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دز  (.Dracocephalum moldavica  L) بادزشبوگیاه دازویی کازایی انسضي مصازع ازشیابی 

 استان آذزبایجان غسبی

 

 *دازیوش تقوي
 ، اسدتیل، ایشاىداًـگاُ هحقق اسدتیلی ،کاسؿٌاع اسؿذ ػلَم ٍ تکٌَلَطی تزس

  yahoo.comdavidloyal9@0هؼٍَل هکاتثِ: *

 13/1/0232 تازیخ پریسش:                                                                                   23/03/0231 تازیخ دزیافت:

 
 چکیده

اػاتاادُ اص خشیااى اًاشطی     ّاای کـااٍسصی،  ٍ پایذاسی تَلیذ دس اکَػیؼتن ّای تشآٍسد تَػؼِ یکی اص سٍؽ

دس ًقاط هختلا  خْااى ًؼاثت     یکی اص هثاحث تَم ؿٌاػی کـاٍسصی اػت ٍ ،طی ٍ هَاد هلشفیاػت. گشدؽ اًش

ّای کـااٍسصی تاِ دٍ   اکَػیؼتن .گشدد ّای هختل  کـاٍسصی هحاػثِ هیاًشطی خشٍخی تِ ٍسٍدی دس اکَػیؼتن

ِ   ّؼاتٌذ. ٍاتؼتِ اًشطی اکَلَطیکی ٍ اًشطی صساػی  یؼٌی ًْادُ هتااٍت ًاشطی دس اکَػیؼاتن   ا  ػایش  ،دس ایاي هاالؼا

تاشآٍسد گشدیاذ.    اػاتاى  یاىیًاهاِ اص سٍػاتا  دس اػتاى آرستایداى غشتای تاا تْیاِ پشػاؾ     گیاُ داسٍیی تادسؿثَصساػی 

 اًشطی هحاػثِ کاسایی ،یذی تثذیل ؿذًذ ٍ ػپغلّا تِ هیضاى اًشطی هلشفی ٍ تَّا ٍ ػتادُاطالػات هشتَط تِ ًْادُ

یلاَ کاالشی دس ّکتااس ٍ هیاضاى اًاشطی خشٍخای       ّضاس ک 5559ّا دس ایي صساػت . هیضاى اًشطی ػَاهل ٍ ًْادُگشدیذ

ٍ  66/2ػولکشد کل تشاتاش تاا   هیضاى کاسایی اًشطی تشای  .س کیلَ کالشی دس ّکتاس تشآٍسد ؿذّضا 14765هحلَل داًِ 

 تِ شیي اًشطی هلشفیتیـت ،صساػت ایي هحلَل دس اػتاى دس کِ دادًـاى  ًتایح. تَد 59/0تشای ػولکشد داًِ تشاتش تا 

اػاتاادُ اص  تکیاِ تاش   تا  .تؼلق داؿت( دسكذ 04/0) آتیاسی تِ ًیضٍ کوتشیي اًشطی هلشفی  دسكذ( 46)ِ ًیتشٍطً کَد

 ٍ تیالى اًشطی سا افضایؾ سا کاّؾ ٍ اًشطی هلشفی ؿیویایی تَاى هلشف کَدّایکَدّای آلی ٍ تٌاٍب صساػی هی

 داد.

 

 ًْادُ. ،دُ، کاسایی اًشطیػتا ،تادسؿثَ کلیدي:هاي   هواض

 

 مقدمه

 گیاّیٍ تادسؿثَ یکی اص گیاّاى داسٍیی هْن 

 ایي اهٌـ .اػت ًؼٌاع ُتیش تِ هتؼلق ٍ یکؼالِ ػلای،

 ؿذُ گضاسؽ ّیوالیا ّایداهٌِ ٍ ػیثشی خٌَب گیاُ

ِ  یا ٍ تشگ گیاُ، اػتاادُ ایي هَسد . قؼوتاػت  ّوا

 َعهاث ٍ هؼاش تَییکِ  ػتا آى َّایی ّایقؼوت

 اػات هاُ  چْاسحذٍد دس طَل دٍسُ سؿذ آى  ٍ داسد

 ایغاػاااًغ ایااي گیاااُ دس كااٌ (.1389 ،اهیااذ تیگاای)

