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 Boragoبررسی اثر كودهای بیولوژیک و قطع آبیاری بر رشد گیاه دارویی گاوزبان )

officinalis) 

 1و افشین قادری 1آرش روزبهانی ، 2*صادق قربانی ،1محمد مهدی میرزایی

 چکیده

 خرد شدههای آزمایشی بصورت كرت ،گاوزبان دارویی گیاه رشد بر آبیاری قطع و بیولوژیک كودهای اثر بررسیبه منظور 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی  های كامل تصادفی با سه تکرار)اسپلیت پالت( در قالب طرح بلوك

تنش در  تنش در مرحله ساقه )رویشی(، شامل اجرا شد. عامل اصلی تنش خشکی در چهار سطح  3131در سال  واحد رودهن

آبیاری كامل )شاهد( بودند. تنش كم آبی با یک مرحله قطع آبیاری در  و ه رویشی+ زایشیمرحله گلدهی )زایشی(، تنش در مرحل

 01كاربرد ،درصد كودهای شیمیایی  311مصرف  شاملمرحله مورد نظر اعمال گردید. عامل فرعی عامل كودی در سه سطح 

 مورد بیولوژیک كودهای .لوژیک بوددرصد كود شیمیایی + كود بیو 50كاربرد  ودرصد كودهای شیمیایی + كود بیولوژیک 

 تعدادداری بر ارتفاع بوته، عنیثیر مأتیمارهای كودی تو . نتایج نشان داد كه تنش خشکی بیوفسفات بودند و نیتروكسین استفاده

 با) فرعی شاخه تعداد. اثر متقابل تنش خشکی و تیمارهای كودی بر ندداشت وزن تر گلگل و  تعداد، تعداد برگ، فرعی شاخه

 01تیمار مصرف در دار بود و عنیم (مربع متر در گرم 3331میانگین با) وزن تر گلو  (گل 71 میانگین با) گل تعداد، (67/0میانگین

 به دست آمد. درصد كود شیمایی+كود بیولوژیک و آبیاری كامل )بدون تنش

 .نیتروكسین و قطع آبیاریگل گاوزبان،  ،بیوفسفات :واژه های كلیدی

 

 مقدمه

                                                           
 .رودهن،ایران ، نبات اصالح و زراعت گروه علمی  هيات عضو رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه5

 نشگاه آزاد اسالمی واحد کرجدا و نخبگان شگاه پژوهشگران جوانبا1
 yahoo.com5391S_ghorbani@نویسنده مسئول:* 
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امروزه گیاهان دارویی از جمله گیاهان مهم اقتصادي هستند که به صورت خام یا فرآوري شده در طب 

-گیرند. گیاهان دارویی با منابع غنی از متابولیتد استفاده و بهره برداري قرار میسنتی یا مدرن صنعتی مور

دلیل مشخص شدن عوارض جانبی کنند و به سی بسیاري از داروها را تامین میهاي ثانوي، مواد موثره اسا

 Hecl andداروهاي شیمیایی، رویکرد عمومی به مصرف داروهاي گیاهی در حال افزایش است )

Sustrikova, 5117 .) 

اي لوفهگیاهی است که داراي خواص متعدد دارویی، صنعتی و ع( .Borago officinalis L)گاوزبان 

، موسیالژ و ترکیبات فنلی ا بودن ترکیبات مختلف از جملهباشد. از سرشاخه گلدار گاوزبان به علت داریم

شود افزایش توان سیستم ایمنی بدن می این گیاه باعثشود. یغیره در طب سنتی استفاده فراوان م

(Amirghofran et al., 0222و داراي موادي مثل پیرولیزیدین، آل )کالوئیدها، کینون و کینوفوران می-

(. عصاره گل Mehrabani, 0222باشند )میکروبی و ضد عفونی کنندگی میضد باشد که داراي اثرات 

 (.3131گاوزبان خاصیت ضد التهابی و ضد افسرد گی دارد )سیاح برگرد و همکاران، 

مصرف بی رویه کودهاي شیمیایی به منظور حصول عملکرد باال و جبران کمبود مواد غذایی و به دنبال آن 

خریب منابع آب و خاك شده است. این در حالی است که توسعة کاربرد منابع افزایش هزینه هاي تولید و ت

تواند نقش مهمی در باروري و حفظ فعالیت هاي بیولوژیك، سالمت یبیولوژیك به جاي منابع شیمیایی م

