتیب

تورم، کمپوست، کود دامی، موسیالژهاي کلیدي:واژه

1مقدمه

Lallemantia royleanaبــالنگو ( Benth. گیــاهی دارویــی و (
یکساله از خانواده نعناعیان بوده که حاوي اسـانس و موسـیالژ اسـت   

)Zarezadeh et al., 2007( ــا ــون )Parsa, 1960(. پارس و مورت
)Morton, 1990(        ،بیـان کردنـد کـه ایـن گیـاه در ایـران، پاکسـتان

متـر وجـود   900افغانستان، ترکمنستان و شمال هند در ارتفاع بـاالي  
دارد. مهمترین ویژگی گیاه بالنگو در بذرهاي این گیاه نهفته است. این 
بذرها منبع خوبی از فیبر، روغن و پروتئین است و خصوصیات دارویـی  

اسـتاد و دانـش   ،اگرواکولـوژي کارشناسی ارشـد دانش آموختهبه ترتیب-3و  2، 1
دانشـکده  ، زراعـت گـروه  ،(مدرس دانشـگاه پیـام نـور)   آموخته دکتري اگرواکولوژي

فردوسی مشهدکشاورزي، دانشگاه 
(Email: akooch@um.ac.ir :نویسنده مسئول-(*
DOI: 10.22067/jag.v9i2.51329

,Razavi & Karazhiyan(دارد غـذایی و سـالمتی بـراي انسـان    

ر زیـاد  ادیدلیل مقاین بذرها بهتر از همه این است که. اما مهم)2009
بـا  گدرنو بیجذبب را سریعاًآشوند که خیس میموسیالژ هنگامی

مزه، مات، خاکستري و بسیار چسبنده پوشـانده  پوششی از موسیالژ بی
Parsa, 1960; Bahramparvar(شـود  می et al., 2009; Razavi

& Karazhiyan, 2009; Moghaddam et al., 2011(ها . این دانه
,Parsa(در رفـع سـرفه ناشـی از سـرماخوردگی     بخشلینتعنوان به

1960; Morton, 1990; Naghibi et al., 2005(   و نیز بـه عنـوان
Naghibi( حرك اسـتفاده سـنتی دارد   تقویت کننده، مدر و م et al.,

,Morton(هـا، التهـاب   منظور رفع خونریزي لثـه . همچنین به)2005

1990; Malik et al., 2011(هاي روانی و تشنجات، تقویـت  بیماري
& Zargari, 1998; Ghannadi(رود کـار مـی  کبـد و کلیـه بـه   
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Zolfaghari, 2003(.
اي هاي دارویی گیـاهی پیشـینه  که رویکرد انسان به فرآوردهبا آن

افزایش تولیـد  دوم قرن بیستم مسئلهطوالنی دارد، ولی از حدود نیمه
اغات شکل علمی نو به خود گرفت و ها در سطح مزارع و باین فرآورده

وري از گیاهان پرورشی مربوطه به جاي انهدام و مصرف گیاهان بهره
,Omidbeigiیافـت ( سـابقه رویشی طبیعـت، جایگـاهی تـازه و بـی    

شوند تغییر میجا جابهه گیاهان از محیط طبیعیشان کهنگامی). 1995
اگر گیـاه در محـیط   تواند مشاهده شود.ها میدر ترکیبات شیمیایی آن

دیگري غیر از زادگاه بومی آن کشت شود و آبیـاري و تغذیـه معـدنی    
Prinsloo(کندصورت گیرد، این تغییر بیشتر بروز می et al., 2008(.

سـطح، عملیـات   منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحدبه
گیرد. نتیجه زراعی متعددي نظیر مصرف کودهاي شیمیایی صورت می

هاي زیسـت محیطـی و   هاي اخیر، بروز بحرانها طی سالاین فعالیت
وار بـه منـابع غـذایی    ی منابع خاك و آب بوده که زنجیرهویژه آلودگبه

ها راه یافته و سالمت جامعه بشـري را مـورد تهدیـد قـرار داده     انسان
اي با هدف یافتن راهکارهـاي  هاي گستردهاست. به این منظور تالش

منظور بهبود کیفیت خاك، محصـوالت کشـاورزي و حـذف    مناسب به
ایـن مخـاطرات زیسـت محیطـی     ها آغاز شده اسـت. کـاهش  آالینده

-همگام با افزایش عملکرد گیاهان زراعی نیازمنـد بـه کـارگیري فـن    
هـا اسـتفاده از   هاي نوین زراعـی اسـت. از جملـه ایـن تکنیـک     آوري

در کشـاورزي باعـث   از کودهـاي آلـی  استفاده باشد. کودهاي آلی می
-. از آن)Amusan et al., 2011(بهبود سـاختمان خـاك مـی شـود    

دارویـی بـه سـمت بهبـود     یـد گیاهـان  که رویکرد جهانی در تولجایی
رسـد کـه   نظر مـی باشد، لذا به،کمیت و سالمت ماده مؤثره میکیفیت

