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بهدلیل عدم آگاهی از پرورش مورتلخ ( )Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfandاین گیاه به صورت غیر اصولی و بیی روییه
از عرصههای طبیعی مناطق جنوبی برداشت میشوند بنابراین برنامههای توسعه کشت و پرورش گیاه ضروری بهنظر میرسید در
زمستان  1396در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهر الر آزمایشی جهت بررسی اثرات کودهای آلی شامل کود گوسفندی (20
 40،تن در هکتار) ،کود گاوی ( 40 ،20تن در هکتار) ،کمپوست زباله شهری ( 20 ،10تن در هکتار) ،ورمی کمپوسیت (40 ،20
تن در هکتار) و شاهد (عدم مصرف کود) بر صفات کمی و شیمیایی گیاه مورتلخ در قالب طرح بلوکهای کامیل تصیاد ی بیا 4
تکرار انجام شد اواسط روردین کل اندام رویشی گیاهان برداشت و وزن تر و خشک گیاه اندازهگیری شد و همچنین میزان آنتی
اکسیدان کل ،نول و الونوئید برگ به روش اسپکترو تومتری و درصد اسانس با روش تقطیر با آب و به وسیله دستگاه کلیونجر
تعیین گردید نتایج نشان داد که بیشترین مقدار وزن تر و خشک بوته از تیمار  10تن در هکتار کمپوسیت زبالیه شیهری بدسیت
آمد بیشترین مقدار آنتیاکسیدان کل ،نول و الونوئید در تیمار  40تن کود گاوی مشاهده شد از بین تیمارهای میورد آزمیای
قط تیمار  10تن در هکتار ورمیکمپوست توانست ا زای

معنیداری در مقدار اسانس نسبت به شاهد نشان دهد بطورکلی وزن

تر و خشک بوته بیشتر تحت تأثیر کود کمپوست زباله شهری ا زای

یا ت تأثیر کودهای دامی بر مواد موثره نسیبت بیییه کیود

کمپوست بیشتر بود و مقدار اسانس گیاه قط تحت تأثیر ورمیکمپوست ا زای

یا ت

واژههای کلیدی :کمپوست زباله شهری ،کود گاوی ،کود گوسفندی ،مورتلخ ،ورمیکمپوست

*مسئول مکاتبهghesmati25@gmail.com :
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شیمیایی واستفاده از کودهای آلی ییک رکین مهی در

مقدمه
گیییاه دارویییی مییورتلخ بییا نییام علمییی (

تولید گیاهان دارویی بشمار میرود عالوه بر ایین ،در

Salvia

زراعیت گیاهیان داروییی کودهیای آلیی و بیولويییک

 )mirzayanii Rech. f. & Esfandیکی گونههای مهی
خانواده نعناعیان ( )Lamiaceaeاست این گییاه بیومی

موجب ا زای

مناطق جنوبی اییران بیوده کیه بیهصیورت بوتیهای بیا

میشیوند لیذا بسییاری از شیرکتهیای تولیید کننیده

سرشییاخههییای گلییدار بسیییار معطییر میییباشییید

داروهای گیاهی ،ترکیبات گیاهی را که از طریق کشت

( )Nematollahi et al., 2017بهدلیل خواص داروییی

کودهییای آلییی تولییید شییده باشییند تییرجی میییدهنیید

که دارد از مهمترین و پرمصرف ترین گیاهان داروییی

( )Elsen, 2000کاربرد کودهای آلی مانند کود دامیی،

در منطقه هرمزگان و جنوب استان یارس (الرسیتان)

کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست ضمن حذف

شناخته شده است ()Hajebi and Soltanipoor, 2006

یا کاه

قابل توجه کودهای شیمیایی ،موجیب بهبیود

که متاسفانه بیهدلییل عیدم آگیاهی از نحیوه کاشیت و

مواد آلی خاک و عرضه مناسب عناصیر غیذایی و نییز

تغذیه این گیاه و محدود بودن رویشگاه آن ،اغلیب از

ا زای

کیفییت محصیول بیه وییره در تولیید گیاهیان

عرصه طبیعی برداشت و بیه کشیورهای حیوزه خلییج

دارویی در سامانههیای کشیاورزی پاییدار و ارگانییک

ارس مثل امارات و قطر صادر میگردد بیهطیوریکیه

میییشییود ( )Ateia et al., 2009در بسیییاری از

خرید و یروش ایین گییاه در منیاطق جنیوبی سیبب

ب ی هییای کشییاورزی پایییدار از کمپوسییت ،ورمییی

اسیت ( Nematollahi et al.,

کمپوست و کودهای دامی جهیت بهبیود حاصیل یزی

 )2017اییین گیییاه سرش یار از اسییانس ،الونوئییید و

خاک و نیز پیشگیری و کنترل آ ات و امراض گییاهی

آنتیاکسیدان بیوده و بیرگ آن خاصییت داروییی دارد

اسییتفاده میییشییود ()Barker and Bryson, 2006

( )Javidnia et al., 2002از مهمترین ترکیبات اسانس

تحقیقات گذشته نشان می دهد که مصیرف کیود هیای

ایین گیییاه لینیالول1 ،و 8سییینئول بیوده کییه در درمییان

بیومیاس و

اشتغال جوانیان گردییده

خواص کیفی و داروییی ایین گیاهیان

آلی در کشت گیاهان دارویی سبب ا زای

Jafari

اسانس آنها میشود ( )Safaei et al., 2014مطالعیات

 )Ghanbarian, 2015برگهای ایین گییاه سرشیار از

در زمینه اثیر کیاربرد کودهیای دامیی و بیه خصیوص

ترکیبات الونوئیدی چیون اپیی ينیین ،اسیکوتالرین،

کودهای آلی نظییر کمپوسیت و ورمیی کمپوسیت در

لوتئولین و هیدروکسی لوتئیولین بیوده کیه ایین میواد

بوده است به عنوان مثیال

برونشییییت میییزمن کیییاربرد دارد (

and

سالهای اخیر رو بیه ا زای

خاصییییت ضییید میکروبیییی و التییییام ب شیییی دارد

نتایج آزمای

( )Ayatollahi et al., 2015بیهطوریکیه از ایین گییاه

تحت کاربرد کودهیای آلیی نشیان داد کیه بیا کیاربرد

برای درمان نیاراحتیهیای گوارشیی مثیل سینگینی و

مییابید ()Kalra, 2003

سوزش معده ،کاه

انجام شده در گیاه دارویی نعناع لفلیی

کودآلی عملکرد گیاه ا زای

کاربرد کمپوست در خاک به طور عام به منظور حفی

چربی و قند خون ،التیام سر درد

و درد مفاصل و برای ر ع اسیهال و اسیتفرا اسیتفاده

و ا زای

میشود ( )Ghannadi, 2002تولید و رآوری گیاهیان

بیاروری خاکهیای زراعیی و بیاغی ،در دهییههییای

دارویی سال  ،نیازمند عاری بودن این گیاهیان از میواد

گذشته از اهمییت ویییرهای برخییوردار بیوده اسییت

سییموم و کودهییای

( )Lalande et al., 2000گزارش شده است که کاربرد

شیییمیایی اسییت بنییابراین کییاه
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کمپوست در گییاه رزمیاری سبب ا یزای

شده و ضمن اشتغالزایی برای ا راد بومی جهت تولید

معنییداری

در ارتفیاع ،تعیداد شیاخه ،وزن تیر و خشیک و تعداد
گیلهیا در مقایسیه بیا شاهد مییشیود (

