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چکیده

آویشن دنایی ترکیبات فنلی باال مانند تیمول و کارواکرول دارد که در صنایع مختلف غذایی و دارویی مورد استفاده قرار
، سرما و قابلیت تولید در زمینهای کمبازده اکثر استانهای کشور، تحمل شرایط سخت محیطی ازجمله کمآبی.میگیرند
 امکان جایگزینی آن با گونه غیربومی (آویشن، انحصاری بودن.نشاندهنده اهمیت تولید این گیاه به لحاظ اکولوژیکی است
 آویشن دنایی را در زمره یکی از بااهمیتترین گیاهان،باغی) و امکان گسترش تولید و صادرات در راستای اقتصاد مقاومتی
 بیشترین درصد و عملکرد اسانس و، بهمنظور دستیابی به باالترین عملکرد سرشاخه گلدار.دارویی ایران قرار داده است
 كود دامي پوسيده، تأثير مقادير مختلف كود شيميايي پرمصرف،در کل تولید گیاهان با کیفیت باال و ترکیبات فنلی مطلوب
 در مؤسسه تحقيقات1388  تا1387و تلفيقي از كودهاي شيميايي و دامي بر کمیت و کیفیت آويشن دنايي در سالهاي
 نتایج سال اول نشان داد که برای داشتن درصد و عملکرد اسانس.جنگلها و مراتع كشور (ایستگاه البرز كرج) بررسی شد
 نتایج سال دوم آزمایش نشان داد که حداکثر درصد و. ترکیب مناسبی از کودهای دامی و شیمیایی قابل توصیه است،باال
 فسفات، کیلوگرم در هکتار بهترتیب اوره60  و48 ،60 تن در هکتار کود دامی و25 عملکرد اسانس مربوط به مخلوط
 عملکرد اسانس و درصد تیمول در سال دوم، تأثیرگذاری بیشتر کود دامی بر درصد اسانس.آمونیوم و اکسید پتاسیم بود
 برای رسیدن، نیاز به تقویت خاک است، بنابراین ازآنجاییکه در خاکهای فقیر ایران برای تولید اقتصادی گیاه.مشهود بود
 کیلوگرم از کودهای شیمیایی60  تا50  تن در هکتار کود دامی یا مصرف حدود40  استفاده از،به حداکثر عملکرد اسانس
ً  تن کود دامی کام25 پرمصرف بههمراه
.ال پوسیده توصیه میشود
 اسانس، کود شیمیایی، کود دامی، آویشن دنایی:واژههای کلیدی
Economical production of Thymus daenensis L. with proper nutrition
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Abstract