(. استفاده از Zaidi et al., 0221بوم نظام زراعی و افزایش کیفیت محصوالت زراعی داشته باشد )

هاي مفید در دستیابی به بخشی از اهداف کشاورزي للوژیك در تغذیه گیاهی یکی از راه حکودهاي بیو

 رود.یپایدار به شمار م
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تنش خشکی به وسیله کاهش محتویات آب، تضعیف پتانسیل آب برگ و نزول فشار تورگر، انسداد روزنه 

باعث توقف فتوسنتز،  تواندو کاهش بزرگ شدن سلول و رشد آن، بیان شده است. تنش شدید آب می

 (.Jaleel et al., 0222سازي و سرانجام مرگ گیاه را به دنبال داشته باشد )ونظمی سوختبی

( گزارش کردند  که کود بیولوژیك نیتروکسین، عملکرد دانه و کاه، ارتفاع بوته، 3131شریفی و همکاران )

اي که بر رقم سبالن افزایش داد. در مطالعهدم طول سنبله، تعداد دانه در سنبله در متر مربع را در گیاه گن

داري سبب بهبود عملکرد و اجزاي شد، کودهاي بیولوژیك به طور معنیروي گیاه دارویی رازیانه انجام 

( طی آزمایشی بر روي گیاه 3122رضاپور و همکاران ) (.Kapoor et al., 5112عملکرد رازیانه شد )

نش خشکی موجب کاهش بیوماس گیاهی، ارتفاع بوته، عملکرد دارویی سیاهدانه گزارش کردند که ت

اي که توسط ه ر مطالعاسانس و عملکرد دانه گردید اما با تشدید تنش درصد اسانس افزایش یافت. د

( بر روي بادرنجبویه انجام شد مشاهده گردید که تنش کم آبی بر عملکرد اندام 3131اردکانی و همکاران )

 لذا هدف از این آزمایشگذارد. تعداد پنجه طول میانگره تاثیر میاسانس، ارتفاع،  هوایی، عملکرد و بازده

 بود. گاوزبان دارویی گیاه رشد بر آبیاري قطع و بیولوژیك کودهاي تأثیر بررسی

 

 مواد و روش

این پژوهش به صورت اسپلیت پالت )کرت هاي خرد شده( در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی 

رار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن واقع در کولیئك انجام شد. عامل اصلی با سه تک

 ،بودند که با توجه به حساسیت گیاهان مختلف در مراحل رویشی و زایشی تنش خشکی در چهار سطح

ایشی(، تنش در مرحله گلدهی )ز -0تنش در مرحله ساقه )رویشی(،  -3 تیمارهاي مختلف انتخاب گردید:
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آبیاري کامل )شاهد( بودند. تنش کم آبی با یك مرحله قطع آبیاري در  -4تنش در مرحله رویشی+ زایشی، 

بود که در جهت کاهش مصرف کودهاي شیمیایی  مرحله مورد نظر اعمال گردید. عامل فرعی عامل کودي

صد کودهاي شیمیایی در 322مصرف  -3:  انتخاب گردید در سه سطحو جایگزینی آن با کود بیولوژیك 

درصد کود شیمیایی + کود  02کاربرد  -1درصد کودهاي شیمیایی + کود بیولوژیك  22کاربرد  -0

بیولوژیك بود. مقدار و روش مصرف کودهاي زیستی در همه تیمارهاي حاوي کودهاي زیستی یکسان 

 12وي ردیف و فاصله ر 22متر و فاصله بین ردیف  2/0و عرض آن  1صورت گرفت. طول هر کرت 

(. پس از کشت آبیاري اولیه 3122و همکاران،  کرمیسانتی متر بود. کشت در اردیبهشت ماه انجام گرفت )

انجام پذیرفت و به منظور حصول اطمینان از سبز شدن بذرها، آبیاري دوم به فاصله چهار روز پس از کشت 

استفاده  کودهاي زیستی مورد و آبیاري هاي بعدي با فاصله هفت روز و به روش نشتی انجام شد.