ها، بـا اهـداف تولیـد    تغذیه سالم این گیاهان از طریق کاربرد این کود
.)Khaosaad et al., 2006(داشـتند  گیاهان دارویی تطابق بیشـتري  

باشـد کـه   کود گاوي منبع با ارزشی به عنوان ماده آلی براي خاك می
مقادیر مناسبی از عناصر پرمصرف و کم مصرف را براي گیـاه تـأمین   

باشـد  اي بـراي کودهـاي معـدنی مـی    کند و جایگزین کـم هزینـه  می
)Lazcano et al., 2008( .از طریـق تـأمین مـواد    نیزکود گوسفندي

شود و رشد گیاهان غذایی باعث بهبود وضعیت مواد غذایی معدنی می
,Jalali & Ostovarzadeh)یابـد مـی در این چنـین خـاکی بهبـود    

,Roohiروحــی (.(2011 کــه کــود گــاوي و ) گــزارش کــرد2011
دار تعداد شاخه جـانبی و وزن هزاردانـه   گوسفندي باعث افزایش معنی

از فسفر بـه  زیاديکود مرغی شامل نسبت بالنگو نسبت به شاهد شد. 

بالفاصله پس از کـاربرد قابـل جـذب    تواند شکل معدنی است که نمی
زیسـتی و هـم   فرآینـدهاي م . کاربرد کـود مرغـی هـ   براي گیاه باشد

-قرار میتأثیرتغییرپذیري فسفر خاك را تحت وهاي شیمیاییفرآیند
.)Codling, 2006; He et al., 2006; Dail et al., 2007(دهـد 

دار ارتفاع گیـاه، تعـداد شـاخه جـانبی،     کود مرغی باعث افزایش معنی
خشک، عملکرد دانه و شـاخص برداشـت گیـاه دارویـی     عملکرد ماده

,Roohiبالنگو در مقایسه با شاهد شد ( ). همچنین کمپوست به 2011
عنوان یک منبع غنی از عناصر غذایی به مرور زمان مواد غذایی را در 

هاي مناطق خشـک  دهد. این امر خصوصاً در خاكاختیار گیاه قرار می
خیزي پایینی برخوردارنـد، عـالوه بـر    خشک که عمدتاً از حاصلو نیمه

افزایش ماده آلی خاك و تا حدي کـاهش اسـیدیته، فراهمـی عناصـر     
ها باعـث شـده و   غذایی مورد نیاز گیاهان را از طریق بازیافت مؤثر آن

هـا را  تواند خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولـوژیکی ایـن خـاك   می
مپوست زباله شـهري  ویژه کماندهاي آلی و بهکاربرد پسبهبود بخشد. 

باشد؛ مورد اول، مشکلدوبراي حل ايچارهتواند و لجن فاضالب می
اصالح مقدار کم مـاده  مورد دوموهاي خانگی و صنعتیمصرف زباله

Iglesias Jimenez(باشدمیهاي کشاورزي آلی در بسیاري از خاك

& Perez Garcia, 1989; Aggelides & Londra, 2000;
Peigne & Girardin, 2004; Mkhabela & Warman, 2005;

de Araujo et al., 2010() روحی .Roohi, کـه  ) گزارش کرد2011
بیشترین عملکـرد مـاده خشـک بـالنگو در تیمارهـاي کـود مرغـی و        

حاصل شد.کمپوست زباله شهري
هـاي ثانویـه   خاصیت دارویی گیاهان دارویـی ناشـی از متابولیـت   

ها در محیط طبیعی و تحت هاست که فقط زمانی که آنموجود در آن
همزیسـتی و تهدیـد شـکارچیان    شرایط ادافیکی خاص، تنش، رقابت، 

). مواد مؤثره اگرچـه  Omidbeigi, 1995یابد (کنند، بروز میرشد می
هـا  شوند، ولی تولیـد آن ت فرآیندهاي ژنتیکی ساخته میاساساً با هدای

کـه  گیرد، به طـوري عوامل محیطی قرار میتأثیربه طور بارزي تحت 
عوامل محیطی سبب بروز تغییراتی در رشد و نمو گیاهان دارویی و نیز 

Chung(شـود هـا مـی  کمیت و کیفیت مواد مؤثره آن et al., 2010;

D'Antuono et al., 2002 .(   هـاي الزم بـراي   یکـی از پـیش شـرط
دستیابی به عملکرد کیفی باال، تأمین شرایط مطلوب جهت اسـتفاده از  

منظور تولید مواد فتوسنتزي در باالترین حد کارآیی تابش خورشیدي به
هـا در  آن است. دستیابی به این هدف با تغییر تراکم بوته و توزیع بوته

.)Willey & Heath, 1969واحد سطح زمین میسر است (
نوع و مقدار کودهاي تأثیرجا که در رابطه با تراکم مناسب و از آن
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گونه گزارشی مشاهده نشد و از طرفـی بـا   آلی بر این گیاه دارویی هیچ
توده داراي حداکثر ماده مؤثره و عاري از توجه به اینکه افزایش زیست

منظـور  باشد، لذا این آزمایش بهد شیمیایی بسیار مطلوب میبقایاي موا
ـ   یافتن مناسب دسـت  هترین تراکم کشت و مؤثرترین کود آلـی بـراي ب

آوردن باالترین خصوصیات کیفی دانه بالنگو در شـرایط آب و هـوایی   
مشهد انجام شد.