پایدار این گیاه دارویی گام برداشت

Abdalla and

مواد و روشها

 )El-Khoshiban, 2007یکی دیگیر از کودهیای آلیی

اییین آزمییای

در سییال  1396در یکییی از مییزارع

ورمی کمپوست است این کود نوعی کمپوسیت تولیید

تحقیقاتی در شهر الرستان استان ارس در قالب طرح

شده توسط کیرم خیاکی اسیت کیه ضیایعات آلیی از

بلوکهای کامل تصاد ی با  4تکرار اجرار شد قبیل از

دستگاه گوارش این جانوران عبور کیرده و سیبب آزاد

اجرای آزمای

نمونه برداری از خیاک جهیت تعییین

شدن نیتروين ،سفر ،پتاسی و سایر عناصر معیدنی در

خصوصیات یزیکی و شمیایی انجام شد (جیدول )1

خاک میشیوند ( )Alinas Maso and Basi, 2008در

عالوه بر این میزان عناصر غذایی موجود در کود آلیی

پروهشی که به منظیور تیأتیر مقیادیر م تلیو ورمیی

نیییز انییدازه گیییری گردییید (جییدول  )2بییا توجییه بییه

کمپوست بر گیاه دارویی ریحان انجام گردید نشان داد

خصوصیات یزیکی و شییمیایی خیاک تیمیار کیودی

که مصرف  5تین در هکتیار ورمیی کمپوسیت سیبب

انت ییاب شییدند تیمارهییای آزمایشییی شییامل کییود

Anwar et al.,

گوسفندی ( 20و  40تن درهکتار) ،کود گاوی (  20و

 )2005در آزمایشییی دیگییر ورمییی کمپوسییت سییبب

 40تن در هکتار) کمپوست زباله شهری ( 10و  20تن

عملکرد کمی و کیفی و درصید اسیانس گییاه

در هکتار) ورمی کمپوست ( 10و  20تن در هکتار) و

دارویی درمنه شد ( )Pandey, 2005کیاربرد کودهیای

شاهد (عدم کود دهی) بودند بمنظور اجرای آزمای ،

حیوانی به عنوان یکی از عوامل مه در مدیریت میواد

عملیات آماده سازی و ش

اولیه انجام شد و پیس از

مغذی خاک به کار میرود چراکه عالوه بر مواد مغذی

تسطی زمین به وسیله لولر ،کرتهایی بیه ابعیاد 2×3

و مواد معدنی طیو وسییعی از میکروارگانیسی هیا در

متر ایجاد شد بین هر کرت پشتههایی بیا عیرض نیی

کودهای دامی وجیود دارنید ( )Deng et al., 2006در

متر و بین تکرارها جویهایی بیا عیرض ییک متیر در

پروهشی با بررسی مقادیر م تلو کود دامیی در گییاه

نظر گر ته شد قبل از کشت ،کودهای آلی بیر اسیاس

رازیانه مش ص شید کیه کیاربرد کیود دامیی موجیب

نقشه طرح به کرتهای مورد نظیر اضیا ه و در عمیق

Sharifi and

 15سانتی متر با خاک م لوط شدند بیذرهیای میورد

 )Haghnia, 2008همچنین عملکرد دانه گشنیز تحیت

از شرکت پاکان بیذر اصیفهان

عملکرد نسبت به شاهد شید (

ا زای
ا زای

ا یزای

 78درصید محصیول گردیید (

تأتیر کودهای دامی ا یزای

یا یت (

استفاده در این آزمای

Mallanagouda,

تهیه گردید در اواخر بهمن (مطابق با شیرایط اقلیمیی

)1995

منطقه) و با توجه به قوه نامیه بذور و همچنیین بیرای

در تحقیقات انجیام گر تیه در خصیوص میورتلخ

اطمینان از حصول جمعیت گیاهی مناسب ،بذرها را با

اطالعات اندکی وجود دارد و اغلیب بیه معر یی ایین

اصلهی یک سانتی متری در ردیوهیایی بیه واصیل

گیاه پرداخته شده و در مورد نیاز تغذییهای ایین گییاه

 35سانتی متری و عمق نی سانتی متیری قیرار داده و

اطالعتییی وجییود نییدارد بنییابراین اطالعییات در مییورد

بال اصله آبییاری صیورت گر یت و پیس از اسیتقرار

مدیریت زراعی این محصول و حاصل یزی در مزرعه

بوتهها و با تنک کردن بوتههای اضیا ی اصیله آنهیا

میتواند یکی از استراتریهایی باشید کیه از برداشیت

روی ردیو به  20سانتیمتر رسید عملیات آبیاری بیه

بیرویه این گیاه دارویی از رویشیگاههیای جلیوگیری

صورت سیفونی و سایر عملیات زراعی مطابق با عرف
80
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منطقه انجام شد برداشت در اواسط روردین کیه او

پییس از قطییع ریشییه وزن انییدام هییوایی گیییاه توسییط

برگدهی گیاه بود انجیام شید و جهیت انیدازهگییری

ترازوی دیجیتالی با دقت یک هزارم گرم اندازه گییری

خصوصیات یزیکی و شیمیایی اقیدام گردیید جهیت

شد سپس نمونههیا را در دمیای  75درجیه آون قیرار

اندازه گیری وزن تر اندام هیوایی از هیر کیرت بطیور

داده و پس از تثبیت وزن ،وزن خشک نهایی با تیرازو

تصاد ی و با رعایت اثیر حاشییه  15گییاه برداشیت و

اندازهگیری شد

جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
با ت

هدایتالکتریکی
-1

خاک

) EC (dS.m

لومی شنی

1/3

pH

پتاسی

سفر

نیتروين کل
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()ppm

()ppm
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8/1

253

14/7

0/052

0/771

جدول  :2خصوصیات شیمیایی کودهای آلی مورد استفاده
هدایتالکتریکی

pH

پتاسی

سفر

کود آلی

)EC (dS.m-1

کو گاوی

3/7

8/3

کود گوسفندی

4/1

6/3

0/7

کمپوست زباله شهری

6

7/9

1/5

0/75

ورمی کمپوست

1/3

8/1

0/16

0/44

نیتروين کل

کربن آلی

()ppm

()ppm

()ppm

()%

()%

0/54

0/33

0/43

7/7

0/33

0/89

7/8

2/5

19/78

0/55

15/7

استخراج عصاره متانولی :در اواسط یروردین وقتیی

1موالر اضا ه شد و پس از نگهداری در دمای اتاق بیه

که گیاه به گلدهی کامل رسیده بود برداشیت صیورت

مدت  15دقیقه جذب توسط دسیتگاه اسیپکترو تومتر

گر ت و برگها پس از خشیک شیدن بیرای عصیاره

در طول مو  765نانومتر قرائت گردید و میزان نیول

گیری شدند بدینمنظور یک گرم از هر نمونه گییاهی

کل بر اسیاس میلییگیرم اسیید گالییک بیر گیرم وزن

پودرشده را در لوله الکون  50سیسیی ری تیه و 20

خشک گزارش گردید ()Donald et al., 2001

سیسی متانول  80درصد به آن اضیا ه شید در ادامیه

ارزیابی میزان فالونوئید کل :به روش آلومینییوم کلرایید

نمونه ها به مدت نی ساعت در دسیتگاه اولتراسیونیک

انجام شد ابتدا  0/5میلیلیتر عصیاره متیانولی را بیه لولیه

با دمای  30درجه سانتی گرادجهت عصاره گیری قرار

آزمای

ری ته سپس  1/5میلیلیتر متیانول بیه آن اضیا ه

گر تند نمونههیا پیس از یلتراسییون جهیت ارزییابی

شد محلول حاصل را با  0/1میلیلیتر از آلومینییوم کلریید

( Alirezalu et

 2درصد 0/1 ،میلیلیتر پتاسی اسیتات ییک میوالر و 2/8

یتوشیمیایی مورد استفاده قرار گر تنید
)al., 2015

میلیلیتر آب مقطر م لوط کرده و محلیول بیه میدت 30

ارزیابی میزان فنول کل :انیدازه گییری نیول کیل بیا

دقیقییه در دمییای اتییاق قییرار داده شیید در نهایییت جییذب

استفاده از روش ولین سیکالتو انجام شد بدین منظور

محلییول در طییول مییو  415نییانومتر بییا اسییپکترو تومتر

 0/5میلی لیتر عصاره متیانول بیا  5میلیی لیتیر یولین

قرائت گردید از کوئرستین به عنوان استاندارد برای رسی

سیکالتو م لوط و سپس  4میلی لیتیر سیدی کربنیات

نمودار کالیبراسیون استفاده شد میزان الونوئید بر اسیاس
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میزان معادل میلیگرم کوئرستین گیرم وزن خشیک بییان