داسٍػاصی، آسایـی ٍ تْذاؿتی، غزایی ٍ ػاش ػاصی 

 (.2006 ،ّوکاساى کاستشدّای فشاٍاًی داسد )حؼیي ٍ

تِ دٍ ًْادُ هختل  اًشطی، کـاٍسصی  ّایاکَػیؼتن

ّؼتٌذ. هٌثغ ٍاتؼتِ  صساػی یؼٌی اًشطی اکَلَطیکی ٍ

اًشطی اکَلَطیکی ؿاهل اًشطی خَسؿیذی اػات کاِ   

هحاایو ٍ ایداااد  دهااایفتَػااٌتض، کٌتااشل  دس اًدااام

تاِ   سٍد.تاسًذگی تِ کااس های   اتوؼاشی ٍ ّایخشیاى

ای اٍسصی تِ دسخِدس کـهَسد ًیاص اًشطی  ،طَس کلی

-ّای طثیؼای اػواال های   کِ سٍی اکَػیؼتن اص تغییش
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ٍ  کااَچکی ؛1985، َّػاایش) داسدتؼااتگی ؿااَد، 

ّای صساػای راشیة   دس اکَػیؼتن .(1374 ّوکاساى،

چشخؾ هَاد تؼیاس ًاچیض اػت، صیشا تا تشداؿات   تاص

 ؿاَد هیصساػی، ػٌاكش هؼذًی اص آى ًظام خاسج گیاُ 

تاِ كاَست ػلَفاِ تاِ      اغلاة ٍ تقایای گیااّی ًیاض   

تاااسٍسی ایااي  ،تااِ ایااي تشتیااة سػااٌذ.هلااشف هاای

اتکا تِ هلشف کَدّای ؿایویایی ٍ  اکَػیؼتن تٌْا تا 

 ؛1375، ٍ کَچکی)آػتاسایی اػت یا آلی اهکاى پزیش 

   .(2007 ٍ ّوکاساى، َّلضتشگي

تحلیاال تیااَفیضیکی اًااشطی یاا    تدضیااِ ٍ

ثش ٍ کااسایی  َاکَػیؼتن صساػی تاِ هٌظاَس تَلیاذ ها    

ٍ  تیـتش، رشٍسی اػت . (1990 ،ّوکااساى  )پتشػاَى 

ٍ كاٌؼتی   تیصیؼا ثغ اًشطی صساػای تاِ دٍ گاشٍُ    هٌ

ؿَد کِ ًیشٍی دام ٍ کاسگش دٍ ؿکل ػوذُ تقؼین هی

ٍ ارافِ کشدى کَد داهی تِ صهایي ًیاض    صیؼتیاًشطی 

 ،ٍىٍد ٍ  )دیا  اػات  صیؼتیهٌثغ دیگشی اص اًشطی 

هلشف ًْادُ اًشطی تِ هیاضاى صیاادی هتغیاش     .(1985

ٍ ًاَع گیااُ صساػای     کَدیسف اٍ تِ هیضاى هل اػت

هیضاى هحلَل تَلیذی دس ) یػتادُ اًشط داسد.تؼتگی 

کِ تقارا تشای تَلیذ هحلَل  ًیض صهاًی ٍاحذ ػاح(

صیاد تاؿذ، تِ ػلت هحذٍدیت ػاح اساری هٌاػاة  

 گاشدد هْوی هحؼاَب های   ػَاهلاص  تشای کـاٍسصی

 اًشطی اص هَثش اػتاادُ. (1384 ،)ٍلذیاًی ٍ ّوکاساى

 پیاذایؾ  دس هْان  ؿاشایو  اص یکای  کـااٍسصی  دس

ِ  صیشا هَخاة  اػت، پایذاس کـاٍسصی  خاَیی  كاشف

 آلَدگی کاّؾ ٍ فؼیلی ّایػَخت حاظ اقتلادی،

ًؼاثت  (. 2002 ّوکاساى، ٍ چَى)پشٍاى گشددهی َّا

 تاش هحیو  شثیاّا، ؿاخق کاهلی اص تتِ ًْادُ ّاػتادُ

-تَكیِ ِیاسا تِتَاًذ هی ٍ اػتتَلیذ گیاّاى صساػی 

  .(1993 ،)گیالسدکو  کٌذ ّای کَدی 