هامواد و روش
م این مطالعه بخشی از آزمایش اثر کودهاي آلـی مختلـف و تـراک   

در مزرعـه  بوته بر خصوصیات کیفی گیـاه دارویـی بـالنگو اسـت کـه      
10واقـع در  تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد   

و عـرض  یشـرق 28َْ59ییایـ شرق مشـهد ( طـول جغراف  يلومتریک
در سـال  ) ایـ درمتـر از سـطح   985و ارتفاع یشمال15َْ36ییایجغراف

شامل شخم نیزميسازآمادهمراحل. در آمدبه اجرا1389-90زراعی 
و يجـو جـاد یانیتوسط لولر و همچنـ نیزمحیو تسطپاییزدر ،هیاول

انجـام  1389سـال  قبل از کاشت در اسـفندماه سازردیفپشته توسط 
گرفت. قبل از اجراي آزمایش، خاك مزرعه و تیمار هاي کودي مـورد  

که ایـن  توجه به این) . با2و 1هايآنالیز شیمیایی قرار گرفت (جدول
پژوهـش بر مبناي اصول کشاورزي کم نهاده بـود، مبنـاي محاسـبات    

کیلـوگرم نیتـروژن   120خانواده، کودي با توجه به گیاهان مشابه و هم
در هکتار در نظر گرفتـه شد. بنابراین باتوجه به میزان عناصـر غـذایی   

هـر  ) و همچنین درصد نیتـروژن موجـود در  1موجود در خاك (جدول 
) هر یک از کود هاي گاوي، گوسفندي، مرغی 2یک از کودها (جدول 

083/5و 340/1، 479/2، 853/6و کمپوست به ترتیـب بـه مقـدار    
تـن در هکتـار   5/8و 2/2، 2/4، 5/11کیلوگرم در هر کرت که معادل 
است، قبل از کاشت اعمال شد.

کاشتازقبلخاكییایمیشویکیزیفاتیخصوص-1جدول
Table 1- Physical and chemical properties of soli before planting

pH
هدایت الکتریکی

(دسی زیمنس بر متر)
EC (dS.m-1)

نیتروژن کل (درصد)
Total N (%)

ام)پیفسفر (پی
P (ppm)

ام)پیپتاسیم (پی
K (ppm)

بافت
Texture

7.51.50.0823125
سیلت لومی

Loamy silt

شیآزمادراستفادهمورديکودهادرموجودعناصردرصد-2جدول
Table 2- Percentage of elements in the fertilizers used in experiment

(درصد)پتاسیم 
K (%)

(درصد)فسفر
P (%)

(درصد)نیتروژن 
N (%)

نوع کود
Fertilizer type

1.20.10.89
کود گاوي

Cow manure

1.881.234.55
کود مرغی

Chicken manure

1.430.342.46
کود گوسفندي

Sheep manure

1.351.111.2
کمپوست زباله شهري

Municipal solid waste compost

هـاي کامـل   طرح پایه بلوكدر قالبفاکتوریلصورتبهآزمایش 
متر اجرا شد. تیمارهاي 12×38تصادفی با سه تکرار در زمینی به ابعاد 

آزمایش کودهاي آلی در پنج سـطح (کـود گـاوي، کـود مرغـی، کـود       
و 30، 20گوسفندي و کمپوست زباله شهري) و تراکم در سه سـطح ( 

-متـر 3×2هاي آزمایش در ابعـاد  مربع) بود. ابعاد کرتبوته در متر40

هـا از  هـا از یکـدیگر نـیم متـر و فاصـله بلـوك      مربع بود. فاصله کرت
گرفته شد. بذر مورد استـفاده از توده بــومی  یکدیگر یک متر در نظر 

22/12/1389شمال خـراسان بود که از بازار تهیه شد. کشت در تاریخ 
منظـور  ها و بدون در نظر گرفتن تراکم انجام گرفت. بـه در روي ردیف

زنی، دو آبیاري اولیـه  ز خشک شدن خاك و اختالل در جوانهممانعت ا
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ي با دور هفت روز تا پایان فصل رشـد  هر چهار روز و پس از آن، آبیار
که تراکم یکی از تیمارهاي مـورد بررسـی   انجام گرفت. با توجه به این

ها براي اعمال تـراکم نهـایی بـا    در این طرح بود، لذا تنک کردن بوته
هاي هـرز  دست و در مرحله چهار تا شش برگی انجام شد. وجین علف

منظور تعیین عملکـرد  بهدر دو مرحله و به صورت دستی انجام گرفت.
و خصوصیات کیفی، برداشت از یک متر مربع هر کرت صورت گرفت.

