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 دارویی آیند. پریال از گیاهان شمار می هاي قدیم گیاهان دارویی از جمله منابع طبیعی مهم در ایران به : از زمانسابقه و هدف

کنگ، کره شمالی  ژاپن، هنگچین، اي در هندوستان،  طور گسترده نواده نعناییان بوده و بومی منطقه شرق آسیاست و بهخا ساله یک
شود. با توجه به نبود مطالعات در رابطه با سازگاري گیاه دارویی پریال با اقلیم ایران و ارزیابی منابع مختلف  کشت می و جنوبی

  منظور بررسی کاربرد کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی روي این گیاه انجام شد. کودي و تغذیه بر این گیاه، پژوهش حاضر به
  

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در دو  اسپلیت پالت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوكصورت  : آزمایش بهها مواد و روش
 NPKانجام شد. عامل اصلی شامل چهار سطح کود شیمیایی  1393در سال سن شهرستان کاشان  مشهد اردهال و سن منطقه

و سه سطح کود آلی  و شاهد Priformospora indica و همزیستی با قارچ  کیلوگرم در هکتار) 200و  100، 50شاهد، (
هاي فرعی قرار گرفتند.  صورت فاکتوریل در کرت تن در هکتار کمپوست) به 25هیومیک و اسید کیلوگرم در هکتار  دو(شاهد، 
، تعداد ساقه در بوته، شاخص سطح برگ، عملکرد آذین در گل ارتفاع، تعداد گره در بوته، تعداد گل مورد مطالعه شامل صفات

 SASافزار  ها توسط نرم آماري داده تجزیه و تحلیل. رینیک در واحد سطح بودندرزمااسید رزمارینیک و عملکرد اسید ، میزان بوته
 درصد صورت گرفت.   پنجدر سطح احتمال  )LSDدار ( حداقل تفاوت معنیو مقایسه میانگین توسط آزمون  1/9نسخه 

  

کودهاي آلی  کود شیمیایی و در بین در هکتار کیلوگرم 100و  50مورد مطالعه، سطح : در بین تیمارهاي منفرد کودهاي ها یافته
در تلفیق با کودهاي دیگر نقش تنها هاي مورد مطالعه داشتند اما کود زیستی  تري در بهبود شاخصهیومیک نقش بارزاسید 

مربع) در گرم در متر 432/3زمارینیک اسید (مربع) و عملکرد رگرم در متر 2/147ین عملکرد خشک (تر ثرتري نشان داد. بیشؤم
ین تر هیومیک و مصرف کود زیستی و کماسید ، کاربرد در هکتار کیلوگرم 100بین کودهاي مورد بررسی از تیمار کود شیمیایی 

 مربع) از تیمار عدم کاربرد کودگرم در متر  253/1مارینیک (رز اسیدمربع) و عملکرد گرم در متر 86/89عملکرد خشک (
نسبت به  هاي آب و هوایی ه خصوصیات خاکی و ویژگیمنطقه مشهد اردهال با توجه بدست آمد.  شیمیایی، ارگانیک و زیستی به

  سن براي کشت پریال شرایط بهتري داشت. منطقه سن
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کاربرد تلفیقی منابع کودي  و اردهال عملکرد مناسبی تولید نمودسن و مشهد  گیاه پریال در دو منطقه سن در مجموع، :گیري نتیجه
هاي رشد و نیز  توجه ویژگی ها در هر دو منطقه مورد مطالعه باعث بهبود قابل مختلف در مقایسه با کاربرد منفرد هریک از آن

  هاي کیفی گیاه دارویی پریال گردید.  و شاخص توده زیستعملکرد 
  

  کمپوست عملکرد بوته، ، میکوریز شبه، هیومیک اسید، ارینیکرزماسید  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 Britton Perilla گیاه دارویی پریال با نام علمی

frutscens (L.) ساله، خودگشن و  گیاهی است یک
) که نسبت Lamiaceaeروزکوتاه از خانواده نعنائیان (

به شرایط ابري و غرقابی مقاوم است ولی خشکی را 
این گیاه بومی هر چند ). 24و  14کند ( تحمل نمی

ترکیبات دلیل وجود  ، اما به)24و  19شرق آسیا است (
 ها)، فالونوئیدهاي غیرقندي (آگلیکون گیاهی مختلف مانند

و رزمارینیک اسید لوتئولین، آپیژنین، کریسوریول، 
مروزه در ) ا29هاي مختلف گیاه ( دارویی بودن قسمت

تر کشورهاي اروپایی و آمریکاي شمالی براي  بیش
مصارف دارویی، آرایشی و صنایع غذایی مورد کشت 

 ). 23( گیرد و کار قرار می

 و خشک مناطق هايخاكاز سوي دیگر، 
 کشاورزي هاي درصد زمین 80 از بیش که ،خشک نیمه

 باشند فقیر می آلی مواد نظر از شوند، می شامل ار
 مواد افزودن ها، خاك این باروري بهبود برايبنابراین 

 با خاك به آلی مواد ورود .است ضروري ها آن آلی به
 توسط غذایی عناصر جذب قابلیت و افزایش مقدار

 همچنین و خاك حاصلخیزي افزایش سطح سبب گیاه
کاربرد کمپوست  .)2شود (آن می فیزیکی شرایط بهبود