ِ هاا اص ّاذف   ٍ ٍسٍدی اًاشطی  سًٍاذ  لؼا

ِ  تِ هٌظاَس صساػی  ّایًظام دس خشٍخی  ػااصی تْیٌا

 اص ٍ تَلیذ ػولکشد ّایّضیٌِ کاّؾ اًشطی، هلشف

 دس اػات.  اًاشطی  هلاشف  ّاای ّضیٌِ کاّؾ طشیق

ِ  یقذیو هثاًی کـاٍسصی، اكَل خذیذ  ًحاَُ  تاش  کا

ِ  اًشطی هلشف  هاذیش  ّاذف  ٍ تٌْاا  ًذاؿات  تَخا

 هقاذاس  ٍ هٌؼاَ   ،َدتا  تَلیاذ  هالاق  افضایؾ هضسػِ

 اػتاادُ ؿَد.هی ػٌدیذُ اًشطی ساًذهاى تش پایِ تَلیذ

 دس اػاػای  ًقؾ کـاٍسصی دس تخؾ اًشطی اص ثشَه

ِ  تَلیذ، پایذاسی  حااظ  اقتلاادی ًظاام،   اصیػا تْیٌا

داسد  َّا آلَدگی کاّؾ ٍ فؼیلی ّایػَخت رخایش

 (.1390 ،)سحین صادُ ٍ ّوکاساى

دس صساػات   ی تَلیذی تِ هلشفیطًؼثت اًش 

ًقال  )اػت  4/2حذٍد اًگلؼتاى دس یَالف ٍ خَ دس 

تحقیاق هـااتْی دس    .(1374 ٍ ّوکاساى، کَچکیاص 

یاَالف هیاضاى کااسایی     گیااُ صساػای  آهشیکا دس هَسد 

کاِ   دس اًگلؼتاى تا ایي .دّذًـاى هی 11/3اًشطی سا 

ؿاَد ٍ تاِ تثاغ آى    هقذاس تیـتشی کاَد هلاشف های   

ًؼاثت   ٍلای  هشیکا اػت،التش اص آػولکشد هحلَل تا

 گیااُ صساػای  تشای ایاي دٍ   اًشطی تَلیذی تِ هلشفی

 ،ٍ حؼایٌی  کاَچکی ًقال اص  ) کوتش اص آهشیکا اػات 

اسصیااتی تایالى    تا (1386) تقَی ٍ ّوکاساى (.1373

 ،اًشطی دس صساػت خَ دین اػاتاى آرستایدااى غشتای   

دػات  ِ تا  22/2کاسایی اًشطی سا تشای ایي هحلاَل  

  آٍسدًذ.

کاسایی اًاشطی ٍ تؼیایي ٍ تـاخیق    هحاػثِ 

تَاًاذ یا  سٍؽ   اًَاع ٍ اًذاصُ اًشطی هلاشفی، های  

پایذاسی تَلیاذ،   گیشی هیضاى ثثات ٍػلوی تشای اًذاصُ

ٍ   ی  اکَػیؼتن صساػی تلقی ؿاَد  دس ٍ  )خیاام پیتاش

تاَکلی  حؼایٌی ٍ   .(1993 ،گیالسد ؛1992 ،ّوکاساى

 ػات صسا دس اًّْادُ کاسآیی تشسػی تا( 1389) دیٌاًی

هٌاقِ سٍدّاي هیاضاى کااسایی     ؿَیذ دس داسٍیی گیاُ

اثاش   (2005) ّااتیشلی % گضاسؽ کشدًاذ.  11اًشطی سا 

 هیاضاى  تش سا اًشطی هختل  اؿکال ٍ اًشطی ّایًْادُ

 -1975ّاای  ػال طی گٌذم هحلَل اًشطی خشٍخی

 دػت تِ ًتایحداد.  قشاس تشسػی هَسد دس تشکیِ 2000

 گیگااطٍل  6/19اص ًْادُ اًشطی کل کِ دادًـاى  آهذُ

 ّکتاس دس گیگاطٍل 7/45تِ  1975ػال  دس ّکتاس دس
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ِ  افضایؾ 2000ػال  دس  اًاشطی  ًؼاثت . اػات  یافتا