Thymus daenensis has high phenolic compounds such as thymol and carvacrol, used in various food and
pharmaceutical industries. Tolerance to severe environmental conditions including water deficit and cold
stress, as well as production capacity in low-efficiency areas of most of the country's provinces indicate the
importance of producing this plant ecologically. Thymus daenensis is an endemic species and the possibility
of replacing it with a non-native species and expanding production and exports in line with the resistance
economy has made Thymus daenensis as one of the most important medicinal plants in Iran. In order to
achieve the highest shoot yield, the highest essential oil percentage and yield, and totally, production of high
quality plants and favorable phenolic compounds, the effects of different amounts of fertilizer, manure and
chemical fertilizers and a combination of them were studied on the quantity and quality of Thymus daenensis
L. during 2008 to 2009 in the Research Institute of Forest and Rangelands (Alborz station). The results of the
first year showed that a good combination of manure and chemical fertilizers could be recommended to have
a high essential oil percentage and yield. The results of the second year of the experiment showed that the
maximum essential oil percentage and yield belonged to a combination of 25 tons per hectare manure and 60,
48 and 60 kg ha-1 of nitrogen, ammonium phosphate, and potassium oxide. The higher effect of manure on
essential oil content, essential oil yield, and thymol percentage was evident in the second year. Therefore, to
achieve the maximum essential oil yield, the use of 40 tons per hectare of manure or consumption of about 50
to 60 kg ha-1 of chemical fertilizer with 25 tons of completely rotted manure could be recommended.
Keywords: Thymus daenensis L., manure, chemical fertilizers, essential oil
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مقدمه
حاصل از ســاق ه یا تقســیم بوتــه ،در بهــار و فروردین
اسـانس آویشـن ازجملـه ده
مــاه اســت .در زمــان انتقال نشــاها ،چنانچــه ارتفاع
اسـانس معروفی اسـت کـه دارای
آنهــا خیلــی زیــاد شــده باشــد ،میتــوان قبــل از
ضدقارچی،
خـواص ضدباکتریایـی و
انتقــال عمــل ســرزنی را انجــام داد .در کشــت
آنتـی اکسـیدان ،نگهدارنـده طبیعی غذا
مســتقیم بــذر ،بهتــر اســت کــه ابتــدا چالههــای
و تأخیردهنـده پیـری پسـتانداران بـوده
مناســبی را ایجــاد کــرده و مخلوطــی از ماســه
و جایـگاه خاصـی در تجـارت جهانـی
بــادی و حداقــل یــک نــوع کــود آلــی ماننــد
اگرچــه
آویشـن
دارد ( .)Malik et al., 1987
ا پوســیده یــا کمپوســت را
کــود دامــی کامـ ً
رشــد و نمو ،کیفیت
در صنایـع غذایـی ،دارویـی ،بهداشـتی بهنســبت مســاوی ،در چالههــا ریختــه،
و کمیــت مواد مؤثــر گیاهان
و آرایشـی ،اسـتفاده متنوعـی میشـود ســپس بــذر را روی آن پاشــیده و بــا
دارویــی ازجملــه تجمــع مــاده
( .)Leung and Foster, 1996روغـن فشــار پــا یــا دســت بــذر را در داخل خشــک و بیوســنتز اســانس،
آویشـن دارای خواصـی نظیـر ضداسپاسـم،
خــاک قــرار داد .توجــه شــود ،بــا بهوســیله فرایندهــای ژنتیکــی کنترل
بادشـکن ،ضدقارچ ،ضدعفونیکننده ،ضدکرم ،توجــه بــه ریــز بــودن بــذر آویشــن
میشــود ،ولــی عوامــل محیطــی نیــز
ضدرماتیسـم و خلـطآور اسـت (متيـن و از ریختــن خــاک روی بذر بهشــدت
در ایــن میــان نقــش مهمــی دارنــد.
بخشـي خانيكـي .)1381 ،اروپـا و آمریـکا پرهیــز شــود .الزم بــه ذکــر اســت که
از بازارهـای عمـده مصرفکننـده آویشـن در گذشــته بهدلیــل ریــز بــودن بــذر فاکتورهــای زراعــی ازجملــه تراکم،
محسـوب میشـوند .آمارهای تجارتی نشـان گیاهانــی مانند آویشــن ،کشــت مســتقیم تغذيــه و آب از مهمتریــن آنهــا
هســتند.
میدهـد که آمریکا سـاالنه حـدود  1000تن آنهــا قابــل توصیــه نبــود امــا امــروزه بــا
آویشـن وارد میکنـد و  90درصد از اسـانس اســتفاده از تکنیکهــای پوشـشدار کــردن
آویشـن برای تجارت جهانی در اسـپانیا تولید بــذر ،کــه تکنولــوژی آن در ایــران نیــز
میشـود (  .)McGimpsey et al. 1994بهســرعت رو بــه گســترش اســت ،امــکان در صــورت اســتفاده از سیســتم آبیــاری
ســطح زیــر کشــت انــواع آویشــن در ایــران کشــت مســتقیم بــذر آویشــن در مزرعــه قطــرهای ،بهتــر اســت قطرهچکانهــا در حــد
نیــز در ســال  1393بهمیــزان  50هکتــار و فراهــم شــده اســت .در شــرایط مزرعــه فاصــل بیــن دو بوته روی پشــته یا کنــار بوته
عملکــرد آن  207تــن گــزارش شــده اســت بســته بــه شــدت دمــای هــوا از كشــت تــا و در محــل داغآب قــرار گیرنــد .بهترین زمان
(آمارنامــه وزارت جهاد کشــاورزی ،)1394 ،ســبز شــدن بین  15تــا  20روز زمــان الزم برداشــت بــرای مصــارف ادویــهای شــروع
ایــن در حالــیاســ 
ت کــه در ســال  1395اســت .همچنیــن ایــن گیــاه از ســبز شــدن گلدهــی و بــرای مصــارف دارویــی در
واردات آویشــن همــراه بــا ســایر گیاهــان تــا ظهــور جوانــه زايشــي حــدود  60تــا مرحلــه گلدهــی اســت .اگــر کشــت پاییــزه
دارویــی و ادویــهای گــزارش شــده اســت  75روز ،از زمــان ظهــور جوانــه زايشــي تا انجــام شــود ،در ســال اول امــکان برداشــت
(بینــام.)1395 ،
تشــكيل گل  15تــا 30روز ،از گلدهــي تا دو چیــن و در کشــت بهــاره برداشــت یــک
آويشــن دنایــی گياهــي علفي ،چندســاله تشــكيل بــذر  25تــا  35روز و بــرای دوره چیــن وجــود دارد و در ســالهای بعــد
بــا دوره برداشــت اقتصــادی  4تــا  5ســال ،پر شــدن و رســیدگی آن حــدود  20تا  40حداقــل دو چیــن از ایــن گیــاه در شــرایط
بــا ارتفــاع  20تــا  40ســانتیمتر اســت روز زمــان نیــاز دارد .البتــه بایــد بــه ایــن آبــی قابــل برداشــت اســت (عبــاسزاده،
کــه ازطریــق بــذر ،تقســيم بوتــه و قلمــه مســئله توجــه شــود کــه ایــن گیــاه بهدلیل  .)1389اگرچــه رشــد و نمــو ،کیفیت و کمیت
تكثيــر ميشــود .بهدليــل دگرگشــتي زيــاد ،رشــد دائمی کــه دارد ،بهطــور یکنواخت و مــواد مؤثــر گیاهــان دارویــی ازجملــه تجمع
مناسـبترين روش تكثيــر اکسشـنهای برتر همزمــان گل و بــذر تولیــد نمیکنــد ،بلکــه مــاده خشــک و بیوســنتز اســانس ،بهوســیله
ایــن گیــاه فعـ ً
ا تکثیــر غیرجنســی ازجملــه دوره تولیــد ســاقههای زایشــی ،گلدهی و فرایندهــای ژنتیکــی کنتــرل میشــود ،ولــی
قلمـهزدن و تقســیم بوتــه اســت .بهترین زمان بذردهــی ،بعــد از شــروع در بهار ،تــا پایان عوامــل محیطــی نیــز در ایــن میــان نقــش
کاشــت مســتقیم ازطریــق بــذر در زمیــن فصــل رشــد در پاییــز میتوانــد ادامــه مهمــی دارنــد .فاکتورهــای زراعــی ازجملــه
اصلــی ،اوایــل مهــر مــاه یــا اواخــر اســفند داشــته باشــد .بنابرایــن منظــور از تولیــد تراکــم ،تغذيــه و آب از مهمترین آنها هســتند
مــاه اســت .بهتریــن زمان کشــت غیرمســتقیم جوانـ ه زایشــی ،گل و بــذر یعنــی بیــش از ( .)McGimpsey et al.,1994در کشاورزی
یــا انتقــال نشــای بــذری (زمانــی کــه ارتفاع 70درصــد اندامهــای یــک بوتــه جوانــه پایــدار ،عناصــر غذایــی مــورد نیاز گیــاه در
نشــاها حــدود  10ســانتیمتر هســتند) نیــز زایشــی ،گل یــا بــذر تولیــد کــرده باشــند .وهلــه اول توســط نهادههــای آلــی شــامل
پاییــز در آبــان مــاه و بهــار در فروردیــن ماه فواصــل کاشــت بیــن پشــتهها حــدود  40کــود دامــی ،کمپوســت ،ورمیکمپوســت،
اســت .زمــان مناســب انتقــال قلمه ریشـهدار تــا  45ســانتیمتر ،فاصلــه بوتههــا روی کــود ســبز ،بقایــای گیاهــی و تثبیت زیســتی
پشــته  25تــا  35ســانتیمتر و بهتریــن محــل
کاشــت بهدلیــل پرهیــز از تمــاس طوقــه گیاه
بــا آب ،بــاالی پشــتهها اســت .در صــورت
کشــت مســتقیم بــذر بایــد بــه رســیدن آب
بــه بذرهــا نیــز توجــه شــود.
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نیتــروژن بــه کمــک همزیســتی با
ریزموجــودات خاکزی و در درجه
دوم بــا کاربــرد محدود و حســاب
شــده کــود شــیمیایی ،بهعنــوان
مکمــل کودهــای آلــی تأمیــن
میشــود .کودهــای آلــی باعــث
افزایــش ماده آلــی خاک ،بهبــود خصوصیات
شــیمیایی خــاک مثــل  ،pHظرفیــت تبــادل
کاتیونــی ،افزایــش فعالیت میکروارگانیسـمها
و میــزان دسترســی گیــاه بــه عناصــر
غذایــی میشــوند (.)Robin et al., 2001
بنابرایــن کشــاورزی پایــدار بــر پایــه مصرف
نهادههــای مناســب بــا هــدف حــذف یــا
تقلیــل چشــمگیر در مصــرف نهادههــای
شــیمیایی ،یــک راهحــل مطلــوب بهشــمار
میآیــد (صالــح راســتین ،)1380 ،امــا
بهدلیــل نوپــا بــودن گیاهــان دارویــی و
مشــخص نشــدن نیازهــای غذایــی و کــودی