که موسیالژ بالنگو به شدت به بذر چسـبیده اسـت،   با توجه به این
گیري مقـدار موسـیالژ بـا تغییـرات جزئـی در دسـتگاه       لذا براي اندازه

-تیغـه گیري موسیالژ بذر استخراج شد. به این صورت که ابتـدا  آبمیوه
گیـري اسـتفاده   هاي میانی بخش قیف مانند دستگاه که براي آبمیـوه 

صـاف شـد.   شود را در تراشکاري برداشته و سطح داخلی آن کامالًمی
هـا بـذر   هاي میانی به این علت بود که در اثر وجود تیغهبرداشتن تیغه
دید. بنابراین، یک بخش قیف مانند حاصل شد و آسیب میشکسته می

5/0ها کمتر از هاي ریز (قطر سوراخهاي آن پر از سوراخوارهشد که دی
توانست از آن خارج شود. اساس کار بر متر) بود و دانه بالنگو نمیمیلی

سـاعت  24گرم بذر به مـدت  پنجپایه نیروي گریز از مرکز بود. مقدار 
در میلی لیتر آب مقطر خیسـانده شـد تـا موسـیالژ آن کـامالً     200در 

متورم شود. سپس هر نمونه که تقریباٌ به حالت ژله در آمده اطراف بذر
بود پس از گرم کردن در داخل دستگاه در حال چـرخش ریختـه شـد.    

ها سست شده و از سوراخ هـاي  موسیالژ بذور پس از برخورد به دیواره
دیواره خارج شدند. بدین ترتیب، بذرها در داخل دستگاه باقی مانـده و  

آوري، بـا  در نهایت، بذرها از داخل دستگاه جمـع شد.موسیالژ جدا می
مقداري آب مقطر مخلوط شده و عمل فوق مجـدداً تکـرار شـد. ایـن     

کـه پـس از ایـن    طـوري عمل براي هر نمونه پنج بار تکرار گردید، بـه 
مرحله، بذرها کامال عاري از موسیالژ بود. سپس موسیالژ که همراه با 

نسوز قرار داده شد. سـپس ایـن   مقدار زیادي آب بود در داخل ظروف
گـراد قـرار   درجه سانتی70ساعت در آون با دماي 24ظروف به مدت 

داده شدند. پس از آن ظروف تـوزین گردیـد و از تفریـق وزن ظـرف     
اي نـازك و  خالی از وزن ظرف حاوي موسیالژ (که بـه صـورت الیـه   

کامال خشک به ته ظرف چسـبیده بـود) مقـدار موسـیالژ هـر نمونـه       
اسبه گردید.مح

25منظور تعیین فاکتور تورم یک گرم بذر درون استوانه مـدرج  به
لیتر ریخته شد و حجم بذر خشک درون لوله مشخص شد. سپس میلی

سـاعت  24لیتر از آب مقطر پر شـد. پـس از   میلی20استوانه تا حجم 
گیري شد و به ها درون آب اندازهافزایش حجم اشغال شده توسط دانه

.اکتور تورم گزارش گردیدعنوان ف
عنوان عامل اصلی کیفیت مقدار تورم براي هر گرم موسیالژ که به

.تعیین گردید1از طریق معادله،گیردبذر مورد توجه قرار می
)1(

محاسبه و بـر  2عملکرد موسیالژ براي هر هکتار از طریق معادله
.حسب کیلوگرم موسیالژ در هکتار بیان شد

)2(

تحت آنالیز واریـانس  SAS Ver. 9.1افزار هاي حاصل با نرمهداد
ANOVAها با استفاده از آزمـون چنـد  قرار گرفتند. مقایسه میانگین

اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. رسم نمودارها با دامنه
انجام گرفت.MS Excel Ver. 11افزار استفاده از نرم

و بحثنتایج
ژ مقدار موسیال

شـود تیمارهـاي کـودي    مشـاهده مـی  3گونه که در جدول همان
داري بر مقدار موسـیالژ بـذرها نداشـتند، بـا ایـن      معنیتأثیرگونه هیچ

گرم موسیالژ در هـر گـرم بـذر)    19/0وجود بیشترین مقدار موسیالژ (
مربوط به تیمارهاي کود کمپوست زباله شهري و کود گوسـفندي بـود   

) بیان نمود که سطوح مـختلف Tabrizi, 2004). تبریـزي (4(جدول 
تـأثیر کود دامی بر روي مقدار موسـیالژ دو گونه اسـفرزه و پســیلیوم  

داري نداشت.معنی
داري بـر مقـدار   دهد که تـراکم نیـز اثـر معنـی    نشان می3جدول

19/0موسیالژ بالنگو نداشت، با این وجود بیشترین مقـدار موسـیالژ (  
دري و ).4ه در متـر مربـع حاصـل شـد (جـدول     بوت20گرم) در تراکم 

گـزارش کردنـد کـه سـطوح     )Dorri & Alamdar, 2007(علمـدار 
ي بر مقـدار موسـیالژ   تأثیرمختلف مقدار مصرف بذر در هنگام کاشت 