ٍ دس  38/1، 1975 ػاال  دس ًیاض  اًشطی ًْادُ تِ ػتادُ

 ،حاكال  ًتاایح  طثاق  ؿذ. تشآٍسد 85/0، 2000ػال 

 ٍ اًاشطی  کااسآیی  ّایؿاخق ّای هزکَسطی ػال

  .ًذاکاّؾ یافتِ ضًی اًشطی تْشُ ٍسی

 تااا( 1389ٍ ّوکاااساى )ی کؿااْشهَیااذی 

تشسػی کاسایی اًاشطی صػااشاى دس خشاػااى خٌاَتی     

 دس هلاشفی  اًشطی هیضاى کِ تیـتشیي گضاسؽ کشدًذ

دسكاذ   16/91هقاذاس  تا داهی کَد تِ هشتَط اٍل ػال

 ػاال  تاا  دٍم ػاال  دس ٍ تاَد  اًشطی هلشفی کل اص

 اًشطی کل اص دسكذ 67/37 هقذاس تا اٍسُ کَد پٌدن،

 داد.  اختلاف خَد تِ سا هقذاس تیـتشیي هلشفی،

کااسایی اًاشطی    هاالؼِ تِ هٌظَس اسصیاتیایي 

تؼییي ػَاهل هَثش تش کاّؾ ایي  ٍ هضاسع تادسؿثَدس 

 . اًدام ؿذدس اػتاى آرستایداى غشتی کاسایی 

 

 هامواد و زوش

ِ هٌظَس هحاػثِ کااسایی اًاشطی   ایي هاالؼِ ت

آرستایدااى غشتای    دس ػاح اػاتاى  تادسؿثَهضاسع دس 

ًاهاِ ٍ خواغ   تْیاِ پشػاؾ   ّا تش هثٌاای ٍ دادُاًدام 

ِ  3 دس اػاتاى  اىآٍسی اطالػات اص تادسؿثَکاس  هٌاقا

 هاضاسع  .تِ دػت آهاذ  (اػتاى ؿوال ٍ خٌَب، )هشکض

 .ًاذ ّکتااس تَد  2صیاش   هؼااحت ػی داسای سهَسد تش

-ّای پشػـٌاهِ ؿاهل ًیشٍی کااسگشی، هاؿایي  هتغیش

، ِ، کَد ًیتشٍطًا ُیل، کَد فؼاشی، گاصٍّای کـاٍسصی

 .ٍ آتیااسی تاَد   تزس هلشفی، ػل  کؾ، آفت کاؾ 

 ٍ گشفتاِ ؿاذ  آهااسی  ّاا هیااًگیي   اص ایي دادُ ،ػپغ

ػاع کیلَکالشی دس ّکتااس  هیضاى اًشطی ّش ًْادُ تش ا

 تاا  ٍي یتؼیا  اًشطی ّش ًْاادُ  ،تشتیة تِ ایي .تیاى ؿذ

ؿاخن ٍ آهاادُ   ػولیاات   هقایؼاِ ؿاذ.   ػتادُ اًشطی

تَػاو تشاکتَسّاایی تاا    ّای صیش کـات  ػاصی صهیي

خْات  . ِ تاَد اػة تخاس اًدام گشفتا  75-65قذست 

الصم،  یافااضایؾ دقاات تااشآٍسد هیااضاى اًااشطی هاؿاایٌ

ثش ّش ی  اص ادٍات تا تَخِ تِ ػشم کاس، َظشفیت ه

ِ ا اػتاادُ اص دػتگاُ ٍ ػشػت تشاکتَس، ت کاسایی  ساتاا

 ،ّاًات  ؛1985 ،دٍٍىٍ دیا    (صیش هحاػثِ گشدیاذ 

1990):   

 

 1رابطه 

تشای تثذیل ّکتاس دس ػااػت تاِ ػااػت دس    

ّکتاس، هؼکَع ظشفیت هَثش هحاػثِ ؿذ )کاَچکی  

(. دس هشحلِ تؼاذی، هیاضاى کااسآیی    1373ٍ حؼیٌی، 

اًشطی )ًؼثت ػتادُ تِ ًْادُ( تِ تشتیة صیش هحاػاثِ  

؛ 1380ي صادُ قاَست تپاِ ٍ ّوکااساى،    گشدیذ )حؼا 

حیذس قلای ًاظاد کٌااسی ٍ حؼاي صادُ قاَست تپاِ،       

1382.)  

