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 )Melissa officinalis(اثر تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد بادرنجبويه 

  عزتي، محمدحسين لباسچي و اميدمسعودفر پيمان
  

  : چكيده
باكتري، ضد  كنند و اسانس آن خاصيت ضدها استفاده ميسال است كه از بادرنجبويه در درمان بسياري از بيماري 2000بيش از 

، 4، 5، 7/6، 10هاي مختلف تراكم در آزمايشي در منطقه كرج در طي دو سال بر گياه بادرنجبويه ورموني دارد.قارچي و ضد فعاليت ه
تكرار مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي عملكرد ماده خشك،  3هاي كامل تصادفي در بوته در مترمربع در قالب طرح بلوك 3/3

هاي آزمايش حاكي از عدم رد ارزيابي قرار گرفت. نتايج عملكرد ماده خشك در سالوه ماسانس، و عملكرد اسانس بادرنجبويه اين گيا
بود. ميزان اسانس بادرنجبويه در سال اول و دوم با يكديگر  تراكم و تفاوت بين سالدار هر سال بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني
، 944بوته در مترمربع در سال اول به ترتيب  3/3، 4، 5، 7/6، 10 دار داشت. عملكرد اسانس بادرنجبويه براي تيمارهاي تفاوت معني

بود. تفاوت ميانگين هكتار  گرم در 1832و  2096، 2113، 1876، 1771گرم در هكتار و براي سال دوم،  1102، 1205، 1157، 1127
اسانس و عملكرد اسانس در سال رصد درم در هكتار بود. گ 1938و براي سال دوم  1107دار و براي سال اول ها معنيسالاسانس 

  .داري بيشتر از سال اول بودر معنيدوم به طو
  

  ، گياه دارويي.: بادرنجبويه، تراكم، عملكردكلمات كليدي
  

  مقدمه
-80گياهي پايا، پرشاخه و پرپشت به ارتفاع بادرنجبويه  ).1كننده با اثر قاطع است (رامآاسانس اين گياه داراي خاصيت ضد تشنج و 

و در آسياي متر و حتي بيشتر كه به حالت وحشي و خودرو در نواحي مديترانه جنوبي و مركزي اروپا و اسپانيا تا قفقاز سانتي 30
متري، نواحي شمالي ايران، آذربايجان،  1800تا  1500). در ايران در اطراف تهران، پس قلعه در ارتفاعات 4، 2رويد (صغير و ايران مي

باشد، اين آزمايش با هدف آرايش كاشت مناسب براي رسيدن به عملكرد بهينه ضروري مي ).3رويش دارند ( نواحي شرقي ايران
  دستيابي به تراكم مناسب انجام گرديده است.

  
  هامواد و روش
ايش از طرح ) اجرا گرديد. در اين آزمMelissa officinalisگياه بادرنجبويه ( به منظور تعيين تراكم مناسب كاشت براياين تحقيق 

بر ها از يكديگر متر بوتهسانتي 60و  50، 30، 20 شامل فاصلهتراكم تيمارهاي شود. تكرار استفاده مي 3هاي كامل تصادفي در بلوك
 33000و  40000، 50000، 67000، 100000كه ترتيب معادل سانتيمتر بود  50ها ها براي كليه تراكمروي رديف و فاصله بين دريف

كيلوگرم اوره در  200ميزان كود دهي در اين آزمايش بر حسب مرحله برداشت گرديد.  2ياه طي سرشاخه گكتار بودند. بوته در ه
نوبت به زمين داده شد (يك نوبت در ابتداي رشد و  2گرم محاسبه گرديد. اين ميزان كود در  125هكتار بود كه براي هر كرت معادل 
جهت  هاكرت وسطو از  ايهاي كناري و حاشيهخطله شروع گلدهي، پس از خذف در مرح نوبت دوم پس از برداشت اول).