ات و طور عام براي حفظ و افزایش ثب در خاك به
شرایط فیزیکی و میکروبی  ها و بهبود پایداري خاکدانه

سازي تدریجی و پیوسته عناصر غذایی و  خاك، آزاد
هاي زراعی و باغی است  حاصلخیزي و باروري خاك

 زیستیبراي افزایش فعالیت  هیومیکاسید ). 32(

خاك ترکیب مناسبی است و باعث بهبود جذب و 
حرکت مواد معدنی و همچنین تعادل عناصر غذایی و 

حال با توجه به  ). با این26و  21(شود  رشد گیاه می
ساختار پیچیده مواد هیومیکی در طبیعت، هنوز 
سازوکار دقیق کارکرد این مواد در گیاهان شناخته 

هاي زیادي از نقش مواد  ). گزارش14نشده است (
گیاهی، تحریک رشد  توده زیستهیومیکی در افزایش 

دهی و حتی اثرات مستقیم بر  دهی و گل ریشه، ساقه
باروري و افزایش میزان محصول در گیاهان وجود 

وري  دارد. مواد هیومیکی نه تنها باعث افزایش بهره
شوند بلکه باعث کاهش  کودها و رشد گیاهان می

  ).14شوند ( هاي زیرزمینی نیز می آلودگی آب
یکی از نیز سودمند  ریزجانداراناستفاده از 

د عملکرهاي نوین جهت بهبود رشد و افزایش  روش
ها  ریزجانداران قارچاین   باشد. از جمله گیاهان می
نقش حیاتی در بهبود رشد و عملکرد  هستند که

تحمل به کارهاي گوناگون مانند از طریق سازوگیاهان 
پاالیی، سالمت مواد غذایی و تولید پایدار  تنش، گیاه

هاي  پژوهش ).7و  5، 3محصوالت کشاورزي دارند (
مختلف در زمینه همزیستی قارچ میکوریزا و گیاهان 
مختلف نشان داده است که همزیستی با قارچ، بهبود 
رشد و افزایش مقاومت به تنش شوري را در گیاه جو 

و افزایش  )16) و یونجه (36؛ گندم ()34 و 27، 9(
موجب گردید.  ) را37ثره گیاه دارویی ریحان (ؤماده م

میزان  توان به وضعیت آبی، ن نتایجی میاز دالیل چنی
هاي فتوسنتزي و تجمع پرولین در  باالتر رنگیزه
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 شده با قارچ اشاره نمود. هاي گندم همزیست گیاهچه
با توجه به وجود اطالعات بسیار اندك در زمینه تغذیه 

 پژوهش ،مناسب گیاه پریال و اهمیت کشاورزي پایدار
سن شهرستان  اردهال و سن مشهد در دو منطقه حاضر

 ،کاربرد کودهاي شیمیاییمنظور بررسی  بهکاشان و 
  انجام شد.روي گیاه دارویی پریال  و زیستی آلی
  

  ها مواد و روش
و در دو منطقه شهرستان  1393آزمایش در سال 

سن واقع در  کاشان شامل یک منطقه در روستاي سن

حاشیه کویر مرکزي داراي مختصات طول جغرافیایی 
متر  945درجه و  33درجه و عرض جغرافیایی  51

راي اقلیم گرم و خشک و و دا ارتفاع از سطح دریا
  ي مشهد اردهال ا منطقه دیگر در روستاي کوهپایه

درجه و عرض  51با مختصات طول جغرافیایی 
متر  1800طح دریا درجه و ارتفاع از س 34جغرافیایی 

. مشخصات و اقلیم معتدل کوهستانی انجام شد
   آمده است. 1در جدول  هواشناسی دو منطقه

  
   .سن و مشهد اردهال شهرستان کاشان مشخصات برخی پارامترهاي هواشناسی دو منطقه سن -1جدول 

Table 1. Weather characteristics in Mashhad Ardehal and Sensen. 

  سال
Year  

 گراد) میانگین دما (سانتی
Temperature mean (◦C) 

 متر) میانگین بارش (میلی
Precipitation mean (mm) 

  )درصدمیانگین رطوبت (
Humidity mean (%) 

  سن سن
Sensen 

  مشهد اردهال
Mashhad Ardehal 

  سن سن
Sensen  

  مشهد اردهال
Mashhad Ardehal  

 سن سن
Sensen 

 مشهد اردهال
Mashhad Ardehal 

2014  19.8 18.4 89.3  90.8  42  49  
Average of 5 years 20.86  19.88  143.36  133.42  40.6  46.6  

  
جهت انجام آزمون خاك یک نمونه مرکب از هر 

آن یزیکی و شیمیایی هاي ف ویژگیبرخی مزرعه تهیه و 
آب محل  نتایج تجزیه. همچنین )2تعیین شد (جدول 

صورت  آزمایش بهآمده است.  3آزمایش در جدول 
اسپلیت پالت فاکتوریل و در قالب طرح پایه 

تکرار انجام شد. عامل  سههاي کامل تصادفی با  بلوك
(مقدار  NPKاصلی شامل چهار سطح کود شیمیایی 

کیلوگرم  200بر اساس آزمون خاك یعنی  شده توصیه
درصد مقدار  25و  NPK ،50کود شیمیایی  در هکتار

کیلوگرم در  50و  100مصرف ترتیب  به شده توصیه
و همزیستی با قارچ (تلقیح با  هکتار و شاهد) بود