اکثــر ایــن گیاهــان ،اســتفاده از کودهــای
ســنتزی بــا درصــد مشــخص از هــر یــک
از عناصــر ،اجتنابناپذیــر اســت؛ زیــرا
خاکهــای مناطــق خشــک و نیمهخشــک
کــه بیــش از  80درصد زمینهای کشــاورزی
را شــامل میشــوند ،از نظــر مــواد آلــی
فقیــر بــوده و درصــد مــاده آلــی آنهــا حدود
 0/5درصــد بــوده و در بهتریــن شــرایط
بــه حــدود  2درصــد میرســد (بایبــوردی
و همــکاران .)1379 ،ورود مــواد آلــی بــه
خــاک ضمــن افزایــش مقــدار و قابلیــت
جــذب عناصــر غذایــی توســط گیــاه ،ســبب
افزایــش حاصلخیزی خــاک و همچنین بهبود
شــرایط فیزیکــی آن میشــود (اکبرینیــا و
همــکاران .)1383 ،تأمیــن عناصــر غذایــی
ا متناســب بــا تغذیــه طبیعی
بهصورتــی کامـ ً
گیاهــان ،کمــک بــه تنــوع زیســتی ،تشــدید
فعالیتهــای حیــات ،بهبــود کیفیــت و حفــظ

ســامت محیطزیســت و درمجمــوع ،حفــظ
و حمایــت از ســرمایههای ملــی (خــاک،
آب و منابــع انــرژی غیرقابــل تجدیــد) از
مهمتریــن مزایــای کودهــای دامی محســوب
میشــوند (صالح راســتین1380 ،؛Sharma,
 .)2002کودهــای دامــی قابل دســترسترین
کــود بــرای کشــاورزان بهدلیل نگهــداری دام
اســت ،هرچنــد ایــراد اصلــی مصــرف ایــن
نــوع کــود در بیــن کشــاورزان ،اســتفاده از
فضــوالت نپوســیده دام بهجــای کــود دامــی
پوســیده اســت .امــروزه بیــن طــرفداران
کشــاورزی آلــی و کســانی کــه کموبیــش بــه
کودهای شــیمیایی متکی هســتند ،دودســتگی
و اختــاف شــدیدی وجــود دارد؛ امــا بهنظــر
میرســد اســتفاده از کودهــای آلــی و تکمیل
آن بــا اســتفاده صحیــح از کودهای شــیمیایی
در هنــگام لــزوم ،معقولتریــن روشــی اســت
کــه میتــوان ضمن حفــظ خصوصیــات کمی

ی کاشت در گلخانه
شکل  -2نمایی از تولید نشا در سین 

شکل -1نمایی از تولید نشا در بستر گلخانه
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شکل -3نمایی از نشاهای تولیدی در بستر گلخانه

تولیــد اقتصــادی از لحــاظ کمــی و کیفــی
آویشــن دنایــی و نیــز بررســی وجــود تفاوت
بیــن چینهــای قابــل برداشــت در یک ســال
زراعــی اجــرا شــد.

و کیفــی خــاک ،نســبت بــه تولیــد پایــدار نیز
اقــدام کــرد (Abbaszadeh and Layegh
 .)Haghighi, 2013یکــی از مشــکالت
کارایــی نداشــتن کودهــا ،اعــم از دامــی و
شــیمیایی ،اســتفاده در وقت نامناســب اســت؛
بهطوریکــه بــرای اســتفاده بهینــه از کودهای
بهدلیـل
دامــی و فســفر بهخصــوص بــرای گیاهــان
نوپا بـودن گیاهان
یکســاله و گیاهــان بــا دوره رشــد کوتــاه،
دارویی و مشـخص نشدن
ایــن کودهــا بایــد حــدود  100روز قبــل از
نیازهـای غذایـی و کـودی
جــذب توســط گیــاه مصــرف شــود .بهتریــن
اکثر ایـن گیاهان ،اسـتفاده از
زمــان مصرف کودهــای نیتــروژندار در زمان
کودهـای سـنتزی بـا درصـد
انتقال نشــا و رشــد ســریع گیــاه یعنــی تقریب ًا
مشخص از هر یک از عناصر،
در مراحــل بســته شــدن کانوپــی (حــدود 40
اجتنابناپذیـر اسـت.
روز پــس از انتقــال نشــای آویشــن) اســت؛
بهطوریکــه حــدود یکســوم کــود مــورد
نیــاز در زمان انتقال نشــا و دو ســوم در زمان
رشــد ســریع به گیــاه داده شــود .ایــن تحقیق اقدامها و یافتهها
بهمنظــور معرفــی بهتریــن تیمار کــودی برای ايــن تحقيــق در ســالهاي  1387و 1388