میشود کاربرد کودهیای آلیی بیر وزن تیر بوتیه گییاه

گردید ()Chang et al., 2002

دارویی مورتلخ اثر معنیداری (در سط ییک درصید)

آنتیاکسیدان کل :میزان آنتیی اکسییدان کیل از روش

داشت با توجه به نتایج مقایسه میانگین کمتیرین وزن

 DPPHمشیی ص گردییید بییرای اییین منظییور 0/5

تر بوته ( 573/75گیرم) در تیمیار شیاهد و بیشیترین

میلیلیتر عصاره متیانولی بیه  2میلیی لیتیر از محلیول

مقدار آن ( 887/50گرم) در تیمار 10تن در هکتار کود

متانول  0/25میلی موالر رادیکیال آزاد  DPPHاضیا ه

کمپوست زباله شهری مشاهده گردید بیا وجیود ایین،

شده و مدت  2ساعت در تاریکی قرار گر ته و جذب

بین تیمار  10و  20تن در هکتار کود کمپوسیت زبالیه

محلییول در  517نییانومتر بییا دسییتگاه اسییپکترو تومتر

شهری اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول )4

اندازهگیری شد و نتایج به صورت درصد بازدارنیدگی

وزن خشک بوته :با توجه به نتایج تجزیه واریانس اثر

رادیکال  DPPHبیان گردید ()Ozgen et al., 2004

کاربرد سطوح م تلو کودهیای آلیی بیر صیفت وزن

درصد اسانس :اسانسگیری به روش تقطییر بیا آب و

خشک بوته در سط  5درصد معنی دار شید (جیدول

با دستگاه کلونجر انجام شد و با استفاده از رابطه زییر

 )3کاربرد  10تن در هکتیار کمپوسیت زبالیه شیهری

محاسبه گردید (رابطه )Siddiqui et al., 2006( )1

توانست مقدار وزن خشک بوتیه را بیه مقیدار 37/71
درصد نسبت به تیمار شاهد ا زای
نتایج نشان داد با ا زای

 ×100وزن خشک ماده اولیه (گرم) /وزن =درصد اسانس
اسانس(گرم)

دهد (جیدول )4

مصرف سطوح کود گیاوی و
یا ت اما

گوسفندی مقدار وزن خشک بوته نیز ا زای

تجزیه آماری دادههیا بیا اسیتفاده از نیرما یزار SAS

در تیمارهای کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست

نس ه  9و مقایسه میانگین دادهها با آزمون چند دامنهای

با ا زای

سطوح کود ،مقیدار وزن خشیک بوتیه نییز

دانکن در سط احتمال  1و  5درصد انجام شد

کاه

یا ت مقایسه تیمارهای م تلو کیودی نشیان

داد که قط تیمارهای  10و  20تن در هکتار کمپوست
نتایج

و  40تن در هکتار کیود گوسیفندی موجیب ا یزای

وزن تر بوته :همانطور که در جیییدول ( )3مشاهییده

معنیدار وزن خشک بوته نسبت به شاهد شد

جدول  :3نتایج تجزیه واریانس اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و شیمیایی گیاه دارویی مورتلخ
وزن تر

منابع تغییرات
تکرار

ns

تیمار

**

5846/54

42898/98

وزن خشک
ns

*

4421/21

21287/88

آنتی اکسیدان
ns

**

14/18

399/50

نول
ns

**

4/72

126/27

الونوئید
ns

0/33

**

7/07

درصد اسانس
ns

0/0021

**

0/052

خطا

6128/52

8247/31

29/24

8/56

0/54

0/012

ضریب تغییرات

11/32

14/23

9/91

10/62

11/12

14/45

***،و  nsبهترتیب نشاندهنده معنیداری در سط احتمال یک و پنج درصد و عدم وجود اختالف معنیدار میباشند.
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جدول  :3نتایج مقایسه میانگین اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و شیمیایی گیاه دارویی مورتلخ
تیمار
شاهد (عدم مصرف کود)
کود گوسفندی
( 20تن درهکتار)
کود گوسفندی
( 40تن درهکتار)
کود گاوی
( 20تن درهکتار)
کود گاوی
( 40تن درهکتار)
کمپوست زباله شهری
(10تن در هکتار)
کمپوست زباله شهری
(20تن در هکتار)
ورمی کمپوست
( 10تن درهکتار)
ورمی کمپوست
( 20تن درهکتار)

وزن تربوته

وزن خشک

آنتی اکسیدان

نول

الونوئید

درصد اسانس

()g

بوته ()g

()%

mg gallic
acid/g dw

mg querstin/g
dw

()%

537/75d

370/33c

38/55d

20/33e

4/23d

0/65c

605/72bc

377/65c

53/55bc

27/11cd

5/59bc

0/78bc

702/50bc

533/46ab

55/72b

29/08c

6/92b

0/77bc

610/03bc

421/32bc

67/94a

33/75b

7/78a

0/78bc

674/14bc

457/50abc

69/14a

38/36a

8/08a

0/71bc

887/50a

594/50a

45/75dc

22/75de

5/19cd

0/72bc

830/45ab

560/42ab

47/77c

26/17cd

6/61b

0/68c

697/65bc

517/85abc

38/25dc

26/66cd

4/55d

1/03a

650/45bc

455/40abc

50/52bc

24/10de

5/69bc

0/88ab

در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،اختالف معنیداری در سط پنج درصد ندارند