اي از سوش هاي باکتریهاي تثبیت کننده ازت شامل آزتوباکتر و آزوسپیریلیوم، نیتروکسین )حاوي مجموعه

به میزان دو لیتر در هکتار(  و کود زیستی بیوفسفات )حاوي مجموعه اي از سوش هاي باسیلوس و 

 د. گرم در هکتار( استفاده گردی 322سودوموناس به میزان 

بذور یك ساعت قبل از کشت با کودهاي بیولوژیکی بر اساس دستور العمل توصیه شده روي بسته، تلقیح 

شدند. به این صورت که محتوي بسته با آب مخلوط و روي بذرها اسپري شدند تا یك پوشش کامال 

 یکنواخت روي سطح آنها تشکیل شود و سپس بذرها در سایه خشك شدند و عملیات کاشت صورت

بوته در هر کرت به طور تصادفی انتخاب گردید و اندازه گیري  32براي اندازه گیري صفات تعداد  گرفت.

و مقایسه  3/3نسخه  SAS فزاراتحلیل داده ها با استفاده از نرمتجزیه و صفات مورد نظر انجام گردید. 

 انجام شد. درصد پنج احتمال سطح در  LSDمیانگین ها با آزمون 
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 بحثنتایج و 

 ارتفاع بوته

(. در 3( بود )جدول p≤23/2دار )معنینتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته 

سانتی متر در تیمار شاهد )بدون تنش( و  11بین تیمارهاي تنش خشکی، بیشترین ارتفاع بوته با میانگین 

(. البته بین تیمار 0+رویشی به دست آمد )جدول کمترین ارتفاع نیز در تیمار تنش در هر دو مرحله زایشی

رسد تنش در مرحله مشاهده نشد، به نظر میداري معنیشاهد و تیمار تنش در مرحله زایشی اختالف 

داري بر ارتفاع نداشت عنیرویشی اثر بیشتري در کاهش ارتفاع گیاه دارد و تنش در زمان رشد زایشی اثر م

 (.0)جدول 

حله زایشی با توجه به زمان اعمال تنش خشکی در واقع تنشی در دوره رشدد رویشدی   در تیمار تنش در مر

به گیاه وارد نشده و گیاه در آن زمان به حداکثر ارتفاع خود رسیده بود. مشخص شده است که هرچه اعمال 

 (.3131تنش خشکی به انتهاي فصل رشد نزدیك تر باشد تأثیر کمتري بر ارتفاع گیاه دارد )رستمی، 

 (.3123داري بر ارتفاع بوته داشت )لطفی و همکاران.، ري سطوح مختلف آبیاري تأثیر معنیر مطالعه دیگد

دار بود )جددول  بوته در سطح احتمال یك درصد معنیهمچنین بر طبق نتایج، اثر تیمارهاي کودي بر ارتفاع 

درصد کود  322ولوژیك و تیمار درصد کود شیمایی+کود بی 22(. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته در تیمار 3

 (.1سانتی متر به دست آمد )جدول  02و  42شیمیایی به ترتیب با میانگین هاي 

 (.3دار نبود )جدول ل تنش خشکی و تیمارهاي کودي معنیاثر متقاب
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به طور کلی ارتفاع بوته به مقدار قابل توجهی تحت تأثیر شاخص هاي ژنتیکی قرار دارد ضمن آنکه شرایط 

 (.3132طی و کاربرد کودهاي مختلف هم بر آن مؤثر است )فروزان، محی

از دالیل مهمی که می توان براي تأثیر کود بیولوژیك در افزایش ارتفاع بوته برشمرد ایدن کده مصدرف ایدن     

تواند مربوط به تحریك تولید هورمونهاي گیاهی می کودها منجر به افزایش طول میانگره ها شده که این امر

ن احقق(. نتایج به دست آمده با نتایج سایر م3132شده توسط این کود ها باشد )حسن پور و همکاران تولید 

 (.Kumar et al., 0222مطابقت دارد )

 

 تجزیه واریانس صفات رشدي گاوزبان تحت تیمارهاي کودي و تنش خشکی  -3جدول 

 منابع تغییرات
SOV 

 درجه آزادي
df 

 وزن تر گل تعداد گل عداد برگت تعداد شاخه فرعی ارتفاع بوته

 ns233/2 ns23/3 ns33/0 ns441 32** 0 تکرار

 32111** 020** 13/32** 21/3** 333** 1 تنش خشکی

 a 1 10/3 222/2 03/2 11/3 113خطاي 

 30203** 121** 21/3** 422/1** 203** 0 تیمارهاي کودي

 ns32/0 **322/2 ns13/3 **23/32 **1232 1 اثر متقابل

 b 31 32/2 230/2 34/2 32/3 232خطاي 

 42/2 14/2 40/32 0/31 43/3  (cvضریب تغییرات )

ns باشد.دار میدرصد معنییك   احتمال و ** در سطح پنج درصد احتمال دار و * در سطحعدم تفاوت معنی 
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 تعداد برگ در تیمار تنش خشکی و ارتفاع بوته مقایسات میانگین -0جدول 