در شــرایط مزرعــه گياهــان دارويي مؤسســه
تحقيقــات جنگلها و مراتع كشــور ،ایســتگاه
تحقیقاتــی البــرز كــرج اجرا شــد .ابتــدا اقدام
بــه تولیــد نشــا شــد (شــکلهای  2 ،1و .)3
بهتریــن بســتر بــرای تولیــد نشــا ،اســتفاده از
مخلــوط مــواد آلــی ســبک ماننــد پیتماوس
یــا کوکوپیــت و ماســه بــادی بهنســبت دو
بــه یــک یــا مخلــوط ورمیکمپوســت ،کــود
دامــی و ماســه بــادی بهنســبت مســاوی
اســت (شــکل .)4بهتریــن گلــدان بــرای
تولیــد نشــا ،بهترتیــب موفقیــت ،گلدانهــای
مشــمائی کوچــک (شــکل  ،)5ســینیهای
کاشــت خانه درشــت (شــکل  ،)6ســینیهای
کشــت خانــه کوچــک و ســپس گلدانهــای
پالســتیکی کوچــک بودنــد .در هــر فصــل
از ســال میتــوان نســبت بــه تولیــد نشــا و
انتقــال آویشــن دنایــی بــا رعایت اصــول آن،
اقــدام کــرد (شــکل .)7

شکل -4نمایی از تهیه خاک گلدان

شکل  -5نمایی از تولید نشا در گلدانهای مشمائی

شکل  -6نمایی از تولید نشا در سینیهای کاشت

شکل -7نمایی از تولید نشا در هوای آزاد در طول تابستان
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،3پیاپی  ،10مرداد -شهریور 1397
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انتقـال نشـا بـه زميـن اصلـی ،حـدود
یـک هفته پـس از قـرار گرفتن نشـاها
در محیـط بیرون از گلخانه بـود .انتقال
در زمـان نزدیـک بـه غـروب آفتـاب،
موفقیتآمیزتـر از انتقـال صبـح زود
بـود .بهدلیـل نبود اطالعـات از نیـاز غذایی
آویشـن دنایـی 16 ،سـطح تیمـاری مختلف
از کودهـای دامی ،شـیمیایی و مخلـوط آنها
اسـتفاده (جـدول  )1و اطالعـات مربـوط به
تعداد چینها نیز بررسـی شـد .بنابراین قالب
آماری اسـپلیت پالت در زمان با اسـتفاده از
بلوکهـای کامل تصادفی بـا  3تکرار ،عامل
اصلـی کـود و عامـل فرعی تعـداد چین بود.
كـو د د ا مـي  ،فسـفا ت آ مو نیـو م و
اکسیدپتاسـیم در زمـان آمادهسـازي زميـن

بـه خـاك اضافه شـده و با خـاك کرتهای هفتـه قبـل از برداشـت چيـن اول بـه زميـن
مربوطـه مخلوط شـد .نصف كـود اوره همراه داده شـد .فاصلـه بیـن خطـوط کشـت 50
بـا آمادهسـازی کرتهـا و نصـف ديگر يك سـانتیمتر و فاصلـه بوتههـا روی خـط 40
سـانتیمتر بـود .در هفتـه دوم بعـد از انتقـال
اقدام به واكاري شـد .در طول دوره اسـتقرار
نکته
گیاهچهها ( 3هفتـه اول) ،آبیاری  2نوبت در
قابل توجه اینکه در
هفتـه و پـس از آن در طول دوره رشـد یک
بررسی درصد اسانس گیاهان
نوبـت در هفته انجام شـد .رسـيدگي الزم به
برداشتشده مشاهده شد که از
گياهـان در دوره رويـش ،بهطـور يكسـان
انجـام شـده و مبـارزه بـا علفهـاي هـرز
بین  15تیمار کودی استفاده شده،
بهصـورت دسـتي بـود .برداشـت در مرحله
 11تیمار موجب افزایش درصد
گلدهـی یعنـی زمانی که بیـش از  70درصد
اسانس شدند که اختالف افزایشی
بوتههـا بـه گل رفتنـد ،انجام شـد .برداشـت
 6تیمار کودی نسبت به شاهد
کل سرشـاخهها از حـدود  5سـانتیمتری
معنیدار بود.
سـطح خـاک بـود (شـکلهای  8و .)9

جدول  -1مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی استفادهشده در قالب  16تیمار

شماره
تیمار

کد
تیمار

شماره
تیمار

کد
تیمار

1

N0P0K0M0

5

N160P128K160M0

9

N80P64K80M20

13

N0P0K0M40

2

N40P32K40M0

6

N140P112K140M5

10

N60P48K60M25

14

N0P0K0M30

3

N80P64K80M0

7

N120P96K120M120

11

N40P32K40M30

15

N0P0K0M20

4

N120P96K120M0

8

N100P80K100M15

12

N20P16K20M35

16

N0P0K0M10

 =Nنیتروژن از منبع اوره 46
درصد ()kg/ha

 =Pفسفر از منبع فسفات
آمونیوم ()kg/ha

شکل  -8نمایی از آویشن دنایی در مرحله گلدهی در سال اول
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شماره
تیمار

کد
تیمار

شماره
تیمار

کد
تیمار
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 =Kپتاسیم از منبع
اکسیدپتاسیم ()kg/ha

 =Mکود دامی پوسیده
()ton/ha

شکل  -9نمایی از آویشن دنایی در مرحله گلدهی در سال دوم

گیاهــان پــس از برداشــت در ســایه و
بــا جریــان هــوا خشــک شــدند .عملکــرد
سرشــاخه گلدار در هکتــار پــس از توزیــن
نمونههــای برداشتشــده انجــام شــد .بــرای
اســانسگیری 80 ،گــرم از سرشــاخههای
خشکشــده در ســایه ،در بالــن 2000
سیســی ریختــه و  1500سیســی آب
مقطــر اضافــه شــد .نتایــج بررســی مقدماتــی
نشــان داد کــه ریختن بیــش از  80گــرم گیاه
خشــک بــه بالــن  2000سیســی موجــب
بــاال آمــدن محتویــات بالــن در لولــه انتقــال
بخــار آب شــده و ممکــن اســت ســبب بروز
گرفتگــی لولــه انتقــال و ترکیدگــی آن شــود.
پــس از جــوش آمــدن آب بالن ،دمــای هیتر
بــه  80درجــه ســانتیگراد کاهــش داده شــد.
س  2ســاعت از
مدتزمــان اســتخراج اســان 
زمــان جوشــیدن آب بالــن بــود .شناســایی
ترکیبــات اســانس در آزمایشــگاه تجزیــه
دســتگاهی مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و
مراتــع کشــور انجــام شــد.

نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج ســال اول نشــان داد که استفاده از ،160
 128و  160کیلوگــرم در هکتــار بهترتیــب
اوره ،فســفات آمونیــوم و اکسیدپتاســیم بــا
تولیــد عملكــرد سرشــاخه گلدار 1499
كيلوگــرم در هكتــار نســبت بــه تیمــار بدون
کــود ،عملکــرد سرشــاخه را حــدود 500
کیلوگــرم در هکتار افزایــش داد .مصرف ،80
 64و  80کیلوگــرم در هکتــار اوره ،فســفات

آمونیــوم و اکسیدپتاســیم بههمــراه  20تن در
هکتــار کــود دامــی و نیــز مصــرف  48 ،60و
 60کیلوگــرم در هکتار اوره ،فســفات آمونیوم
و اکسیدپتاســیم بههمــراه  25تــن در هکتــار
کــود دامــی بهترتيــب بــا ميانگيــن 1/50
درصــد و  1/49درصــد اســانس را نســبت به
شــاهد  2برابــر افزایــش داد .اســتفاده از ،80
 64و  80کیلوگــرم در هکتــار اوره ،فســفات
آمونیــوم و اکســید پتاســیم بههمــراه  20تــن
در هکتــار کــود دامــی عملکــرد اســانس را
حــدود  3برابــر افزایــش داد.
در ســال دوم آزمایــش مشــاهده شــد که
اســتفاده از انــواع کودهــا موجــب افزایــش
عملکــرد سرشــاخه گلدار نســبت بــه شــاهد
شــد ،امــا اثــر افزایشــی  8تیمــار یعنــی دو
تیمــار کــود شــیمیایی خالــص ( 120و 160
کیلوگــرم کــود اوره و اکسیدپتاســیم بهترتیب
بههمــراه  96و  128کیلوگــرم فســفات
آمونیــوم) بههمــراه  6ســطح کــودی تلفیقــی
کــود دامــی و شــیمیایی (شــکل  )10باالترین
مــاده خشــک را تولیــد کردنــد .بنابرایــن
بــا توجــه بــه اهمیــت مصــرف نکــردن یــا
کاهش مصــرف کودهــای شــیمیایی در تولید
گیاهــان دارویــی ،بهتــر اســت از ســطوح
کودهــای تلفیقــی مشــخص شــده در شــکل
 10اســتفاده شــود.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه در بررســی
درصــد اســانس گیاهــان برداشتشــده
مشــاهده شــد کــه از بیــن  15تیمــار کــودی
اســتفاده شــده 11 ،تیمــار موجــب افزایــش

درصد اســانس شــدند کــه اختالف افزایشــی
 6تیمــار کــودی نســبت بــه شــاهد معنـیدار
بــود .از  6تیمــار گفته شــده 5 ،مــورد مربوط
بــه کودهــای تلفیقــی دامــی و دامــی بودنــد
و اســتفاده از کودهــای شــیمیایی نتوانســتند
درصــد اســانس را بهطــور معنــیداری
افزایــش دهنــد (شــکل  .)11بنابرایــن یــک
بــار دیگــر مشــخص میشــود کــه اگــر هدف
از تولیــد ،آویشــن دنایــی بــا درصد اســانس
بــاال باشــد ،بهتــر اســت از کودهــای تلفیقــی
دامــی و دامــی مشــخص شــده در شــکل
 11بــا لحــاظ کــردن درصــد عناصــر خــاک
اســتفاده شــود.
بررســی نمودارهــای عملکــرد اســانس
نشــان داد کــه بیشــترین عملکــرد در 7
ســطح کــودی استفادهشــده بهدســت آمــد
کــه  5مــورد از تیمارهــا مربــوط بــه اســتفاده
از کودهــای تلفیقــی و  2مــورد مربــوط بــه
کودهــای شــیمیایی بــود .بنابرایــن امــکان
کاهــش مصرف کودهای شــیمیایی و اســتفاده
بیشــتر از کودهــای تلفیقــی بــرای رســیدن به
عملکــرد اســانس مطلــوب را بیشــتر نمایــان
میســازد (شــکل  .)12از نــکات قابــل
توجــه کاهــش عملکــرد اســانس در شــرایط
مصــرف  160کیلوگــرم نیتــروژن و پتاســیم
بههمــراه  128کیلوگــرم در هکتــار نســبت به
کودهــای شــیمیایی کمتــر و کودهــای تلفیقی
بــود .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
درصــورت افزایش مصــرف مقدار کــود اوره،
عملکــرد اســانس کاهــش خواهــد یافــت.