 2ساتاِ 

 
 =کارایی انرژی  عملکرد بیولوژیک

 

 

 3ساتاِ 

 
 =کارایی انرژی برای محصول دانه

 

 

تا تَخِ تِ ایي کِ دس اػتاى آرستایداى غشتای  

 اػة 75 -65تِ طَس ػوذُ اص تشاکتَسّایی تا قذست 

ؿَد، دس ایي هحاػثِ، قذست تشاکتَس تخاس اػتاادُ هی

اػة تخاس ٍ کاسایی اًتقاال ًیاشٍ    70تِ طَس هتَػو 

دسكذ دس ًظش گشفتاِ ؿاذ ٍ هیاضاى ػاَخت      75ًیض 

ٍلاذیاًی ٍ  هلشفی تِ ؿاش  ریال هحاػاثِ گشدیاذ )    

 (:1384ّوکاساى، 

 

 

 

 ظرفیت موثر )هکتار در ساعت(     = 

 

 سرعت )کیلومتر در ساعت(× کارایی )درصد( 

 ض کار )متر(عر

 کل انرژی تولیدی

 کل انرژی مصرفی

 کل انرژی مصرفی

 انرژی تولیدی دانه
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 هلشفی ػَخت  ;06/0 ×73/0× اًتقال ًیشٍ تشحؼة دسكذ یکاسای × PTO (hp)                                    4ساتاِ 

 ; ػَخت هلشفی06/0×73/0×75/0×70;2995/2گالي دس ػاػت                                           5ساتاِ 

 

لیتاش   78/3کِ ی  گالي تشاتاش   تا تَخِ تِ ایي

 84/14ٍ تؼذاد ػاػت کاس تشاکتَس دس ّش ّکتاس ًیاض  

هحاػاثِ هیاضاى    ،ِ ؿاذُ اػات  ػاػت دس ًظاش گشفتا  

ػَخت هلشفی تش حؼة لیتش دس ّکتااس تاِ طشیاق    

حؼاي   ؛1373 ،ٍ حؼیٌی)کَچکی  صیش اًدام گشفت

 :(1380 ،ٍ ّوکاساىقَست تپِ  صادُ

 

 2995/2× 84/14×  78/3;  99/128 (لیتش دس ّکتاس ) یلیهلشف گاصٍ                        6ساتاِ 

 

ًیاشٍی هاؿایي الصم   ِ تا فشم ایي ک تشاکتَسٍصى 

ٍصى تشاکتَس ًیاض   ٍاػة تخاس  1حذٍد  تشای ّش ّکتاس دس

 اػات، کیلاَگشم   25- 30 دس حذٍدتِ اصای ّش اػة تخاس 

کیلاَگشم تخوایي صدُ    30 – 25 تشای ّش ّکتاس دس حذٍد

ٍ تِ ّویي اًذاصُ ًیض ٍصى ػاایش ادٍات کـااٍسصی دس    ؿذ

کیلاَگشم   50تشای ّش ّکتااس   دس هدوَعًظش گشفتِ ؿذ ٍ 

 ،حؼایٌی  ٍ)کاَچکی    ٍصى هاؿیي آالت تاشآٍسد گشدیاذ  

تاشای  . (1380 ،ٍ ّوکااساى قَست تپاِ   حؼي صادُ ؛1373

ّاای ّاشص دس فلال تْااس اص ػلا  کاؾ       هثاسصُ تا ػلا  

 تشای هثاسصُ تاا آفاات   ٍکیلَگشم  18/3تِ هقذاس 1فٍاٍلیتش

کیلَگشم  95/1اص هحلَل ی  دسكذ گالکشٍى تِ هقذاس  ًیض

تشای آتیاسی هضسػِ آب هلاشفی   س اػتاادُ گشدیذ.دس ّکتا

ٍاحذ تشای ّش هتش  اًشطیتِ كَست هتش هکؼة هحاػثِ ٍ 

کال  دس ًْایات،  کاِ   تِ دػت آهذکیلَکالشی  75/2هکؼة 

كاَست کیلَکاالشی دس   ِ اًشطی هلاشفی تاشای آتیااسی تا    

ّاش   یاًاشطی هلاشفی کااسگش تاِ اصا     ّکتاس تیاى گشدیاذ. 