 تعداد برگ (cmارتفاع بوته ) تنش خشکی

 a11 a22/2 بدون تنش )شاهد(

 b12 bc21/3 قطع آبیاري در مرحله رویشی

 a11 ab33/2 قطع آبیاري در مرحله زایشی

 b03 c31/1 قطع آبیاري در مرحله رویشی و زایشی

 داري ندارنداختالف معنی درصد پنج حتمالامیانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند از نظر آماري در سطح 

 

 

 تعداد برگ در تیمارهاي کوديو  ات میانگین ارتفاع بوتهمقایس -1جدول 

 داري ندارنداختالف معنی پنج درصد احتمالمیانگین هاي که با حروف مشابه در هر ستون نشان داده شده اند از نظر آماري در سطح 

 

 تعداد شاخه فرعی

فرعدی در سدطح   تجزیه واریانس داده هاي حاصل از آزمایش نشان داد که اثر تنش خشکی بر تعداد شداخه  

 (. 3دار بود )جدول ال یك درصد معنیاحتم

دار تعدداد شداخه فرعدی در گیداه     کاهش معنی روز باعث 32روز به  0در مطالعه اي افزایش دور آبیاري از 

( تاثیر تنش آبی را بر ارتفداع  3132(. همچنین فاکر باهر و همکاران )Arazmjoo et al., 0223بابونه گردید )

 تعداد برگ (cmارتفاع بوته ) تنش خشکی

 b02 a42/3 درصد کود شیمایی 322کاربرد 

 a42 a22/3 درصد کود شیمایی+ کود بیولوژیك 22کاربرد 

 ab11 b12/3 ی+ کود بیولوژیكدرصد کود شیمای 02کاربرد 
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تعداد شاخساره دند و نشان دادند که باالترین سطح تنش آبی ارتفاع بوته، و تعداد شاخساره مرزه بررسی کر

داري کاهش داد. در آزمایشی مشخص گردید که تعداد شاخه فرعی و وزن خشك گیداه  مرزه را بطور معنی

Eragrostis curvula L. ( همبستگی منفی با تنش خشکی داردColom and Vazzana, 0220.) 

 (. 3دار بود )جدول اي کودي بر تعداد شاخه فرعی معنید که اثر تیمارههمچنین نتایج نشان دا

باشد یم فرعی شاخه هاي تعداد عملکرد بر مؤثر فاکتورهاي از مهمترین که مطالعات نشان داده است

(Mendham et al., 1002). براي افزایش رشد و  نیاز مورد غذایی مواد کردن فراهم کود بیولوژیك با

 .شودمی ه سبب افزایش عملکرد نیزشاخساره گیا

 22میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و تیمارهاي کودي نشان داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی در تیمار 

(. در بدین تمدام   3( به دست آمد )شدکل  31/2درصد کود شیمایی+کود بیولوژیك با آبیاري کامل )با میانگین

درصد کود شدیمایی+کود   22اخه فرعی مربوط به تیمار کودي  تیمارهاي تنش خشکی نیز بیشترین تعداد ش

 (.3بیولوژیك بود )شکل 

شاخه دهی زیاد تحت شرایط خشکی یك صفت نامطلوب محسوب می شود زیرا باعث مصرف بیهوده 

(. محدود شدن شاخه دهی تحت شرایط خشکی را Arazmjoo, 0223رطوبت خاك و اتالف آن می گردد )

که به وسیله آن گیاه تالش می کند تا آب را براي مراحل بحرانی  باشدمیم سازگاري به عنوان یك مکانیس

(. بنابراین کاهش تعداد شاخه در شرایط کم آبی Ogbonnaya et al., 0223تر نمو نظیر گلدهی حفظ نماید )

 را شاید بتوان به عنوان یك مکانیسم سازگاري در گیاه در نظر گرفت.
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 متقابل تنش خشکی و تیمارهای كودی بر تعداد شاخه فرعی اتراثمیانگین  -3شکل 

 

 تعداد برگ

(. در 3( بود )جدول p≤23/2دار )اثر تنش خشکی بر تعداد برگ معنی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که

در تیمار شاهد )بدون تنش( و کمترین  22/2بین تیمارهاي تنش خشکی، بیشترین تعداد برگ با میانگین 