تلقیح) و و بدون  Piriformospora indica قارچ
  کیلوگرم در هکتار  سه سطح کود آلی (شاهد، دو

  تن در هکتار کمپوست) در  25هیومیک و اسید 
  هاي فرعی  صورت فاکتوریل در کرت بهدو مزرعه 

بذرهاي پریال توسط شرکت باریج قرار گرفتند. 
 اسانس از کشور چین وارد شده بود. بذرها ابتدا در

نولوژي شرکت باریج اسانس مورد آزمایشگاه بیوتک
و ت و پس از انجام آزمون زنی قرار گرف جوانه آزمون

هاي  ، در سینی)درصد 98(اطمینان از قوه نامیه 
مخصوص در گلخانه تحقیقاتی شرکت باریج اسانس 
  کشت شد. ده روز پس از سبز شدن و در مرحله 

و طول  10هاي نایلونی به قطر  چهار برگی به گلدان
و  تا فضاي الزم براي رشد ریشه متر منتقل سانتی 15

گردد و براي انتقال به مزرعه آماده گردد.  فراهم گیاه
شناسی گروه  در آزمایشگاه قارچ P. indicaقارچ 
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پزشکی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  گیاه
دیش  در پتري )30ساري و در محیط کشت کفر (

مدت دو هفته کشت شده و سپس به محیط کشت  به
دماي مدت دو هفته در انکوباتور با  مایع منتقل و به

) در تاریکی rpmدور ( 50گراد و  درجه سانتی 20-25
قارچ به روز پس از سبزشدن،  بیست قرار داده شد.
ها اضافه شد. در نهایت یک روز پس از  نیمی از گلدان

ها به مزرعه منتقل و طبق نقشه  زنی، گلدان مایه
متر و در چهار  2×2هایی به ابعاد  آزمایشی در کرت
ها ایجاد  که از قبل درون کرت هایی ردیف روي پشته

  شده بود کشت شد.
صورت سرك و  کود شیمیایی به پژوهشدر این 

ها اضافه  در سه مرحله و طبق نقشه آزمایشی به کرت
سازي  گردید. مرحله اول قبل از کاشت و هنگام آماده

راکم ده بوته در (با ت زمین، مرحله دوم در زمان کاشت
و مرحله سوم در ابتداي زمان گلدهی بود. کود  مربع)متر

 Humic strong 95%آلی هیومیک اسید (با مارك 
ساخت کشور اسپانیا تهیه شده از شرکت رایحه دشت 

شامل زمان کاشت بذر،  سبز ایرانیان) در چهار مرحله
مرحله چهار برگی، زمان انتقال نشاء به مزرعه و دو 

استفاده گردید. با  اريهفته پس از انتقال همراه آب آبی
ها براي هر یک از مزارع در هر  توجه به ابعاد کرت

هیومیک خالص در آب اسید مرحله مقدار ده گرم 
ها اضافه شد. کود  حل و همراه با آب آبیاري به کرت

مانده گیاهان دارویی شرکت  آلی کمپوست که از باقی
گیري تهیه شده (شامل  سانسباریج اسانس پس از ا

درصد  9/0درصد فسفر،  1/1نیتروژن، درصد  5/1
درصد ماده آلی) براي هر مزرعه حدود  50 پتاسیم،

ها طبق  کیلوگرم و در کل براي یک سوم کرت 150

ها به  نقشه آزمایش حدود یک هفته پس از انتقال بوته
صورت نواري در پاي  به استقرار گیاهمزرعه و 

  هاي کاشت استفاده شد. ردیف
هاي وزن تر و خشک برگ و  گیري براي اندازه

هایی در زمان گلدهی  بوته و همچنین ارتفاع بوته، نمونه
از دو ردیف میانی انتخاب شدند. ارتفاع بوته با استفاده 

گیري وزن تر برگ با  گیري شد. اندازه کش اندازه از خط
گرم صورت  01/0استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت 

ساعت قرار  48ها پس از  زن نمونهپذیرفت. سپس و
گراد با  درجه سانتی 70گرفتن داخل آون با دماي 

و با دقت  )A&D HR-100, Japan( ترازوي حساس
یک هزارم تعیین و عملکرد خشک در واحد سطح 

تعداد میانگره  و تعداد ساقههمچنین محاسبه شد. 
نیز توسط دستگاه  و شاخص سطح برگشمارش 

. گیري شد اندازه )T, England∆سنج ( سطح برگ
  ثره ؤعنوان ماده م رزمارینیک بهاسید مقدار ماده 

   با استفاده از در دانشگاه کاشان و این جنس،
، آلمان) Smartline )Kenuerمدل  HPLC دستگاه

هاي چهارگانه و ستون فاز معکوس  مجهز به پمپ
Eurospher-100 C18  4 mm×12 mm   با اندازه

  (مدل  UV-VISو یک آشکارساز  5µmذرات 
D-14163( ) مورد 2013و با روش لو و همکاران (

ها با  داده مرکب ). تجزیه19بررسی قرار گرفت (
پس از  )1/9(نسخه  SASافزار آماري  استفاده از نرم

 Fmaxها با استفاده از آزمون  یید همگنی واریانسأت
اقل ها نیز با روش آزمون حد میانگین وانجام  هارتلی

) در سطح پنج درصد مقایسه LSDدار ( تفاوت معنی
  شدند.
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  متري. سانتی 0-30نتایج تجزیه خاك محل آزمایش در عمق  -2جدول 
Table 2. Soil analysis of the experimental site. 