آنتیاکسیدان :نتایج حاصل از تجزییه وارییانس نشیان

گیاه دارویی مورتلخ است (جدول  )3حیداکثر مییزان

داد که کاربرد کودهای آلی اثر معنی داری (درسیط 1

نول کل ( 38/36میلیگرم اسید گالییک در گیرم وزن

درصد) بر مقدار آنتیاکسییدان گییاه داروییی میورتلخ

خشک) در گیاهان تیمار شده بیا  40تین کیود گیاوی

داشت (جدول  )3نتایج مقایسه میانگین حیاکی از آن

مشاهده شد و کمترین ( 20/33میلی گرم اسید گالییک

است که حد اکثر میزان آنتیاکسیدان ( 69/14درصید)

در گرم وزن خشک) آن از تیمار شاهد بهدسیت آمید

در تیمار  40تن درهکتار کود گیاوی و حیداقل آن در

نتایج مقایسه میانگین نشان میدهد کیه بیا کیاربرد 40

تیمار شاهد ( 38/55درصد) مشاهده شد ،اگرچیه بیین

تن در هکتار کود گاوی مقیدار نیول کیل نسیبت بیه

تیمییار  20و  40تیین در هکتییار کییود گییاوی اخییتالف

شاهد  47درصد ا زای

معنیداری وجود نداشیت (جیدول  )4همیانطور کیه

فالونوئیددد :کییاربرد سییطوح م تلییو کودهییای آلییی

سطوح مصرف در تمیامی

توانسییت اثییر معنیییداری بییر صییفت الونوئییید گیییاه

کودهای آلی مقیدار آنتییاکسییدان انیدام هیوایی نییز

دارویی مورتلخ داشته باشد (جیدول  )3نتیایج نشیان

مشاهده می شود با ا زای
ا زای

میدهد با ا زای

یا ت

مییابد

سطوح م تلو کودهای آلی مقیدار

فنول :نتایج حاصل حاکی از تأتیر معنیی دار (سیط 1

الونوئید نیز سیر سعودی نشان میدهد بیهطیوریکیه

درصد) کاربرد کودهای م تلو آلی بیر مقیدار نیول

بیشترین مقدار آن ( 8/08میلی گرم کوئرستین در گیرم
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وزن خشک) از تیمیار  40تین درهکتیار کیود گیاوی