  استفاده گرديد. نهايي برداشت عملكرد
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  نتايج و بحث
درصد اختالف آماري وجود داشت و بين  1ها در درصد اسانس و عملكرد اسانس در سطح سالنشان داد كه بين تجزيه مركب نتايج 
ها اختالف آماري در سطح اختالف معني دار مشاهده نشد. همچنين به لحاظ ماده خشك در بين تراكمها در عملكرد ماده خشك سال

 33000و  40000، 50000عملكرد تيمارهاي و دوم ها نشان داد كه در سال اول مقايسه ميانگين). 1(جدول  درصد مشاهده گرديد 5
كيلوگرم در هكتار بود  784و در سال دوم برابر  782در سال اول معادل  متوسط عملكرد بيشتر از بقيه تيمارها بود و هكتاربوته در 
هاي اول و دوم بود. ميانگين درصد دار اسانس توليدي در سالتجزيه مركب درصد اسانس آزمايش حاكي از تفاوت معني ).2(جدول 

). 1ر درصد اسانس در سال دوم بود (جدول گيدهنده افزايش چشمدرصد) نشان 24/0درصد) با سال دوم ( 14/0اسانس در سال اول (
چنين در اين مقايسه نشان داده شده است مقادير درصد اسانس كليه تيمارهاي تراكم در سال دوم بيشتر از تيمارهاي سال اول بوده هم

دهنده استقرار بهتر گياه چندساله بادرنجبويه و ايش اسانس در سال دوم نشانافز). 2و اثر متقابل سال در اسانس وجود نداشت (جدول 
دهنده تفاوت هاي مختلف نشانباشد. نتايج تجزيه مركب عملكردها و اسانس بين سالافزايش ماد هموثره اين گياه در سال دوم مي

گرم  1938كرد اسانس مربوط به سال دوم با ميانگين عملبيشترين ميزان ). 1هاي اول و دوم آزمايش بود (جدول دار در بين سالمعني
  ).2گرم در هكتار بود (جدول  1107در هكتار و كمترين ميانگين عملكرد اسانس مربوط به سال اول 

  
  : تجزيه واريانس مركب عملكرد ماده خشك، درصد اسانس و عملكرد اسانس بادرنجبويه در دو سال1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغييرات
  ميانگين مربعات

  عملكرد اسانس  درصد اسانس  عملكرد ماده خشك
  03/5175884 **  082/0 **  033/32  1  سال
  57/45952  100/0  43/3935  4  خطا
  18/89664  571/0  12/17559 *  4  تراكم
  78/13624  634/0  45/1640  4  تراكم× اثر متقابل سال
  40/53360  467/0  31/5791  16  خطا

  درصد است. 1و  5دار در سطوح عني*و ** به ترتيب م
  

  دو سال طيهاي عملكرد ماده خشك، درصد اسانس و عملكرد اسانس و ارتفاع بادرنجبويه در تيمارهاي مختلف متراكم : مقايسه ميانگين2جدول 

  تيمارها
  (بوته در هكتار)

  عملكرد ماده خشك
  (كيلوگرم در هكتار)

  درصد اسانس
  (درصد نسبت به ماده خشك)

  رد اسانسعملك
  (گرم در هكتار)

  سال دوم  سال اول  سال دوم  سال اول  سال دوم  سال اول
100000  c655 b 731  a 137/0  a 242/0  a 944  a 1771  
67000  b 768  b 725  a 146/0  a 258/0  a 1127  a1876  
50000  ab 818  a 842  a 140/0  a 251/0  a 1157  a 2113  
40000  a855 a843  a 141/0  a 241/0  a 1205  a2096  
33000  ab777  a 839  a 141/0  a 236/0  a 1102  a 1832  

  a 782  a 784  b 141/0  a 246/0  b 1107  a 1938  ين دو سالنگميا
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Effect of plant density on yield and yield compounds of Balm (Melissa officinalis) 
 
Abstract: 
For 2000 years, balm has been used to cure many diseases and its essential oil has anti bacterial, 
anti fungal and anti hormonal activities. In an experiment in Karaj during two years different plant 
densities of Melissa officinalis of 10, 6.7, 5, 4 and 3.3 plant/m2 were investigated in complete block 
design with three replications. In this research, yield of dry matter, essential oil percentage and 
essential oil yield investigated. The results indicated not significant difference between plant 
densities in dry matter and there was significant dirrerence between years in in dry matter. There 
was significant difference between essential oil yield of Melissa officinalis in the years. In the first 
year, the yield of essential oil for treatments of 10, 6.7, 5, 4 and 3.3 plant/m2 were 944, 1127, 1157, 
1205 and 1102 g/ha, respectively. in the second year, the yield of essential oil for treatments of 10, 
6.7, 5, 4 plant/m2 were 1771, 1876, 2113, 2096 and 1832 g/ha. Average essential oil yield of years 
were significant difference and average yield of essential oil yield in the first year was 1107 g/ha 
and in the second year was 1938g/ha. the result indicated that essential oil percentage and essential 
oil yield in the second year were more than of first year.  
Key words: Medicinal plant, Balm, plant density, yield. 
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