   منطقه
Location  واحد  

Unit 
  رمتغی

Variable  اردهالمشهد  
Mashhad Ardehal 

   سن سن
Sensen 

  درصد رطوبت پژمردگی  (%) 8.16  10.20
(F.C) 

  درصد رطوبت مزرعه  (%)  22.60  30.80
(F.C)  

   نیتروژن کل (%) 0.09  0.28
Total nitrogen  

12.18  15.56  (mg/kg) 
  جذب  فسفر قابل

Phosphorous availability 

209.7  245.6  (mg/kg) 
   جذب قابلپتاسیم 

potassium availability 

  اسیدیته عصاره اشباع  - 7.93  7.83
(pH) 

0.89  2.82 dS.m-1  هدایت الکتریکی عصاره اشباع  
(EC) 

  کربن آلی  (%)  0.53  1.63
Organic carbon 

   رس (%)  14.3  10.3
Clay 

 بافت
texture 

   سیلت (%)  33.3  43.4
Silt 

   شن (%)  52.4  46.4
Sandy  

  
  .خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده جهت آبیاري -3جدول 

Table 3. Chemical properties of water for irrigation. 
   منطقه

Location  واحد  
Unit 

  رمتغی
Variable مشهد اردهال   

Mashhad Ardehal 
   سن سن

Sensen 

1.912  0.856 dS.m-1 هدایت الکتریکی  
(EC) 

  واکنش  -  7.53  7.116
(pH) 

1223.68  375.04 
 گرم بر لیتر میلی

mg/l 
 مجموع امالح محلول

(T.D.S) 
 واالن بر لیتر اکی میلی  0.00 0.00

meq/l 
   کربنات

(CO3
2-) 

 واالن بر لیتر اکی میلی  3.60  5.00
meq/l 

 کربنات  بی
(HCO3

-) 

 واالن بر لیتر اکی میلی 2.08  8.61
meq/l 

  کلسیم
(Ca2+) 

 واالن بر لیتر اکی میلی 2.49 7.28
meq/l 

 سدیم 
(Na+) 

 نسبت جذب سدیم  -  1.84  2.91
(SAR) 
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  نتایج و بحث
بین دو بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

تمام  از نظر )P>01/0داري ( تفاوت معنی منطقه
. این موضوع مشاهده شدصفات مورد مطالعه 

و خصوصیات  )1(جدول  تفاوت اقلیمیدهنده  نشان
کود . باشد مناطق مورد مطالعه می )2(جدول  خاکی

شیمیایی روي تمام صفات به غیر از صفت تعداد گل 
درصد  یکداري در سطح احتمال  آذین اثر معنی در گل

داشت. کود آلی نیز روي تمام صفات مورد مطالعه در 
اما داري داشت  درصد تأثیر معنی یکسطح احتمال 

آذین،  کود زیستی فقط روي صفات تعداد گل در گل
شاخص سطح برگ، عملکرد خشک در واحد سطح، 

عملکرد در واحد رزمارینیک رزمارینیک و اسید میزان 
درصد و روي صفت  یکسطح در سطح احتمال 

درصد تأثیر  پنجتعداد ساقه در بوته در سطح احتمال 
  ).4داري داشت (جدول  معنی

بوته در منطقه مشهد اردهال  ارتفاع: بوته ارتفاع
ترین ارتفاع بوته  سن بود. بیش تر از منطقه سن بیش

در  کیلوگرم 50متر) از تیمار کاربرد  سانتی 4/112(
هیومیک و مصرف اسید کود شیمیایی، کود آلی  هکتار

. در دست آمد کود زیستی در منطقه مشهد اردهال به
 متر) سانتی 77/98(ترین ارتفاع بوته  سن بیش منطقه سن

 وگرم و کاربرد هیومیککیل 100از تیمار کود شیمیایی 
 ترین ارتفاع بوته کم دست آمد. و کود زیستی به اسید

متر) نیز از تیمار بدون  سانتی 61/71( در بین تیمارها
مصرف کود شیمیایی، کود آلی کمپوست و عدم 

دست آمد  سن به مصرف کود زیستی در منطقه سن
جز تیمار بدون  تر تیمارها به در بیش). 1(شکل 

  ویژه  مصرف کود شیمیایی، کاربرد کودهاي آلی به
هیومیک در هر دو منطقه آزمایش سبب افزایش اسید 

دهنده تأثیر  ارتفاع بوته شده بود. این موضوع نشان
هیومیک و کمپوست بر ارتفاع بوته است. اسید مثبت 

اي استقرار تر فضاي کافی بر داشتن ارتفاع بوته بیش
  تر  تر و تعداد ساقه بیش آذین بیش تر، گل برگ بیش

 دارايو از این لحاظ  کند را براي گیاه فراهم می
و همکاران  عسگريدر همین راستا، اهمیت است. 