Plantago ovata(اسفرزه  Forssk.(   نداشت. نتیجه این آزمـایش بـا
همکـاران ) مطابقت دارد. کـالن و  Dorri, 2008نتایج پژوهش دري (

)Callan et al., 2005( بیان کردند که در سـرخارگل)Echinacea

purpurea L. (     .با افزایش تراکم، غلظت مـاده مـؤثره کـاهش یافـت
Ocimum basilicum(تراکم بر ماده مؤثره ریحان L. ()Caruso &

Villari, 2007() ــن -L.Thymus vulgaris ()Alو آویشـــ
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Ramamneh, 2009( گیـاه  داشت. همچنین سنتز بتـایین در تأثیرنیز
در تیمـار کـود ارگانیـک از    )L.Lycium barbarum(لیسیوم باربارم

نیتـروژن در گیـاه تیمـار    تیمار کود شیمیایی بیشتر و عملکرد و جـذب 
هـاي  بررسی. )Chung et al., 2010(شده با کود ارگانیک بیشتر بود 

انجام گرفته حاکی از آن است که ساخت مواد مؤثره گیاهـان دارویـی   
,Al-Ramamneh(ژنوتیـپ و عوامـل محیطـی اسـت     تـأثیر تحـت  

دار نشدن اثرات کود و تراکم بر مقدار موسیالژ بالنگو به . معنی)2009

کود و تراکم قرار نگرفته تأثیراین معنی است که مقدار موسیالژ تحت 
توان نتیجه کند، لذا میو تغییرات این صفت از روند خاصی تبعیت نمی

کـه ایـن گونـه    آنوراثت بـوده و یـا  تأثیرگرفت که این صفت تحت 
از ،گیرند. از طرف دیگـر تراکم و کود قرار میتأثیرصفات کمتر تحت 

-مکانیزمی در برابر تنش خشکی مـی در گیاه جا که تولید موسیالژ آن
باشد، چون در این آزمایش هیچ تنشی اعمال نشده بود، بنابراین مقدار 

موسـیالژ در تیمارهاي مختـلف تغییري نداشت.

هاي بالنگوبرخی ویژگیاثر تراکم و کود بر تجزیه واریانس (میانگین مربعات) -3جدول
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for effect of density and manure on some characteristics of balangu

منابع تغییرات
S.O.V

درجه آزادي
df

عملکرد دانه
Seed yield

یالژعملکرد موس
Mucilage yield

میزان تورم براي هر 
گرم موسیالژ

Swelling rate per g
mucilage

فاکتور تورم
Swelling

factor

مقدار موسیالژ
Amount of
mucilage

تکرار
Replication

2 365 68.7 559 0.6 0.0003

تراکم
Density

2 117990** 3530** 579 2.28* 0.0005

کود
Manure

4 95930** 3798** 658 0.38 0.0003

تراکم×کود
Manure×Density

8 16395** 633** 720 0.95 0.0004

آزمایشي خطا
Error

28 3143 143 868 0.64 0.0007

ضریب تغییرات (درصد)
CV (%)

16 18.3 26 5.52 14.2

داري در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد : به ترتیب معنی*و **
** and * are Significant at 1 and 5% probability levels, respectively.

بر خالف نتایج این آزمایش، محققان متعـددي بیـان کردنـد کـه     
داري بر سنتز مـواد مـؤثره گیاهـان دارویـی دارد     انواع کودها اثر معنی

)Costa et al., 2008;Smitha et al., 2010;Asgharipour &

Rafiei, 2011;Berimavandi et al., 2011;Lin et al., 2007;

Lakhdar et al., 2011(،  ــی ــل برخ ــر از در مقاب ــان دیگ محقق
)Tabrizi, 2004; Zupancic et al., 2001( بیـان کردنـد کـه    نیـز

گیرد.کود قرار نمیتأثیرمواد مؤثره گیاهان دارویی تحت سنتز 

فاکتور تورم
)، 3دول داري نداشتند (جکودهاي آلی بر تورم بذر بالنگو اثر معنی

لیتر) مربوط به کـود کمپوسـت   میلی8/14با این وجود بیشترین تورم (
) نیز عنوان کرد Tabrizi, 2004). تبریزي (4زباله شهري بود (جدول 

که اثر سطوح مختلف کود دامی بر تورم بذر دو گونه اسفرزه و پسیلیوم 

)Plantago major Forssk.(یر دار نبود، اما او بـه نقـل از سـا   معنی
محققان بیان کرد که با افزایش مقدار کود نیتروژن، مقـدار تـورم بـذر    
اسفرزه کاهش یافـت، همچنـین سـطوح مختلـف فسـفر و کودهـاي       

تـأثیر بیولوژیکی اثري بر روي تورم و موسیالژ بذر اسـفرزه نداشـت و   
پاالسـیو و  دار نبـود. کاربرد نیتروژن و فسفر بـر تـورم پسـیلیوم معنـی    