شهری سبب حاللیت عناصر ریزمغذی در خاک شیده

به دست آمد که البته بیا تیمیار  20تین درهکتیار کیود

و از این طریق خصوصیات یزیکی و شیمیایی خیاک

گییاوی اخییتالف معنیییداری نداشییت کمتییرین مقییدار

را اصالح میکند بنابراین گیاه در شرایط خوبی از نظر

الونوئیید ( 8/23میلییگیرم کوئرسیتین در گییرم وزن

عناصر غیذایی قیرار گر تیه کیه سیبب ا یزای

رشید

خشک نیز در تیمار شاهد مشاهده گردید (جدول )4

رویشی و اندام گیاهی و به طبع آن باعث ا زای

وزن

عالوه بر این تیمار شیاهد بیا کمتیرین سیطوح تیمیار

تر بوته شیده اسیت بیا ایین حیال بیا ا یزای

کمپوست زبالیه شیهری و ورمیی کمپوسیت ( 10تین

کمپوست زباله شهری در هکتار از میزان وزنتیر گییاه

درهکتار) اختالف معنیداری نشان نداد

مرو تلخ کاسته شد هیر چنید در ایین مقیدار تفیاوت

درصد اسانس :مییزان درصید اسیانس گییاه میورتلخ

معنی داری مشاهده نشد احتماالً گیاه مورتلخ میتوانید

تحت تأتیر معنیدار (سط  1درصد) سطوح م تلیو

نشان دهد چراکه

به مقدار نیازش به کمپوست واکن

کودهای آلی قرار گر ت (جدول  )3از بین تیمارهیای

با ا زای

م تلو قط دو سیط  10و  20تین در هکتیار کیود

پارامترهای رشد ا زای

مقیدار

کمپوست موجود در دسترس گییاه نیه تنهیا
نمییابد بلکه دچار ا ت می-

معنیییدار درصیید

شود در تحقیقی که بر روی مرزنجوش انجام گر یت

اسانس نسبت به شاهد شدند بهطیوریکیه بیشیترین

مش ص شد که استفاده از کمپوست زباله شیهری اثیر

( 1/03درصد) و کمترین ( 0/65درصد) مقادیر درصد

مفیدی بر رشد رویشی و وزن تر گیاه

( Gharib et al.,

اسانس بهترتیب در تیمارهای  10تین در هکتیار کیود

 )2008و به واسیطه توسیعه ریشیه ناشیی از تحرییک

ورمی کمپوست و شیاهد بیهدسیت آمید (جیدول )4

هورمونی و تامین منبع نیتروين می باشید باتوجیه بیه

سطوح کودهای آلیی مقیدار

جدول شماره  3مشاهده میشیود کیه مقیدار مناسیب

ورمییی کمپوسییت موجییب ا ییزای

نتایج نشان داد با ا زای

درصد اسانس در گیاه مورتلخ کیاه

کمپوست زباله شیهری وزن خشیک بوتیه را ا یزای

یا یت امیا ایین

داده است همانطور که مشاهده میشود مقیدار  10تین

مقدار معنیدار نبود

در هکتار کمپوست زباله شهری اثر بهتیری نسیبت بیه
بحث
مدیریت در ب

 20تن در هکتار همین کود داشته اسیت اگرچیه گییاه
تغذیه یکیی از عوامیل مهی در

مورتلخ در مناطق نسبتا شور میتوانید رشید کنید امیا

کشیت و پیرورش گیاهیان داروییی مییباشید چراکیه

ا زای

رشد این گییاه مییشیود

گیاهان دارویی بهدلیل اینکه بطور مستقی بیا سیالمت

بنظر میرسد که یکیی از دالییل کیاه

انسان در ارتباط هستند سیال و عیاری بیودن آنهیا از

گیاه در تیمار  20تن در هکتیار کیود کمپوسیت زبالیه

مواد شیمیایی یکی از اکتورهای مهی در تولیید ایین

شهری نسبت به  10تن در هکتارهمین کود میتوانید

گیاهان به شمار میرود استفاده از کودهای آلی ضمن

چنین توجیه شود که استفاده از کمپوست زباله شهری

حف سالمت محیط زیست مییتوانید سیبب ا یزای

شوری سبب کاه

در مقادیر باال بهدلیل ا زای

وزن خشیک

مقدار شوری خاک سبب

عملکرد کمیی و کیفیی گییاه شیود در ایین پیروه

کاه

مش ص شد که اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمیی

نیز کیاه

و بیوشیمیایی گیاه دارویی مورتلخ معنی دار اسیت بیه

پرمصرف و ک مصرف موجو در کود کمپوست زبالیه

نظر میرسد با مصرف  10تن درهکتار کمپوست زباله

شهری سبب تحریک رشد رویشی و بهبیود شاخصیه-
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وزن تازه گیاه شده و بیه طبیع آن وزن خشیک
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های یزیولويیک مانند شاخص سط بیرگ ،سیرعت

هسییتند ( )Wang et al., 2011در اییین آزمییای

رشد محصول و توسنتز خالص شده و تأتیر خیود را

مشی ص شیید کیه کییاربرد کودهیای دامییی (گییاوی و

Sajadi

گوسییفندی) نسییبت بییه سییایر کودهییا اثییر بهتییر و

 )Nik and Yadavy, 2014احتماالً استفاده از کودهای

معنی داری برمیزان آنتی اکسیدان مورتلخ داشته انید از

کمپوسییت زبالییه شییهری در مقییادیر مناسییب اثییرات

بین کودهای گاوی و گوسفندی ،کود گیاوی توانسیت

تشدیدکنندگی بر روی عالیت میکروبی خاک داشته و

مقدار آنتی اکسیدان کل را نسبت به شیاهد بیه مقیدار

سهل الوصول شدن عناصر نیتیروين،

مقدار کود گاوی و

در ا زای

تجمع ماده خشک نشان میدهنید (

متعاقباً با ا زای

چشمگیری ا زای

سییفر و پتاسییی و احتمییاالً گییوگرد موجییود در کییود

دهد با ا زای

گوسفندی از  20تن به  40تین در هکتیار مقیدارآنتی

کمپوست زبالیه شیهری ،وزن خشیک بوتیه را بهبیود

اکسیدان نیز ا زای

ب شیییده اسییت ( )Mir Arab et al., 2016نتییایج

مقدار آنتی اکسییدان کیل و همچنیین ترکیبیات آنتیی

مشابهی از تأتیر مثبت کیاربرد انیواع کودهیای آلیی از

اکسیدانی (مثل نول و الونوئید) در تیمار کود گاوی

جملیییه کیییود دامیییی ،کمپوسیییت زبالیییه شیییهری و

نسبت به کود گوسفندی میتواند نتیجه بهروری بیشتر

ورمیکمپوست بر وزن خشک گیاه بهدست آمده است

کود گاوی نسبت به کود گوسفندی در شیرایط خیاک

( )Rezvani Moghadam and Seyedi, 2015امییری

شور باشد چراکه در این آزمای

 pHو  Ecکود گاوی

عییرب و همکییاران ( )Amiri Arab et al., 2016در

نسبت به کیود گوسیفندی کمتیر بیوده (جیدول  )2و

بررسی اثر کودهای آلی بر گیاه ریحان گیزارش دادنید

احتماال شوری کمتری در ناحیه ریشه گیاه ایجاد شیده

وزن خشیک

و در نتیجه گیاه بهتر عناصر غذایی را جذب کرده اند

Darzi and

عالوه بر این میتوان اظهار داشت که کیود گیاوی بیا

وزن

تأتیر مثبت بر خصوصیات یزیکی و شیمیایی خیاک و

خشک گیاه دارویی زو ا درنتیجیه مصیرف کمپوسیت

همچنین قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی بیشتر،

اظهار داشتند که کاربرد کودهای آلی منجیر بیه بهبیود

باعث ا زای

عالیت آنتیاکسیدانی مورتلخ شده است

خصوصیات یزیکی و شیمیایی خیاک ماننید ا یزای

( )Nourihoseini et al., 2016در تاییید ایین نتیایج،

که مصرف کود کمپوست سبب ا یزای

گیاه ریحان شید درزی و صیادقی نکیو (

 )Sadeghi Nekoo, 2016نیییز ضییمن ا ییزای

ظر یت تبادل کاتیونی شده و با ا زای

عناصری مانند

کلسییی و پتاسییی در خییاک سییبب ا ییزای
خشک گییاه مییشیود نتیایج پیروه

محققین گزارش کردند که بیشترین آنتیی اکسییدان در
آویشن از کاربرد کود دامیی بیهدسیت آمید (