کمپوست  ، ورمیهیومیکاسید ) کاربرد ترکیبی 2011(
هاي محرك رشد را در افزایش ارتفاع نعناع  و باکتري

. هیومیک اسید براي افزایش فعالیت )6( ثر دانستندؤم
ترکیب مناسبی است و باعث بهبود  ،خاك زیستی

جذب و حرکت مواد معدنی و همچنین تعادل عناصر 
) 2000دالت ( .)26 و 21شود ( غذایی و رشد گیاه می

 عطیه) و Echinacea purpureaدر گیاه سرخارگل (
 Calendula) در گیاه همیشه بهار (2002و همکاران (

officinalisهاي آلی بر ) گزارش کردند، کاربرد کود
. نتایج )12و  8( توجهی داشت ارتفاع گیاه اثر قابل

آزمایش حاضر نشان داد کاربرد تلفیقی منابع کودي 
اثري به مراتب بیشتر بر  در هر دو منطقه مختلف

؛ )1(شکل  وضعیت رشدي گیاه دارویی پریال داشت
ن مقادیر کافی عناصر توان به تامی له را میأاین مس

غذایی و نقش مکملی این عناصر در تامین نیازهاي 
  غذایی گیاه زراعی نسبت داد. نتایج پژوهش 

) روي گیاه دارویی گل گاوزبان 2005شاالن (
)Borage officinalis الدین  محفوظ و شرف) و
نیز نشان داد، کاربرد تلفیقی  رازیانهروي گیاه  )2007(

امل کودهاي زیستی، شیمیایی منابع کودي مختلف ش
و آلی اثرات مثبتی بر افزایش ارتفاع بوته و تعداد 

  .)28و  20( شاخه گیاهان مذکور داشت
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نتایج آزمایش نشان داد که تعداد گره در گیاه: 
) از تیمار کاربرد 92/17ترین تعداد گره در بوته ( بیش
کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی، کود آلی  50

دست آمد اما در  منطقه مشهد اردهال بهکمپوست در 
کیلوگرم در هکتار کود  50سن تیمار کاربرد  منطقه سن

تر بود.  هیومیک موفقاسید شیمیایی و کود آلی 
) نیز از تیمار بدون 25/13ترین تعداد گره در بوته ( کم

مصرف کود شیمیایی، عدم مصرف کود آلی در منطقه 
نیز این تیمار  سن دست آمد. در منطقه سن سن به سن
). در 2ترین تعداد گره در گیاه را داشت (شکل  کم

منطقه مشهد اردهال در تمام سطوح کود شیمیایی به 
غیر از سطح شاهد کود آلی کمپوست و در منطقه 

سن در تمام سطوح کودهاي شیمیایی، کود آلی  سن
تري داشت. از  هیومیک اسید تعداد گره بیش

) 2ن شورتر بود (جدول س که خاك منطقه سن جایی آن
هیومیک در مقابله اسید هاي زیادي بر نقش  و گزارش

)، نتیجه حاصل با 35با شوري بیان شده است (
هاي منطقه مورد مطالعه همخوانی دارد. در هر  ویژگی

 100و  50دو منطقه کاربرد کود شیمیایی به مقدار 
کیلوگرم در هکتار در بین سطوح کود شیمیایی نتیجه 

). هرچه تعداد گره در گیاه 2داشت (شکل بهتري 
تري براي ایجاد برگ و  تر باشد فرصت بیش بیش

تر و سطح  توده بیش تر و در نهایت زیست شاخه بیش
  تري براي فتوسنتز در گیاه فراهم است. برگ بیش

  

  
  

  .سن زیستی بر ارتفاع گیاه پریال در منطقه مشهد اردهال و سنتأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی، آلی و  -1شکل 
Figure 1. Effect of chemical, organic and biologic fertilizers on plant height in Mashhad Ardehal and  
Sensen regions. 
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  .سن مشهد اردهال و سنتأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی و آلی بر تعداد گره پریال در منطقه  -2شکل 
Figure 2. Effect of chemical and organic fertilizers on node number per plant in Mashhad Ardehal and Sensen 
Kashan regions. 

  
نتایج آزمایش نشان داد که : آذین تعداد گل در گل

) از تیمار کاربرد 88/66آذین ( ترین تعداد گل در گل بیش
کود شیمیایی، کود آلی کمپوست در هکتار کیلوگرم  50

ترین تعداد گره  دست آمد. کم در منطقه مشهد اردهال به
 م در هکتارکیلوگر 100) نیز از تیمار کود شیمیایی 7/52(
دست  سن به مصرف کود آلی کمپوست در منطقه سن و

. در منطقه مشهد اردهال در تمام سطوح )4آمد (شکل 
سن در  کود شیمیایی کود آلی کمپوست و در منطقه سن

هیومیک اسید تمام سطوح کودهاي شیمیایی، کود آلی 
تري داشت. این نتایج مشابه  آذین بیش تعداد گل در گل

نتیجه مربوط به تعداد گره در بوته بود. نقش مثبت 
داد گل در ریحان نیز کاربرد کود کمپوست در افزایش تع

ضمن تحریک هیومیک اسید ). 31گزارش شده است (
 اثربخشی باعث گیاهان ریشه و هوایی هاي قسمت رشد

پتاسیم،  نیتروژن، بهتر جذب و در نتیجه ریشه سیستم
  ). 25د (شو می گیاه توسط فسفر و منیزیم کلسیم،

  

  
  

  .سن در منطقه مشهد اردهال و سنتأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی و آلی بر تعداد گل در گل آذین پریال  -3شکل 
Figure 3. Effect of chemical and organic fertilizers on flower number per inflorescence in Mashhad Ardehal 
and Sensen regions. 
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ترین  بیش ها، بر اساس یافته: در بوته تعداد ساقه
) در منطقه مشهد اردهال 31/18تعداد ساقه در بوته (