ِ ٍ تلَست کیلَکاالشی دس  کیلَکالشی هحاػث 175ػاػت 

( ّکتااس  دس کیلَگشم) تزسهلشفی هیضاى ّکتاس تیاى گشدیذ.

 راشیة تثاذیل   اص اػاتاادُ  تا ،ػپغ ٍ ثثت هضسػِ ّش دس

 تاش  تازس  دس هَخاَد  اًاشطی  تزس تادسؿثَ، کل تشای اًشطی

 .ؿذ هحاػثِ ّکتاس کیلَکالشی دس حؼة

 

 

                                                 
1

- Olitroph 

 و بحث نتایج

 ،ؿاَد هـااّذُ های   (1 )خاذٍل ّواى طَس کِ دس 

کیلاَ کاالشی دس    81/5559196هیضاى کال اًاشطی هلاشفی   

تیـتشیي اًشطی هلشفی هشتَط تِ کَد ًیتشٍطًِ  تَد. ّکتاس

هشتَط تاِ آتیااسی    آىٍ کوتشیي  (1)ؿکل  دسكذ( 1/46)

 (.2)خذٍل تَد دسكذ( 04/0)

ًتایح حاكل اص ایاي تحقیاق ًـااى داد کاِ هیاضاى      

ِ ًْاادُ(  کاسایی اًشطی هحلَل تادسؿثَ )ًؼاثت ػاتادُ تا   

 58/0تَد، یؼٌی دس اصای هلشف ی  ٍاحاذ اًاشطی    58/0

(. تقاَی ٍ  3ؿاَد )خاذٍل  دسكذ ٍاحذ اًشطی تَلیاذ های  

( ًیاض  1389( ٍ حؼیٌی ٍ تَکلی دیٌااًی ) 1386ّوکاساى )

اًاذ. پتشػاَى ٍ ّوکااساى    چٌیي ًتایدی سا گاضاسؽ کاشدُ  

افضایؾ کااسایی اًاشطی تاش اثاش     گضاسؽ کشدًذ کِ  (1990)

ٍطى تاِ ًاَع هحلاَل قثلای ٍ هیاضاى اٍلیاِ       هلشف ًیتاش 

-ًیتشٍطى دس خاک تؼتگی داسد. اػتاادُ اص ادٍات ٍ هاؿیي

-تش اص خاکّای خـ ، اقتلادیّای کـاٍسصی دس خاک

ّااای هشطااَب اػاات ٍ ایااي ادٍات دس هٌاااطق خـاا ،  

کٌٌاذ )پتشػاَى ٍ ّوکااساى،     تاش ٍ هاَثشتش کااس های     ػشیغ

1990.) 
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 ـ انسضي مصسفی و تولیدي دز تولید محصول بادزشبو دز استان آذزبایجان غسبی 0جدول 

 هاها  و ستادهانسضي نهاده

 

 مقداز دز هکتاز

 

 انسضي دز واحد

 )کیلو کالسي(

 

 کل انسضي )کیلوکالسي دز هکتاز(

 

  انسضي مصسفی

 119000 175 ػاػت 680  ًیشٍی کاسگشی

 900000 18000 شمکیلَگ 50 ّای کـاٍسصیهاؿیي

 91/1303959 10109 لیتش 99/128 گاصٍییل

 6/117838 3190 کیلَگشم 94/36 کَد فؼاشُ

 2552000 17600 کیلَگشم 145 کَد ًیتشٍطًِ

 55560 4630 کیلَگشم 12 تزس هلشفی

 5/169474 86910 لیتش 95/1 آفت کؾ

 ػل  کؾ

 آتیاسی

 لیتش 18/3

 هتش هکؼة 8600

99910 

75/2 

8/317713 

23650 

 81/5559196  جمع کل

  انسضي تولیدي

 11524887 3630 9/3174 ػولکشد تیَلَطی 

 3240810 2700 3/1200 ػولکشد داًِ

 14765697   جمع کل

 