نیـز بیـان داشـتند کـه اخـتالف      (Palacio et al., 2007)همکـاران 
داري بین تیمارهاي کود گوسفندي و کود شیمیایی در اسـانس و  معنی

مشـاهده  )L.Baccharis trimera(کارکوئـه جـا  ماده خشک گیـاه 
). 3بـود (جـدول   )≥05/0p(دار نشد. اثر تیمار تـراکم بـر تـورم معنـی    

بوته در متر مربع و کمترین تـورم در  20بیشترین تورم در تیمار تراکم 
میلی2/14و 15بوته در متر مربع به ترتیب به میزان 40تیمار تراکم 

) Tabrizi, 2004). تبریـزي ( 4لیتر در هر گرم بذر حاصل شد (جدول
هاي مختلف در حالی که موسیالژ ثابتی دارنـد بیان نمود که بذر گونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


319هاي گیاه دارویی بالنگوویژگیهاي آلی و تراکم بوته بر برخی تأثیرکود

باشند.داراي تورم متفاوت می
میزان تورم براي هر گرم موسیالژ

نتایج این بررسی حاکی از آن است که میزان تورم براي هر گـرم  
)، 3دار نشد (جدول موسیالژ در نتیجه کاربرد تیمار هاي کود آلی معنی

با این وجود بیشترین میزان تورم براي هر گرم موسیالژ در تیمار کـود  

دست آمد (جدول هلیتر در هر گرم موسیالژ بمیلی5/96دار گاوي با مق
داري بر میزان تورم براي هـر  معنیتأثیر). سطوح مختلف تراکم نیز 4

بیشترین میـزان تـورم   ،)، در عین حال3گرم موسیالژ نداشت (جدول 
لیتر میلی2/49بوته در هکتار به میزان 40براي هر گرم بذر در تراکم 

).4دول دست آمد (جهب

بالنگوهاي برخی ویژگیبربوتهتراکمویآليکودهاات ساده اثرنیانگیمسهیمقا-4جدول 
Table 4 – Mean comparison of means of simple effects between different organic fertilizer and plant density on some

characteristics of balangu

عملکرد دانه
م در هکتار)(کیلوگر

عملکرد موسیالژ
(کیلوگرم در هکتار)

میزان تورم در هر گرم 
موسیالژ

لیتر در گرم)(میلی

فاکتور تورم
تیمارلیتر)(میلی

Treatment
Seed yield
(kg.ha-1)

Mucilage yield
(kg.ha-1)

Swelling rate per g
mucilage (mL.g-1)

Swelling Factor
(mL)

284 c51.2 c79.2 a14.3 a*گاوي

کود
Manure

Cow

388 b74.2 b76.2 a14.3 aگوسفندي
Sheep

474 a87.9 a77.5 a14.3 aمرغی
Chicken

392 b75.6 b77.1 a14.3 a

کمپوست زباله 
شهري

Municipal
solid waste

compost

208 d37.1 d96.5 a14.3 aهدشا
Control

260 c49.7 c47.2 a15 a20 تراکم
Density 349 b65.4 b44.6 a14.4 ab40

437 a79.8 a49.2 a14.2 b60
.داري در سطح احتمال  پنج درصد  دارند، براساس آزمون دانکن اختالف معنیبراي هر فاکتورهاي با حروف متفاوتمیانگین*

*Means with different letters for each factor are significantly different based on Duncan tests at p≤0.05.

عملکرد دانه
-مشاهده شد کودهاي آلـی اثـر معنـی   3گونه که در جدول همان

بر عملکرد دانه بالنگو داشتند. تیمار کود مرغی از این )≥05/0p(داري 
کیلــوگرم در هکتـار) و کمتــرین  472نظـر داراي بیشـترین اثــر بـود (   
کیلوگرم در هکتـار) حاصـل شـد    208عملکرد دانه نیز از تیمار شاهد (

هاي کود مرغی از طریق بهبود شاخصرسد که). به نظر می4(جدول 
و همکـاران  بیولوژیکی خاك باعث رشـد بیشـتر گیـاه شـد. اموسـان     

)Amusan et al., 2011( گزارش کردند که کود مرغی باعث افزایش
Zea(دار عملکرد گیاه ذرتمعنی mays L. (.و ماده آلی خاك شد

بود (جـدول  ) ≥05/0p(دار اثر تراکم بوته نیز بر عملکرد دانه معنی

کیلـوگرم در هکتـار) در   437که بیشترین عملکرد دانـه ( ). به طوري3
). آزمایشـات دیگـري   4بوته در متر مربع بدست آمد (جدول 40تراکم 

و نوروزپـور  ، مثالیید کرد. براي أروي سایر گیاهان نیز این نتیجه را ت
)Norozpoor & Rezvani Moghaddam, 2007(مقـدم  یرضـوان 

مقادیر مختلف بـذر  تأثیریان نمودند که عملکرد بذر در اسفرزه تحت ب
Echinacea purpurea(قرار گرفت. در سرخارگل  L. (  نیز بـاالترین
Callan(دسـت آمـد   هعملکرد در حداکثر تراکم ب et al., 2005(  اثـر .