دست آمد ولی کاربرد یا  و با کاربرد کود زیستی به
داري روي تعداد  عدم کاربرد کود زیستی تأثیر معنی

). 4سن نداشت (شکل  ساقه بوته در منطقه سن
بومی موجود در خاك هر منطقه و  ریزجانداران

خصوصیات ادافیکی خاك مناطق در میزان فعالیت 
ثر است. ؤکار برده شده در منطقه م کود زیستی به

توان از کاربرد کود زیستی در مناطق  بنابراین نمی
مختلف انتظار مشابهی را داشت. شیرزادي و همکاران 

فزایشی کاربرد کودهاي زیستی بر ) نیز اثر ا2014(
تعداد و وزن خشک ساقه را در ریحان گزارش 

  .)31( اند کرده
تر  هیومیک در بیشاسید ویژه  کاربرد کود آلی به

تیمارها موجب افزایش تعداد ساقه در بوته شد و کود 
موارد موجب افزایش  تر بیشزیستی نیز توانست در 

عداد ساقه در ترین ت تعداد ساقه در بوته شود. بیش

 در هکتار کیلوگرم 100) از تیمار کاربرد 72/19بوته (
هیومیک و عدم مصرف اسید کود شیمیایی، کود آلی 

) از تیمار بدون 11/13ترین تعداد ( کود زیستی و کم
). این 5دست آمد (شکل  گونه کودي به مصرف هیچ

دهنده اهمیت کاربرد کودها در توسعه  موضوع نشان
باشد. داشتن تعداد ساقه کافی  پریال میرشد گیاه 

فضاي کافی براي افزایش تعداد برگ و وزن خشک 
کند. در تمام  گیاه و افزایش فتوسنتز گیاه را فراهم می

کود  در هکتار کیلوگرم 50تیمارها به غیر از تیمار 
شیمیایی، کود کمپوست و شرایط بدون مصرف کود 

ت نتیجه هیومیک توانساسید زیستی، کاربرد کود 
اي گزارش شد که  در مطالعه بهتري را حاصل کند.

هاي فلفل و  هیومیک روي گیاهچهاسید پاشی  محلول
ها، وزن تر ساقه، وزن  بادمجان، قطر ساقه، تعداد برگ

همچنین ). 18خشک ساقه و ریشه را افزایش داد (
هیومیک با افزایش فعالیت آنزیم رابیسکو سبب اسید 

  ).13شود ( فتوسنتزي گیاه میافزایش فعالیت 
  

  
  

  .سن در منطقه مشهد اردهال و سنتأثیر کاربرد کود زیستی بر تعداد ساقه در بوته  -4شکل 
Figure 4. Effect of biological fertilizer on stem number per plant in Mashhad ardehal and Sensen regions. 
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  .تأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی بر تعداد ساقه در بوته پریال -5شکل 
Figure 5. Effect of chemical, organic and biological fertilizers on stem number per plant of Perilla. 

  
زیستی هر دو منطقه  کاربرد کود: شاخص سطح برگ

آزمایش تأثیر مثبتی در افزایش شاخص سطح برگ 
بوته داشت ولی این افزایش در منطقه مشهد اردهال 

ترین شاخص سطح برگ  کم و تري داشت شدت بیش
 هاي ویژگیدست آمد. با توجه به  سن به در منطقه سن

هاي  و تفاوت ویژگی) 1(جدول سن  منطقه سن
) 2(جدول سن  در منطقه سن فیزیکی و شیمیایی خاك

تعداد گره در بوته داشتن شاخص سطح  مشابه صفت
در پژوهشی مشابه تر دور از انتظار نیست.  برگ پایین

کود زیستی موجب افزایش سطح برگ  کارگیري به
در بین تیمارهاي مربوط به  ).6نعناع فلفلی شده بود (

ترین شاخص سطح برگ  کودهاي مورد استفاده بیش
، مصرف در هکتار کیلوگرم 50ر کود شیمیایی از تیما
تفاده دست آمد و اس هیومیک و کود زیستی بهاسید 

تر از بقیه تیمارها بود. در  ثرؤتلفیقی از این سه کود م
هیومیک اسید کود آلی  ،تر سطوح کود شیمیایی بیش

تري داشت و این برتري با  شاخص سطح برگ بیش
 .)7(شکل داشت تري  مصرف کود زیستی شدت بیش

 

  
  

  .سن در منطقه مشهد اردهال و سن تأثیر کاربرد کود زیستی بر شاخص سطح برگ پریال -6شکل 
Figure 6. Effect of biological fertilizer on leaf area index of Perilla in Mashhad Ardehal and Sensen regions. 
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  .تأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی بر شاخص سطح برگ پریال -7شکل 
Figure 7. Effect of chemical, organic and biologic fertilizer on leaf area index of Perilla. 