عملکییرد

 )bistgani et al., 2014همچنین ا زای

حاضیر نشیان

میدهد که کاربرد  10تین در هکتیار کمپوسیت زبالیه
شهری موجب ا زای

یا ت به نظر میرسد دلیل ا زای

Emami

مقیدار آنتیی

اکسیدان در گیاه مری گلی تحت تاثیر کاربر کودهیای
دامییی گییزارش شییده اسییت (

بیشتر وزن تر و خشک بوتیه را

Trendafilova et al.,

نسبت به تیمار  20تن در هکتار کمپوست زباله شهری

 )2010گیاهان دارویی که از طرییق ارگانییک کشیت

شود که ایین امیر از لحیا اقتصیادی نییز مقیرون بیه

میشوند مقدار ترکیبات آنتییاکسییدانی مثیل نیول و

صر هتر مییباشد حضیور ترکیبیات زیسیت عیال بیا

الونوئید بیشتری نسبت به کشت غیر ارگانیک دارنید

خاصیت آنتیاکسیدانی در گیاهان دارویی عامیل میوثر

چراکه آ تکی هیا و میواد غیرارگانییک مقیدار ایین

در حف سالمتی انسان به شمار میرود ایین ترکیبیات

ترکیبات را کاه

داده اما کودهای دامی و آلیی بکیار

به عنوان متابولیتهای ثانویه در گیاهان شیناخته شیده

ر ته در کشت ارگانیک مقیدار آنهیا را ا یزای
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دهند مقیدار نیول کیل تحیت تیأثیر کودهیای دامیی

سطوح پایین کودهای کمپوست زباله شهری و ورمیی

یا ت بهطوریکه بیشترین مقدار نول بهترتیب

کمپوست ( 10تن در هکتار) نتواستند اثیر معنیی داری

در تیمارهای کود گاوی و گوسفندی مشیاهده گردیید

بر مقدار الونوئید نسبت به تیمارشاهد داشیته باشیند

کاربرد  40تن درهکتار کود گاوی توانست مقدار نول

کودهای آلی داری اثر تحریکی بر تجمیع نولییک در

دهید بنظیر

گیاهییان هسییتند ()Tahamy Zarandi et al., 2010

میرسد مقدار نول با ا زای

مقدار کود گاوی رابطیه

محققین بیان کردهانید کیه مقیدار زییاد الونوئیید در

مستقی دارد چرا که با ا زای

کود از 20تن به  40تن

کودهای آلی در بیوسنتز موادی که القا

ا زای

کل را نسیبت بیه سیایر تیمارهیا ا یزای

گیاهان به نق

در هکتار سبب اختالف معنیداری در مقدار نیول در
این دو تیمار گردید (جدول  )3احتماال با ا زای

کننده مسیر شکمیک استات ،و در نتیجه تولیید بیشیتر
الونوئید و نولیک است مربوط میشیود (