بود (جدول )≥05/0p(دار متقابل کود و تراکم نیز بر عملکرد دانه معنی
کیلـوگرم در هکتـار) در   605)، به طوري که بیشترین عملکرد دانه (3

ـ  40نتیجه تیمار کود کمپوست و تراکم  دسـت  هبوته در در متر مربـع ب
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متر مربـع تفـاوت   بوته در40آمد، اگرچه با تیمار کود مرغی در تراکم 
با کاهش تراکم، عملکرد دانه نیـز کـاهش یافـت    داري نداشت ومعنی

).4(جدول 

عملکرد موسیالژ
شـود عملکـرد موسـیالژ    مشـاهده مـی  3گونه که در جدول همان

. بیشـترین مقـدار   )≥05/0p(تیمارهاي کود آلی قرار گرفتتأثیرتحت 
کیلـوگرم  9/87میزان عملکرد موسیالژ مربوط به تیمار کود مرغی به 

موسیالژ در هکتار و کمترین مقدار عملکرد موسیالژ مربوط بـه تیمـار   
رغم ). به4کیلوگرم موسیالژ در هکتار بود (جدول 1/37شاهد با مقدار 

داري بر مقدار موسیالژ نداشتند ولی بـا  معنیتأثیرکه کودهاي آلی این
,Roohi(ها بر عملکـرد دانـه  آنتأثیرتوجه به  ) و از آنجـا کـه   2011

ضرب عملکرد دانه در مقـدار موسـیالژ اسـت    عملکرد موسیالژ حاصل
)، این نتیجه قابل توجیه است.2(معادله 

موسـیالژ  بـر عملکـرد  ) ≥05/0p(داري تیمار تراکم نیز اثـر معنـی  
که بیشترین مقدار عملکرد موسیالژ بـراي  ). به طوري3داشت (جدول 

کیلوگرم در هکتار و کمترین 8/79ه مقدار بوته در مترمربع ب40تیمار 
7/49بوته در مترمربع به مقدار 20مقدار عملکرد موسیالژ براي تیمار 

بیان کردند که )Sarab et al., 2008(دست آمد. سراب و همکاران هب
دلیـل  بـه مـا ا،نداشـت ریحـان ي بر مقدار اسانستأثیرتراکم گیاهی 

عملکـرد اسـانس بـه طـور     ،افزایش عملکرد شاخساره در واحد سـطح 
.افزایش یافتبیشترداري در تیمار با تراکم معنی

همچنین اثر متقابل تیمارهاي کودي و تراکم بر عملکرد موسیالژ 
مشـاهده  1طور که در شکل ). همان3بود (جدول )≥05/0p(دار معنی

از تیمار کود کمپوست زبالـه شـهري و   شد بیشترین عملکرد موسیالژ
جـا کـه   مربـع حاصـل شـد. از آن   بوته در متـر 40کود مرغی و تراکم 

بوته 40بیشترین عملکرد دانه از تیمار کمپوست زباله شهري و تراکم 
مربـع حاصـل شـد بنـابراین حاصـل شـدن بیشـترین عملکـرد         در متر

از انتظار نبود.دورموسیالژ از آن نیز 

اثر متقابل کودهاي آلی و تراکم بر عملکرد موسیالژ بالنگونیانگیمسهیمقا-1شکل 
Fig. 1- Mean comparison for interaction effects of organic fertilizers and plant density on mucilage yield of balangu

.سطح احتمال پنج درصد دارندداري درهاي با حروف متفاوت، براساس آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین

Means with different letters are significantly different based on Duncan’s tests at p≤0.05.

کـاربرد  ضمن)Saikia & Upadhyaya, 2011(سایکا و آپادیایا 
.L(در کشـت مارچوبـه  کمپوسـت  کمپوست و ورمـی ،گاويهايکود

Asparagus officinalis (ن دادند که مقـدار فالونوئیـد و فنـون    نشا
کودهاي آلی قـرار گرفـت.   تأثیرحاصل از عصاره ریشه مارچوبه تحت 
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هاي ثانویه واند بر تولید متابولیتتها بیان کردند که شرایط رشد مینآ
کودهـاي آلـی   است که کاربرد. گزارش شدهگیاهان دارویی مؤثر باشد

L.Foeniculum(عملکرد اسانس رازیانه  vulgare (را افزایش دادند
(Kandil et al., 2002) . کوددهی لوبیا)Phaseolus vulgaris L. (

تنها رشد و عملکرد گیاه را افزایش با نیتروژن، سولفور یا کود مرغی نه
& Elsheikh(بلکه کیفیت و مواد غذایی دانه را نیز بهبود بخشید،داد

Elzidany, 1997( .  بـورال و همکـاران)Borella et al., 2011( در
سه تیمار تأثیرتحت ) L.Calendula officinalis(گیاه همیشه بهار 

داري در تعداد گل وزن گل خشک یـنشان دادند که تفاوت معنيکود
تن بر هکتار کود گاوي) و تیمار 50(یلآگیاه بین تیمار کود اسانسو 