 
 ها بس حسب دزصد: میصان انسضي مصسفی هس یک اش نهاده 0شکل 
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 ها بسحسب دزصدیک اش نهاده میصان انسضي مصسفی هس  -1جدول 
 ّای هلشفیْادًُ

 

 دسكذ اص کل

 1/2 ًیشٍی کاسگشی

  2/16 ّای کـاٍسصیهاؿیي

 5/23 گاصٍییل

 1/2 کَد فؼاشُ

 46 کَد ًیتشٍطًِ

 1 تزس هلشفی

 3 ػل  کؾ

 7/5 آفت کؾ

 04/0 آتیاسی

 
ض اّویات اػات کاِ کااّؾ     یلِ حاا ارکش ایي هؼا 

ّاای اخیاش دلیال اكالی کااّؾ      ًضٍالت خَی طی ػاال 

حااذ ػاااح ٍ ػاااح صیااش کـاات صساػاات هحلااَل دس ٍا

ٍ تاِ تثاغ آى کااّؾ     اػتاى آرستایدااى غشتای   تادسؿثَ دس

گشدد، صیاشا آب ػاهال تؼایاس    ساًذهاى اًشطی هحؼَب هی

)ّااَلضتشگي ٍ  هْواای دس اًتقااال ٍ هلااشف اًااشطی اػاات

دس ایاي ساتااِ    .(2001 ،ػااُ پاتی ٍ یشت ؛2007 ،ّوکاساى

ٍ کاِ تاا افاضایؾ آ   چٌیي اظْاس ًظش ؿذُ اػت   ب آتیااسی 

تَاى اًشطی تَلیذی تازس ٍ تیَهااع سا دس    هی ِکَد ًیتشٍطً

افضایؾ  اص طشیقٍ افضایؾ تَلیذ  دادافضایؾ  تیـتش گیاّاى

ٍ ) اػات پازیش   هلشف ػَخت فؼایلی اهکااى    کاَچکی 

ا تاِ  ًِ تٌْا  ًِطًیتشٍاص طشفی خزب کَد  .(1373 ،ٌییحؼ

ی ٍ داسد، تلکِ تحت تاثیش تاسدّ تؼتگی هیضاى کَد هلشفی

 گیاشد. ایاي هَراَع تَػاو    ػولکشد هحلَل ًیض قشاس هی

 ٍ ٍلاذیاًی  ؛1993 ،)گایالسد  ؿاذُ اػات   گضاسؽى اهحقق

   .(1384 ،ّوکاساى

صهاًی کِ کاّؾ ساًذهاى یا کاسایی اًشطی، دس یا   

ػیؼتن صساػی ًاؿی اص هلشف تیؾ اص حاذ هاَادی ًظیاش    

کَدّای ؿیویایی تاؿذ، خاش آلَدگی هحیو صیؼات، اػان   

صهاى ایي ػیؼتن صساػی  طَس ّن ک، آب ٍ خَ ًیض تِ اص خا

سػذ کاِ هاضاسع تَلیاذ    ًظش هی کٌذ ٍ چٌیي تِ سا تْذیذ هی

تاَخْی  تادسؿثَ دس اػتاى آرستایداى غشتی دس كَست تای 

دس دساص هذت تِ طَس خذی تا ایي هـکل سٍتاشٍ خَاٌّاذ   

ؿذ. اًدام آصهایؾ کاهال تدضیاِ خااک دس هٌااطق هاَسد      

دس تؼییي ٍراؼیت هَخاَد خااک ایاي      تحث، قذم هَثشی

 اساری اص ًظش  هَاد غزایی هاکشٍ ٍ هیکشٍ خَاّذ تَد. 