  
در هر دو منطقه آزمایش : مربععملکرد خشک در متر

 200ترین عملکرد خشک در سطوح شاهد و  بیش
کود شیمیایی به همراه کود آلی  در هکتار کیلوگرم

ولی در سطوح کود شیمیایی  ،دست آمد کمپوست به
تر  هیومیک موفقاسید در هکتار کیلوگرم  100و  50

گرم در  6/157ین عملکرد خشک (تر بود. بیش
در  کیلوگرم 100مربع) از تیمار کود شیمیایی متر
ترین مقدار  هیومیک و کماسید و کود آلی  تارهک

مربع) از تیمار بدون استفاده از گرم در متر 68/90(
کود آلی در منطقه مشهد اردهال کود شیمیایی و 

ین عملکرد خشک تر بیش ).8دست آمد (شکل  به
مربع) در بین کودهاي مورد گرم در متر 2/147(

، در هکتار کیلوگرم 100بررسی از تیمار کود شیمیایی 

ترین  هیومیک و مصرف کود زیستی و کماسید کاربرد 
مربع) از تیمار شاهد کود گرم در متر 86/89عملکرد (

دست آمد  شیمیایی، کود آلی و کاربرد کود زیستی به
ترین مقدار  ترین و کم ). فاصله بین بیش9(شکل 

دهنده تأثیرپذیري مناسب این گیاه  عملکرد گیاه نشان
ها است. در تمامی سطوح کود شیمیایی از مصرف کود

عملکرد خشک در واحد  میزانبا کاربرد کود آلی 
کود آلی  افزایش یافت و این افزایش از کاربردسطح 

اعمال  کلی طور ه. بتر بود بیشنسبت به کود زیستی 
 جداگانهتیمارهاي کودي تلفیقی در مقایسه با کاربرد 

ان عملکرد گیاه تري بر میز ها، اثرات به مراتب بیش آن
  دارویی پریال داشت. 
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  .سن در منطقه مشهد اردهال و سنتأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی و آلی بر عملکرد خشک پریال  -8شکل 
Figure 8. Effect of chemical and organic fertilizers on plant yield of Perilla in Mashhad Ardehal and Sensen 
regions. 

  
نتایج مشابهی از کاربرد تلفیقی منابع کودي 

). 1مختلف در گیاه دارویی گشنیز گزارش شده بود (
وام کودهاي آلی با در پژوهش دیگري کاربرد ت

فسفات و باکتري تیوباسیلوس کننده  هاي حل باکتري
توانست با بهبود وضعیت خاك، افزایش اکسایش 
گوگرد و افزایش کربن آلی خاك باعث افزایش 

کوپتا و همکاران  ).22توده تولیدي ذرت گردد ( زیست
  ) Ocimum basilicum) در گیاه ریحان (2006(

  ) در گیاه گشنیز 2008آبادي و همکاران ( و علی
قارچ میکوریزا بر  با همزیستینتیجه گرفتند که اثر 

  ).10و  4دار بود ( توده گیاه و عملکرد بذر معنی زیست

  

  
  

  .تأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد خشک برگ پریال -9شکل 
Figure 9. Effect of chemical, organic and biologic fertilizer on plant yield of Perilla. 
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در هر دو منطقه آزمایش : رزمارینیکاسید میزان 
  رزمارینیک در تمام سطوح اسید ترین میزان  بیش

  هیومیک اسید ربرد کود ارگانیک کود شیمیایی از کا
 50سن و کاربرد  دست آمد و فقط در منطقه سن به

کود شیمیایی کاربرد کمپوست  در هکتار کیلوگرم
. این موضوع نشان از اهمیت ثیر بهتري داشتأت

هیومیک بر میزان اسانس گیاه پریال اسید کاربرد 
رزمارینیک اسید میزان ترین  و کمترین  است. بیش

گرم در گرم ماده  میلی 24/13و  01/25ترتیب  به(
کیلوگرم  100از تیمار کود شیمیایی ترتیب  بهخشک) 

تیمار بدون  وهیومیک اسید و کود آلی در هکتار 
  استفاده از کود شیمیایی و کود آلی در منطقه 

کاربرد کود  ).10دست آمد (شکل  مشهد اردهال به
  آلی در شرایط مصرف و عدم مصرف کود زیستی 

  و در تمام سطوح کود شیمیایی توانست میزان 
زمارینیک را در ماده خشک افزایش دهد ولی راسید 

تري در  ثیر بیشأتهیومیک اسید  ،تر موارد در بیش
رزمارینیک اسید ترین  . بیشداشتکمپوست مقایسه 

  گرم در گرم ماده خشک) از تیمار  میلی 48/23(
اسید ، کاربرد در هکتار کیلوگرم 100کود شیمیایی 

ترین میزان  هیومیک و عدم مصرف کود زیستی و کم
مربع) از تیمار بدون مصرف کود گرم در متر 94/13(

شیمیایی و آلی و در شرایط کاربرد کود زیستی 
). همانند ماده خشک گیاه 11دست آمد (شکل  به

رزمارینیک نیز از کاربرد کودها اسید میزان  ،پریال
ثیر کود شیمیایی و أشدت ت ثیر مثبتی پذیرفت وأت

  تر بود. آلی بیش

  

  
  

  .سن در منطقه مشهد اردهال و سنرزمارینیک پریال اسید تأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی و آلی بر میزان  -10شکل 
Figure 10. Effect of chemical and organic fertilizer on rosmarinic acid content of Perilla in Mashhad Ardehal 
and Sensen regions. 
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  .رزمارینیک پریالاسید تأثیر کاربرد کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی بر میزان  -11شکل 
Figure 11. Effect of chemical, organic and biologic fertilizer on rosmarinic acid content of Perilla. 