تـأثیر اما مقـدار فالونوئیـد تحـت    داشت،کود شیمیایی و شاهد وجود 
.قرار نگرفتمختلفتیمارهاي

گیرينتیجه

طور کلی، نتایج این آزمایش نشـان داد کـه تیمارهـاي کـودي     به
ي بر خصوصیات کیفی بالنگو به جز عملکرد موسـیالژ نداشـتند،   تأثیر
کودهاي آلی افزایش یافت. با توجه به تأثیرملکرد موسیالژ تحت اما ع
داري بر مقدار موسیالژ بذر نداشتند معنیتأثیرکه تیمارهاي کودي این

ضرب مقـدار موسـیالژ در   که عملکرد موسیالژ حاصلو با توجه به این
توان گفت که افزایش عملکرد موسیالژ ناشی از عملکرد دانه است می

کنـد کـه   لکـرد دانـه اسـت و ایـن نتیجـه نیـز ثابـت مـی        افزایش عم
تیمارهاي کـودي قـرار نگرفـت. از بـین     تأثیرخصوصیات کیفی تحت 

تـأثیر خصوصیات کیفی بالنگو، تنها تورم و عملکـرد موسـیالژ تحـت    
دلیـل  رسد عملکرد موسیالژ بـه نظر میتیمار تراکم بوته قرار گرفت. به

تیمار تـراکم  تأثیردار شده است. عدم تراکم بر عملکرد دانه معنیتأثیر
دهـد کـه ایـن خصوصـیات     بوته بر خصوصیات کیفی بالنگو نشان می

محـیط قـرار   تـأثیر که کمتر تحـت  تحت کنترل ژنتیکی بوده و یا این
گیرد.می
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Introduction

Recently, the impact of chemical farming and the negative consequences on the environment and human
health are on rise in Iran. Organic farming is gaining attention and increasing globally because it is eco-friendly,
safe and has benefits for human health. The use of organic fertilizers in agriculture improves soil structure. Plant
spacing and fertilizer applications have significant influence on the growth and yield in crop production.
Optimum plant spacing ensures the proper use of land, as well as growth and nutrition in plants. Balangu
(Lallemantia royleana Benth.) is a medicinal plant from Lamiaceae family, containing essential oils and
mucilage. The most important feature of this plant is the mucilage of the seeds. The seeds are a good source of
fiber, oil and protein, and have medicinal and nutritional properties. Using the appropriate plant density and
environmental friendly methods like organic fertilizers can improve the quality and quantity of medicinal plants
production.

Material and Methods

In order to study the effect of organic fertilizers and plant density on the qualitative characteristics of
Balangu (Lallemantia royleana Benth.) as a medicinal plant, an experiment was conducted at the Research
Station of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during the growing season of 2011-
2012. Soil samples were collected from the 15 cm depth of each experimental plots for laboratory analysis. This
experiment was carried out as factorial layout based on randomized complete block design with three
replications. Treatments were included five levels of fertilizer (cow manure, sheep manure, chicken manure,
municipal solid waste compost and control) and three levels of plant density (20, 30 and 40 plants.m-2). The
studied traits were included amount of mucilage, swelling factor, swelling per g mucilage, mucilage and seed
yield. Data were analyzed with SAS software. The F test was used to test the significance of mean squares and
means were compared with Duncan’s test at the 5% level of probability

Results and Discussion

The results showed that fertilizer treatments had no significant effects on the studies criteria except mucilage
and seed yield. Mucilage yield, seed yield and swelling factor were significantly affected by plant density.
Maximum quality yield was obtained in treatment of chicken manure and highest plant density (40 plants.m-2).
The highest amount of mucilage (0.19 g mucilage per g seed) was obtained in treatment of municipal solid waste
compost and sheep manure. The highest inflation rate per ml of mucilage was obtained in cow manure treatment
(96.5 ml per g of mucilage). Different levels of density had no significant effect on the amount of inflation per g
of mucilage. Plant density had significant effect on the seed yield (p≤0.05). So that the maximum of this trait
(437 kg.ha-1) was obtained at 40 plants per m2 density.

The highest and lowest amount of mucilage yield were obtained in treatments of 40 and 20 plants.m-2 density,
respectively. The interaction effect between fertilizer and plant density had significant (p≤0.05) effect on the
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seed yield, so that the maximum of this trait (605 kg.ha-1) was obtained in treatment of fertilizer application and
40 plants.m-2 density.

Conclusion

In general, the results of this experiment showed that fertilizer treatments had no effect on the quality of
Balangao except mucilage, but the organic fertilizers could affect mucilage content. Among the qualitative
characteristics of the Balangao, the swelling and mucilage content were affected by the plant density treatments.
It seems that the mucilage is significantly affected by the effect of plant density on the seed yield. The lack of the
effect of plant density on qualitative characteristics of the Balangao showed that these characteristics are more
affected by genetic, not environmental control.

Keywords: Animal manure, Compost, Mucilage, Swelling factor
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