 
 غسبی آذزبایجان بادزشبودزاستان دزشزاعت انسضي کازایی-2جدول

اًشطی  تَلیذ

 تَلیذی

کاسایی  اًشطی هلشفی

 اًشطی

ػولکشد 

 تیَلَطی 

11524887 81/5559196 1/2 

 58/0 81/5559196 3240810 ػولکشد داًِ

 

تا تَخِ تِ هاالة فاَ،، هلاشف تْیٌاِ کَدّاا ٍ     

اًشطی سا دس هضاسع هزکَس تاا   کاساییتَاًذ ّا هیػایش ًْادُ

تْثاَد   هَخاة اقل یا حاذ ٍ حذ قاتل تَخْی افضایؾ دّذ 

هذیشیت خاک دس ساتاِ تا حااظ ٍ   .ٍرؼیت هَخَد گشدد

 ،خااک  هتخللااى ػلاَم  هشاقثت اهشی اػت کِ تش ػْذُ 

فیضیَلااَطی ٍ ػااایش  ،، تیَلااَطی هَلکااَلیهیکشٍتیَلااَطی

-های  . تٌْا اص ایي ساُقشاس داسداهَس کـاٍسصی هتخللاى 

صهیٌاِ   هاذت دس  ٍ تلٌاذ ّای کَتاُ هذت اػتشاتظی تَاى تِ

افاضایؾ  ، چگًَگی اػاتاادُ تیـاتش اص ًیتاشٍطى اتوؼااشی    

اص اتاالف ٍ ایدااد    یتثثیت ًیتشٍطى دس خااک ٍ خلاَگیش  

اص . (1384 ،ٍ ّوکااساى  ذیاًیلا )ٍ آلَدگی آى دػت یافت

ّاای  تدذیذ ًظش دس ًحَُ ٍ هیضاى هلشف ًْادُایي سٍی، 

ٍسی ٍ افاضایؾ تْاشُ   ّاکاػتیکـاٍسصی تِ هٌظَس خثشاى 

-گاام تشداؿتي اقذاهات هَثش ٍ  ، اًدامدس تخؾ کـاٍسصی

 سػذ.ًظش هیِ رشٍسی ت ّای ػولی

 

 گیسي کلینتیجه

سؿاثَ ٍ  تشای کاّؾ اًشطی هلاشفی دس هاضاسع تاد  

تاااال تااشدى کاااسآیی اًااشطی ٍ تْیٌااِ کااشدى هلااشف کااَد 

گیاشی اص  ًیتشٍطًِ، سٍی آٍسدى تِ صساػات تٌااٍتی ٍ تْاشُ   

تقَالت دس خْت تثثیت تیَلَطیکی ًیتشٍطى، تغییش ًاَع ٍ  

سٍؽ هلااشف کَدّااای ؿاایویایی ٍ اػااتاادُ اص کَدّااای 

 گشدد.ؿیویایی گَگشدداس تَكیِ هی

 



 ارزیابی کارایی انرشي مسارع گیاه دارویی ...
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Abstract 

 

      One of the ways to estimate agricultural development and product stability in agricultural 

ecosystems is the use of energy flow method. Energy and material cycle is the subject of agro-ecology 

and in different areas of the world, the ratio of output to input energy is calculated in different 

agricultural ecosystems. Agricultural ecosystems are dependent on two different inputs: ecological 

energy and agronomic energy. In this study, agro-ecosystem energy flow in Dracocephalum 

moldavica was evaluated using data questionnaire from the farmers of West Azarbaijan province. The 

related data of inputs and outputs were converted to equivalent values of input and output energy, and 

the efficiency of energy was calculated. Energy value of inputs and outputs in this study was 5535000 

Kcal ha
-1

 and output (production) energy value of grain yield was 1476000 Kcal ha
-1

. Also, energy 

efficiency value (output/input ratio) was 2.6 and grain efficiency was 0.59. Results showed that the 

highest and the lowest energy consuming cultivation of Dracocephalum moldavica in West Azarbaijan 

province were related to nitrogen fertilizer (46%) and irrigation (0.04%), respectively. Finally, on the 

basis of organic fertilizers application and performing rotation, we can reduce the application of 

chemical fertilizers, energy consuming and increase of energy efficiency. 

 
Key words: energy efficiency, input, Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.), output. 
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