عملکرد سرشاخه گلدار ()kg/ha

شکل  -10عملکرد سرشاخه گلدار آویشن دنایی تحت تیمارهای مختلف کودی در سال دوم آزمایش
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درصد اسانس ()%

شکل  -11تغییرات درصد اسانس آویشن دنایی تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی در سال دوم آزمایش

عملکرد اسانس ()kg/ha

شکل  -12عملکرد اسانس آویشن دنایی تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی در سال دوم آزمایش

شکل -13تغییرات درصد کارواکرول آویشن دنایی تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی در سال دوم آزمایش
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همچنیــن مشــاهده شــد کــه میتــوان بــا
مصــرف  20کیلوگــرم کــود اوره و  35تــن
کود دامــی ،عملکرد اســانس را تقریب ًا  2برابر
افزایــش داد و اســتفاده از کودهــای تلفیقــی
بهتریــن تیمارهــا بــرای افزایــش عملکــرد
اســانس هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه یکــی
از مناســبترین صفــات در انتخــاب نــوع
تیمارهــا ،صفــت عملکــرد اســانس اســت،
بنابرایــن توصیــه میشــود ،تولیدکننــدگان
بســته بــه هــدف تولیــد ،تمایــل مشــتری و
مــواد غذایــی خــاک مزرعــه نــوع تیمــار
کــودی مــورد نظــر را بــا توجــه بــه شــکل
 12انتخــاب کننــد.
بررســی میــزان کارواکــرول (شــکل )13
مؤیــد ایــن اســت کــه توجــه بــه عملکــرد
اســانس بهتریــن صفــت در انتخــاب تیمارها
نبــوده و اســتفاده از ســطوح بــاالی کودهــای
شــیمیایی موجــب کاهــش میــزان تیمــول
میشــود .همچنیــن درصــورت نیاز بــه تولید
گیاهانــی بــا درصــد تیمــول بــاال ،بهتر اســت
از کودهــای تلفیقــی و دامی اســتفاده شــود که
بــا توجــه بــه نتایــج مربــوط بــه ســه صفت،
عملکرد سرشــاخ ه گلدار ،درصــد و عملکرد
اســانس ،اســتفاده از کودهــای تلفیقــی مــورد
تأییــد قــرار میگیــرد.
بررســی چینهــای برداشتشــده نشــان
داد کــه در ســال اول (جــدول  )2و ســال دوم
(جــدول  )3چیــن یــک بیشــترین ارتفــاع
گیــاه ،عملکــرد سرشــاخهگلدار ،درصــد
اســانس ،عملکــرد اســانس و درصــد تیمــول
را نســبت بــه چین دوم داشــت .ایــن موضوع
نشــاندهنده اهمیــت توجــه بــه مســئله چین
در تولید آویشــن اســت و بهعبارتــی کمیت و
کیفیــت گیاهان تولیدشــده چین اول بیشــتر از
چیــن دوم اســت .بنابراین در تجــارت گیاهان

دارویــی بهخصــوص در صــادرات ،گیاهــان
تولیدشــده در چیــن اول از بازارپســندی
باالتــری برخــوردار خواهنــد بــود.
نتایــج مقایســه میانگیــن اثر متقابــل کود
و چیــن نشــان داد که در ســال اول بیشــترین
عملکــرد سرشــاخه گلدار متعلــق بــه چیــن
اول همــراه بــا کاربــرد  128 ،160و 160
کیلوگــرم در هکتــار اوره ،فســفات آمونیــوم
و اکسیدپتاســیم بــا میانگیــن  1560کیلوگــرم
در هکتــار بــود کــه نشــاندهنده افزایــش
عملکــرد حــدود  600کیلوگرمــی در هکتــار
نســبت بــه شــاهد اســت.
همچنین در چین اول در شــرایط اســتفاده
از  64 ،80و  80کیلوگــرم در هکتــار اوره،
فســفات آمونیــوم و اکسیدپتاســیم بههمــراه
 20تــن در هکتــار کــود دامــی و نیــز در
حالــت اســتفاده از  48 ،60و  60کیلوگرم در
هکتار اوره ،فســفات آمونیوم و اکسیدپتاســیم
بههمــراه  25تــن در هکتــار کــود دامــی،
بیشــترین عملکــرد اســانس بــا بیــش از 21
کیلوگــرم در هــر دو حالــت حاصــل شــد.
در ســال دوم مشــاهده شــد کــه در چیــن
اول در شــرایط اســتفاده از  128 ،160و 160
کیلوگــرم در هکتــار اوره ،فســفات آمونیوم و
اکسیدپتاســیم بــا میانگیــن  1594کیلوگرم در
هکتــار بیشــترین عملکــرد سرشــاخه گلدار
تولید شــد .بیشــترین درصد اســانس در چین
اول و با اســتفاده از  16 ،20و  20کیلوگرم در
هکتار اوره ،فســفات آمونیوم و اکسیدپتاســیم
بههمــراه  35تــن کــود دامــی در هکتــار بــا
میانگیــن  1/5درصــد بهدســت آمــد.
نتایــج مقایســه میانگیــن ســالها نشــان
داد (جــدول  )4کــه ســال دوم بــا میانگیــن
 1304کیلوگــرم در هکتار بیشــترین عملکرد
سرشــاخه را تولیــد کــرد .درصــد اســانس در

جدول  -2میانگین صفات گیاه در سال اول

ارتفاع گیاه عملکرد سرشاخه درصد عملکرد اسانس
عاملها
( )cmگلدار ( )kg/haاسانس
()kg/ha

بررسی
نمودارهای عملکرد
اسانسنشاندادکهبیشترین
عملکرد در  7سطح کودی
استفادهشده بهدست آمد که 5
مورد از تیمارها مربوط به استفاده از
کودهای تلفیقی و  2مورد مربوط
به کودهای شیمیایی بود.
ســال دوم بــا میانگین  1/25درصد بیشــترین
بــود .عملکــرد اســانس در ســال دوم بــا
 16/60کیلوگرم در هکتار بیشــترین مقدار را
داشــت .ســال اول با میانگیــن  69/06درصد
بیشــترین و ســال دوم بــا میانگیــن 62/68
درصــد کمتریــن مقــدار تیمــول را داشــت.
نتایــج مقایســه میانگیــن اثر متقابــل کود
در ســال نشــان داد که اســتفاده از 128 ،160
و  160کیلوگــرم در هکتــار اوره ،فســفات
آمونیــوم و اکسیدپتاســیم در ســال دوم بــا
میانگیــن  1523کیلوگرم در هکتار بیشــترین
عملکــرد تولید را داشــت .درصد اســانس در
شــرایط اســتفاده از  64 ،80و  80کیلوگرم در
هکتار اوره ،فســفات آمونیوم و اکسیدپتاســیم
بههمــراه  20تــن در هکتــار کــود دامــی در
ســال اول بــا میانگیــن  1/9درصــد باالتــر از
بقیــه تیمارهــا بــود .عملکــرد اســانس هــم با
مصرف  48 ،60و  60کیلوگرم در هکتار اوره،
فســفات آمونیــوم و اکسیدپتاســیم بههمــراه
 25تــن در هکتــار کــود دامــی ســال دوم بــا
میانگیــن  19/15کیلوگــرم بیشــترین مقــدار
را بهخــود اختصــاص داد .تیمــار مصــرف
 40تــن در هکتــار کــود دامــی در ســال دوم
بــا میانگیــن  74/15درصــد بیشــترین مقدار
تیمــول را داشــت.