  
) در گیاه 2003هاي مشابهی، کالرا ( در پژوهش

  ) در 2006نعناع فلفلی و ویلدووا و استلکوا (
و  گیاه بابونه اثرات کشت ارگانیک را بر درصد

). در 33 و 15عملکرد اسانس مثبت گزارش کردند (
هاي دیگري روي گیاهان دارویی زوفا و زنیان  آزمایش

مشاهده شد که استفاده تلفیقی از کودهاي آلی و 
شیمیایی باعث بهبود خصوصیات کیفی گیاهان مذکور 

رسد کاربرد تلقیقی کودهاي  نظر می ). به18گردید (
یستی ضمن بهبود آلی با کودهاي شیمیایی و ز

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، باعث افزایش 
دسترسی به عناصر غذایی و در نهایت افزایش 

  گردد. عملکرد کیفی گیاه می
در هر دو منطقه آزمایش : رزمارینیکاسید عملکرد 

رزمارینیک هم در شرایط اسید ترین عملکرد  بیش
مصرف و هم در شرایط عدم مصرف کود زیستی از 

ترین  دست آمد. بیش هیومیک بهاسید آلی کود 

مربع) گرم در متر 967/2زمارینیک (راسید عملکرد 
هیومیک و مصرف کود اسید از تیمار کود آلی 

دست آمد (شکل  زیستی در منطقه مشهد اردهال به
رزمارینیک در منطقه مشهد اسید ). عملکرد 12

توان  سن باالتر بود که می اردهال نسبت به منطقه سن
بودن عملکرد ماده خشک در  تر یشدلیل آن را ب

نسبت داد. همچنین ) 8شکل (منطقه مشهد اردهال 
در بین تیمارهاي مختلف کودهاي مورد استفاده در 

زمارینیک راسید ترین عملکرد  این آزمایش بیش
 100مربع) از تیمار مصرف گرم در متر 432/3(

اسید کود شیمیایی و کود آلی  در هکتار کیلوگرم
ترین  هیومیک و در شرایط مصرف کود زیستی و کم

از تیمار عدم مصرف  مربع)گرم در متر  253/1( مقدار
دست  کود شیمیایی و آلی و مصرف کود زیستی به

  ).  13آمد (شکل 
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  .سن در منطقه مشهد اردهال و سنرزمارینیک پریال اسید تأثیر کاربرد کودهاي آلی و زیستی بر عملکرد  -12شکل 
Figure 12. Effect of organic and biologic fertilizer on rosmarinic acid yield of Perilla in Mashhad Ardehal and 
Sensen regions. 

  
کاربرد تلفیقی منابع کودي در  ،در پژوهش حاضر

تري  ها اثرات به مراتب بیش مقایسه با کاربرد منفرد آن
در بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی پریال داشت. 

افزایش عملکرد اسانس در اثر کاربرد همین راستا، 
زوفا و زنیان نیز گزارش  کودهاي تلفیقی گیاه دارویی

نیز ) 2007). درزي و همکاران (18شده است (
کمپوست  گزارش کردند که استفاده از میکوریزا، ورمی

و استفاده از کود فسفات زیستی باعث افزایش درصد 
  ).11و کیفیت اسانس گیاه رازیانه شده است (

  

  
  

  .پریال رزمارینیکاسید آلی و زیستی بر عملکرد  شیمیایی، تأثیر کاربرد کودهاي -13شکل 
Figure 13. Effect of chemical, organic and biologic fertilizer on rosmarinic acid yield of Perilla. 
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  گیري کلی نتیجه
اي  نتایج این آزمایش نشان داد که مدیریت تغذیه

هاي  توجهی بر ویژگی گیاه دارویی پریال اثرات قابل
کمی و کیفی این گیاه دارد. در بین تیمارهاي منفرد 

در  کیلوگرم 100و  50کودهاي مورد مطالعه، سطح 
هیومیک  ،کود شیمیایی و در بین کودهاي آلی هکتار

هاي مورد  ثرتري در بهبود شاخصؤاسید نقش م
صورت  به کود زیستی کارگیري هب اما ،مطالعه داشتند

 این گیاه نداشت وثیر چندان مشخصی بر أت جداگانه
ثرتري نشان داد. منطقه ؤتلفیق با کودهاي دیگر نقش م

مشهد اردهال با توجه به خصوصیات خاکی و 
سن براي  نسبت به منطقه سن هاي آب و هوایی ویژگی

کشت پریال شرایط بهتري داشت. همچنین کاربرد 

نفرد تلفیقی منابع کودي مختلف در مقایسه با کاربرد م
باعث  در هر دو منطقه مورد مطالعه ها یک از آن هر

هاي رشد و نیز عملکرد  توجه ویژگی بهبود قابل
هاي کیفی گیاه  ، عملکرد بذر و شاخصتوده زیست

که این  این  کلی با توجه به طور بهدارویی پریال گردید. 
شرق آسیاست توسعه این گیاه  گیاه بومی اقلیم جنوب

  د.باش تري می مطالعات بیشنیازمند  در ایران
  

 سپاسگزاري
دلیل تامین  به باریج اسانسوسیله از شرکت  بدین

و همچنین از  آزمایشگاهی و مالیبخشی از امکانات 
دلیل  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري به

  گردد. زاري میحمایت مالی این پژوهش سپاسگ
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