گود

Sousa et

گییاوی مییواد غییذایی و عناصییر معییدنی بیشییتری در

 )al., 2008نتایج کریمی و همکاران (

دسترس گیاه قرار میگیرد در تأیید این نظیر محققیین

 )2017حاکی از آن است که کیاربرد  5تین در هکتیار

رابطه دوطر ه بین متابولیس اولییه و ثانوییه را اثبیات

مقدار الونوئید کاکوتی می-

کردهاند ( )McKey, 1979لذا ا یزای

کود گاوی سبب ا زای

عناصیر غیذایی

Karimi et al.,

شود گیاه دارویی مورتلخ گیاهی بسیار معطر است که

در خاک تیمار شده با کودهای دامی منجر بیه ا یزای

عطر آن ناشی از وجود اسانس در گییاه مییباشید در

میزان توسینتز خیالص در گییاه و در نتیجیه ا یزای

قط ورمی کمپوسیت موجیب

بین تیمارهای آزمای

عالیت آنزی های درگیر با بیوسنتز نشاسته و پیروتئین
در سنتز ترکیبات ثانویه

ا زای

میگردد ( Ghasemzadeh and

معنیدار درصد اسانس نسبت بیه شیاهد شید

با توجه به نتایج مشاهده میشود که با ا زای

سیطوح

 )Jaafar, 2011; Muller et al., 2013و از طرف دیگر

کود از درصد اسانس کاسته میشود به نظر می رسید

میزان کربوهیدراتهیا

که دسترسی گیاه بیه مقیدار مناسیب ورمییکمپوسیت

در گییییاه ارتبیییاط مسیییتقی دارد از آنجیییایی کیییه

سبب بهبود اسانس در گیاه میشیود و کیاربرد مقیدار

کربوهیییدراتهییا اسییکلت موردنیییاز بییرای سییاخت

شوری خیاک مقیدار

ا زای

ترکیبات نلی با ا زای

ترکیبات نلی شناخته شدهانید لیذا ا یزای

بیشتر آن احتماال به دلیل ا زای
اسانس را کاه

در مقیدار

میدهید در همیین راسیتا نعمتیی و

سوبسترا برای ترکیبات نلی می-

همکاران ( )Neamati et al., 2014با تحقیقات بر گیاه

باشد که این امر ممکن است به اختصاص یا تن بیشتر

دارویی بادرنجبویه گزارش کردند که ورمی کمپوسیت

Nguyen

عملکرد اسیانس مییشیود آنیان اظهیار

آنها به عنوان ا زای

کربن به مسیر شیکمیک اسید مربوط باشید (

سبب ا زای

 )et al., 2010نتایج سایر محققین نیز در مری گلی و

داشتند که ورمی کمپوست با یراه آوردن دسترسیی

نعنییاع لفلییی ( )Trendafilova et al., 2010بیییانگر

گیاه به عناصیر غیذایی از جملیه نیتیروين و سیفر و

نییول کییل تحییت تییأتیر کییاربرد کییود دامییی

عالیییت

ا ییزای

میباشد درخصوص ا یزای

مقیدار الونوئیید گییاه

میکروارگانسی ها شرایطی مناسیب بیرای رشید ریشیه

سیطوح

عملکیرد اسییانس

مورتلخ میتوان چنین بیان کرد که با ا یزای
کودی میزان الونوئید ا زای

بهبییود شییرایط یزیکییی خییاک و ا ییزای
یراه و در نهاییت سیبب ا یزای

یا یت بیشیترین مقیدار

میشود بیه نظیر مییرسید دردسیترس قیرار گیر تن

آن به ترتیب از کود گاوی ،گوسفندی ،کمپوست زباله

نیتروين حاصل از کیود ورمیی کمپوسیت در سیاختار

شهری و ورمی کمپوست بهدست آمد در این آزمای

کلرو یل و تولید کربوهییدرات جهیت توسینتز میوثر
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معر ی سطوح مناسب کود جهت تولید گیاه بهصورت

است از طر ی بین توسنتز و راورده توسینتزی مثیل

ارگانیک با کمییت و کیفییت بیاال بسییارحائز اهمییت

Kokkini et al.,

مش ص کیرد کیاربرد مییزان

) انجام توسینتز سیبب تولیید هییدرات کیربن1994

است نتایج این آزمای

 تن در هکتار کود کمپوسیت زبالیه شیهری سیبب10

میاده مناسیب

عملکرد کمی گیاه میشود بنابراین برای کشت

Croteau

عملکییرد اسییتفاده از کییود

ا زای

( اسانس رابطه مستقیمی وجیود دارد
همچون گلوگز میشود و این مواد پی

( در سنتز اسانس بویره منوترپنها می باشید

اییین گیییاه جهییت ا ییزای

) در پروهشی که از مقادیر م تلو ورمیet al., 1972

 تن در هکتیار قابیل توصییه10 کمپوست زباله شهری

کمپوسییت در گیییاه دارویییی ریحییان اسییتفاده گردییید

میباشد برای حصول حداکثر اسانس در این آزمیای

مش ص شد که مصرف ورمی کمپوست سبب ا زای

 تین20  تن در هکتار ورمی کمپوست بهتر از10 تیمار

کمیت و کیفییت اسیانس نسیبت بیه شیاهد مییشیود

 الونوئیید و آنتیی،در هکتار این کود بود مقدار نول

)Anwar et al., 2005(

)اکسیدان با کیاربرد کیود دامیی (گیاوی و گوسیفندی
یا ت که بیشیترین مقیدار بیه ترتییب ترتییب

ا زای

نتیجهگیری نهایی

تمارهای کیود گیاوی و گوسیفندی مشیاهده گردیید

از آنجا که گیاه مورتلخ بیشتر از مراتع جمیعآوری
میشود و اطالعاتی درباره تغذیه این گیاه وجود ندارد
5. Ateia, E.M., Osman, Y.A.H. and
Meawad, A.E.A.H. 2009. Effect of
organic fertilization on yield and active
constituents of Thymus vulgaris L. unde
North Sinai conditions. Research
Journal of Agriculture and Biological
Sciences, 5(4): 555-565
6. Ayatollahi, A.M., Ghanadian, M., Attur-Rahman, R., Mesaik, M.A., Khalid,
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Journal
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pharmaceutical research, 14(3): 955.
7. Barker, A.V. and Bryson, G.M. 2006.
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8. Chang, C., Yang, M., Wen, H. and
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Abstract
Due to unawareness of cultivation method of mortar, the (Salvia mirzayanii) Rech. is being
harvested from the natural areas of the southern regions irregularly, so plant development plans
seem essential. The experiment was carried out in the research field of Jahad Agricultural
Center of Larestan, Fars province during winter 2017. The effects of different organic fertilizers
including sheep manure (20 and 40 ton/ha), cow manure (20 and 40 ton/ha), compost (10 and 20
ton/ha), vermicompost (20 and 40 ton/ha) and control on physicochemical and quality traits
Salvia mirzayanii were investigated in a complete random block design with four replications.
Early in April, all vegetative organs of plants were harvested, dried and fresh weights of plant
were measured. Also, the amount of total antioxidant, phenol and flavonoid content of leaves
were determined by using spectrophotometry while essential oil yield was determined using
distillation method with water and by Clevenger. The results showed that highest fresh and dry
weight of the plant was obtained from the treatment of 10 ton/ha of compost. The highest
amount of antioxidants, phenol and total flavonoid content were observed in 40 ton/ha of cow
manure treatment. Among the applied treatments only 10 ton/ha vermicompost significantly
increased the yield of essential oil compared to control. In general, fresh and dry weight of plant
increased more by applying compost fertilizers. Effect of manure on phytochemicals was higher
than compost, and yield of plant essential oil increased only by vermicompost application.
Keywords: Compost, Cow manure, Sheep manure, Vermicompost, Salvia mirzayanii Rech. 2
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