جدول  -3میانگین صفات گیاه در سال دوم

تیمول ()%

ارتفاع گیاه عملکرد سرشاخه درصد عملکرد اسانس
عاملها
( )cmگلدار ( )kg/haاسانس
()kg/ha

تیمول ()%

چین1

1/19 a 1232/509 a 22/67 a

14/68 a

70/6 a

چین1

1/33 a

18/16 a

63/72 a

چین2

0/87 b

10/23 b

67/52 b

چین1/18 b 1252/087 b 21/46 b 2

15/05 b

7/68 b

1165/61 b 20/42 b

3/42 a

1357/08 a
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جدول  -4مقایسه میانگین بین سالها

سال

ارتفاع گیاه
()cm

سرشاخه گلدار

درصد اسانس (درصد)

()kg/ha

1

21/54 b

1199/05 b

1/02 b

12/45 b

69/06 a

2

23/49 a

1304/97 a

1/25 a

16/60 a

62/68 b

بحث

نتایــج نشــان داد کــه در هــر دو ســال بیــن
تیمارهــای کــودی و چینهــا اختــاف
آمــاری معن ـیداری مشــاهده شــد .وجــود
اختــاف آمــاری نشــاندهنده تأثیرگــذاری
تیمارهــا و درنهایــت تأثیرپذیــری گیاهــان
ناشــی از تیمارهــای اعمالشــده اســت .بــا
توجــه بــه ایــن کــه اثــر اکثــر تیمارهــای
کــودی بهصــورت افزایشــی اســت ،بنابراین
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا اعمــال
تیمارهــای بهزراعــی و بهخصــوص کــودی
مناســب میتــوان نســبت بــه افزایــش
عملکرد سرشــاخه گلدار ،درصد و عملکرد
اســانس اقــدام کــرد و در راســتای تولیــد
پایــدار گیاهان دارویی گام برداشــت (صالح
راســتین .)1380 ،در شــکل  10مشــاهده
شــد کــه بــرای داشــتن عملکــرد سرشــاخه
بیشــتر ،اســتفاده از کودهــای شــیمیایی
مناســب اســت کــه عالوهبــر نشــان دادن
اثرگــذاری مثبــت کودهــای شــیمیایی بــر
رشــد و نمــو گیــاه ،کمبــود عناصــر غذایــی
در مزرعــه را نیــز تأییــد میکنــد (بایبوردی
و همکاران .)1379 ،همچنین مشــاهده شــد
کــه (شــکلهای  11و  )12بــرای داشــتن
گیاهانــی باکیفیــت ازنظــر درصــد و عملکرد
اســانس ،اســتفاده تلفیقــی از کودهــای دامی
و شــیمیایی مناســبتر اســت .همچنیــن
بــرای تولیــد گیاهانــی بــا درصــد تیمــول
بــاال ،در ســال اول مصــرف  40تــن در
هکتــار کــود دامــی مناســبترین تیمــار
بــود .در ســال دوم تلفیقــی از کودهــای
دامــی و شــیمیایی بیشــترین درصــد تیمــول
را داشــت؛ بنابرایــن بــا بررســی نتایــج ایــن
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بخــش از تحقیــق میتــوان فهمیــد کــه
اســتفاده از کودهــای دامــی بهتنهایــی یــا
تلفیقــی از دامــی حــدود  20تــا  25تــن در
هکتار بــا کودهای شــیمیایی  NPKدرحدود
 60تــا  80کیلوگــرم در هکتــار بهترتیــب از
منبــع اوره ،فســفات آمونیوم و اکسیدپتاســیم
مناسـبترین تیمارهــا بودنــد .بــا توجــه بــه
ایــن کــه کــود اوره مــورد اســتفاده حــدود
 46درصــد نیتــروژن دارد ،بنابرایــن نیتروژن
خالــص استفادهشــده کمتــر از  40کیلوگــرم
اسـتفاده
در هکتــار بــوده کــه در کشــاورزی رایــج
در زراعــت اکثــر محصــوالت کشــاورزی
ا ز کـو د شـیمیا یی
مصــرف ایــن مقــدار کــود را بهعنــوان
بهتنهایـی عالوهبر مشـکالت
اســتارتر یــا کــود پایــه درنظــر محیطزیسـتی و عـوارض جانبـی
میگیرنــد (خواجهپــور .)1382 ،کـه بـرای مصرفکننـدگان محصوالت
نتایــج بررســی چینهــای ایـن قبیـل کودها مطـرح اسـت ،در گیاه
مختلــف نشــان داد کــه از نظــر دارویـی آویشـن دنایـی ،کیفیـت محصول
کمیــت و کیفیــت چیــن اول بهتر اعـم از درصـد اسـانس و درصد تیمـول را
از چیــن دوم بــود ،شــاید دلیــل
افزایـش نمیدهـد و محصـول نهایـی کـه
اصلــی برتــری کمیــت و کیفیــت
همان عملکرد اسـانس اسـت نیز افزایش
در چیــن اول مربــوط بــه طوالنی
نمییابـد؛ درنتیجـه اسـتفاده از کـود
بــودن دوره رشــد گیــاه (عزیــزی،
شـیمیایی بهتنهایـی ،اصلاً توصیـه
 ،)1377اســتفاده بهینــه گیــاه از آب
نمیشـود.
مصرفــی و جــذب عناصــر غذایی بیشــتر
باشــد (ســاالرديني)1366 ،؛ زیــرا در چیــن
دوم بهدلیــل کوتــاه شــدن دوره رشــد گیــاه
(عبــاسزاده و همــکاران ،)1391 ،انتظــار بهطوریکــه مشــاهده شــد ،باالتریــن درصد
کاهــش عملکــرد وجــود دارد؛ امــا مشــاهده اســانس از تیمــار  )N20P16K20M35( 12در
شــد کــه باوجــود گرمــای شــدید در چیــن چیــن اول بهدســت آمــد .ایــن موضــوع
دوم و وارد شــدن تنشهــای رطوبتی شــدید نشــاندهنده اثرگــذاری بیشــتر کودهــا در
بــه گیــاه درصــد اســانس آن کمتــر از چیــن چیــن اول بهدلیــل طوالنــی بــودن دوره
اول بــود کــه مؤیــد اثــر مثبــت عامــل تغذیه رشــد گیاه ،امــکان جذب بیشــتر و نیــز آزاد
در افزایــش درصــد اســانس میتواند باشــد .شــدن عناصــر موجــود در کودهــای دامــی

بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفت کـه هرچند
تنـش خشـکی یکـی از مهمتریـن عوامـل
افزایـش درصد ماده مؤثـره در اکثر تحقیقات
گزارش شـده اسـت (صفیخانی و همکاران،
1385؛  ،)Fransworth et al., 2001امـا
در گیـاه آویشـن دنایـی ،نقش غذیـه را باید
جدی گرفـت .زیرا اهمیت تغذیـه را میتوان
در نتایـج حاصـل از بررسـی اثـر متقابـل
کـود در چینهـای مختلـف مشـاهده کـرد؛

در فصــول پائیــز و زمســتان ســال اول طرح
و جــذب آن در چیــن اول ســال دوم اســت
(اکبرینیــا و همــکاران .)1383 ،بنابرایــن
بــا توجــه بــه بررســی شــکلهای  10تــا
 14میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده
از کــود شــیمیایی بهتنهایــی عالوهبــر
مشــکالت محیطزیســتی و عــوارض جانبی
کــه بــرای مصرفکننــدگان محصــوالت
ایــن قبیــل کودهــا مطــرح اســت ،در گیــاه
دارویــی آویشــن دنایــی ،کیفیــت محصــول
اعــم از درصــد اســانس و درصــد تیمــول را
افزایــش نمیدهــد و محصــول نهایــی کــه
همــان عملکــرد اســانس اســت نیــز افزایش
نمییابــد؛ درنتیجه اســتفاده از کود شــیمیایی
ا توصیــه نمیشــود.
بهتنهایــی ،اصــ ً
همچنیــن مشــاهده شــد کــه اســتفاده از
کودهــای تلفیقــی (تیمارهــای شــماره 10 ،9
و  )12و نیــز کــود دامــی (تیمار شــماره )13
بهتریــن تیمارهای کــودی بودنــد .بنابراین با
توجــه بــه اینکــه در ایــن تحقیــق بیشــتر از
 40تــن در هکتــار کود دامی اســتفاده نشــده
بــود ،لــذا بهنظــر میرســد بــرای رســیدن
بــه جــواب ایــن ســؤال کــه آیــا مصــرف
بیــش از  40تــن کــود دامــی در هکتــار
میتوانــد بــا کودهــای تلفیقــی (تیمارهــای
شــماره  10 ،9و  )12برابــری کنــد یــا خیر،
نیاز به بررسـیهای بیشــتر و تکمیلــی دارد؛
بهطوریکــه تولیدکننــدگان و ســایر محققــان
میتواننــد در موقــع مصــرف کــود بــه ایــن
نکتــه توجــه داشــته باشــند .مقایســه بیــن
ســالهای آزمایــش (جــدول  )4حکایــت
از آن داشــت کــه بیشــترین کمیــت و کیفیــت
در ســال دوم حاصــل شــد .نتایــج بهدســت
آمــده میتوانــد ناشــی از افزایش ســن گیاه،
اســتقرار بهتــر آن ،افزایــش تعداد ســاقههای
منشــعب از طوقــه و تعــداد شــاخه و بــرگ
جانبــی در گیــاه از یــک ســو و آزاد شــدن
بیشــتر عناصــر موجــود در کودهــای دامــی
و کــود کنــد رهــا ماننــد کــود فســفر و اثــر
مثبــت آنهــا بــر میــزان رشــد گیــاه از ســوی
دیگــر باشــد؛ بهطوریکــه گــزارش شــده
حــدود  20تــا  30درصــد عناصــر کودهای
دامــی در ســال اول ،بیــش از  50درصــد آن
در ســال دوم و بقیــه در ســال ســوم آزاد

شــده و در اختیــار گیــاه قــرار میگیــرد
(عاکف و باقــر .)1378 ،همچنین در کودهای
دامــی بهدلیــل آزاد شــدن تدریجــی عناصــر
عالوهبــر جلوگیــری از رشــد بیرویــه
رویشــی ،درصــد باالیــی از نیازهــای غذایی
ماکــرو و میکــرو گیــاه نیــز تأمیــن میشــود
(.)Robin et al., 2001
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تأثیــر سیســتمهاي مختلــف تغذیــه بــر خــواص
خــاك ،جــذب و غلظــت عناصــر توســط گیــاه
دارویــی رازیانــه و عملکــرد آن .پژوهــش و
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آمارنامه وزارت جهاد کشــاورزی .1395 ،وزارت جهاد
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تحقيقــات ،آمــوزش و ترويج كشــاورزي ،وزارت
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بینــام .1395 ،مقــررات صــادرات و واردات .ســازمان
توســعه تجــارت ایــران .شــرکت چــاپ و
نشــر بازرگانــی وابســته بــه مؤسســه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی ،تهران 860 ،صفحه.
خواجــه پــور ،م.ر .1382 ،.اصــول و مبانــی زراعــت.
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گيــاه دارويــي بادرشــبو (Dracocephalum
 )moldavica L.تحــت شــرايط گلخانــه.
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عاکــف ،م .و باقــر ،الــف .1378 ،.مدیریــت خــاک و
نقــش ماشــینهای کشــاورزی در خصوصیــات
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