یاري در (. قطع آب0برگ نیز در تیمار تنش در هر دو مرحله زایشی+رویشی به دست آمد )جدول تعداد 

داري با داري بر تعداد برگ نداشت و تیمار تنش در مرحله زایشی اختالف معنیزمان رشد زایشی اثر معنی

 (.0تیمار شاهد نداشت )جدول 
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کمتر می  نیز تعداد آنها در شرایط خشکی، برگها کوچکتر و شده است کهگزارش در بررسی هاي دیگر نیز 

. کاهش تعداد برگ در زمان تنش می تواند به علت پیري زودرس، عاملی براي (Leport et al., 2111)شود 

 .(Sheldrake and Saxena, 1002) کاهش تعرق و رسیدگی زودتر گیاه در شرایط تنش خشکی باشد

اثر  اما دار بودبرگ در سطح احتمال یك درصد معنی یمارهاي کودي بر تعدادهمچنین بر طبق نتایج، اثر ت

(. بیشترین و کمترین تعداد 3دار نبود )جدول تیمارهاي کودي بر تعداد برگ معنیمتقابل تنش خشکی و 

درصد کود شیمایی+کود بیولوژیك به  22درصد کود شیمایی+کود بیولوژیك و تیمار  22برگ در تیمار 

 22درصد به  322به دست آمد و در واقع کاهش کود شیمایی از  12/3و  22/3ا میانگین هاي ترتیب ب

  (.1درصد و کاربرد کود بیولوژیك بیشترین اثر را در تعداد برگ داشت )جدول 

 Hernandez) کردند گزارش را بود شده تلقیح کودهاي بیولوژیك با که ذرت برگ تعداد افزایش محققین

et al., 3222.) کود  با که آفتابگردان برگ و تعداد ارتفاع تر، وزن افزایش( 3133) همکاران و شعبانزاده

 این تحقیق نتایج با که کردند گزارش را بودند شده تلقیح وسودوموناس آزوسپریلیوم ازتوباکتر، زیستی هاي

 .دارد مطابقت

 

 تعداد گل

د گدل در سدطح احتمدال    تنش خشکی بر تعدا تجزیه واریانس داده هاي حاصل از آزمایش نشان داد که اثر

دار بود )جددول  تیمارهاي کودي بر تعداد گل معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که اثریك درصد معنی

دار بدود  د گدل در سدطح احتمدال یدك درصدد معندی      (. اثر متقابل تنش خشکی و تیمارهاي کودي بر تعدا3

درصد کود شیمایی+کود بیولوژیك با آبیاري کامل )بدا میدانگین    22(. بیشترین تعداد گل در تیمار 3)جدول 
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(. در بین تمام تیمارهاي تنش خشکی نیز بیشترین تعداد گل مربوط به تیمار 0گل( به دست آمد )شکل  12

درصد به  322در واقع کاهش کود شیمایی از  (.0درصد کود شیمایی+کود بیولوژیك بود )شکل  22کودي  

 .ین کردن آن با کود بیولوژیك نتیجه مطلوبی در افزایش تعداد گل داشتدرصد و جایگر 22

 ,.Soltani et al) خشکی به وسیله سایر محققین گزارش شده است روند نزولی تعداد گل در شرایط

 Farahباشد )می گل مرحله گلدهی در شرایط تنش خشکی بعنوان مهمترین فاکتور موثر بر عملکرد(. 1002

et al., 0223). 

 

 

 

 گلمتقابل تنش خشکی و تیمارهای كودی بر تعداد  اتاثرمیانگین  -5شکل 
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 وزن تر گل

تیمارهاي کودي بر بر طبق نتایج اثر تنش خشکی و تیمارهاي کودي و همچنین اثر متقابل تنش خشکی و 

می (. با اعمال تنش خشکی وزن گل کاهش یافت به نظر 3( )جدول p≤23/2دار بود )وزن تر گل معنی

رسد که کاهش مواد فتوسنتزي به علت کاهش تعداد برگ و سطح برگ و انتقال مواد آسیمیالتی به سمت 

در گیاه دارویی همیشه بهار مطابقت سایر محققین گلها سبب کاهش وزن آنها شده است. این نتایج با نتایج 

 .(Shubhra et al., 4002) دارد

درصد  22ي کودي نشان داد که بیشترین وزن تر گل در تیمار میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و تیمارها

 (. 1گرم در متر مربع( به دست آمد )شکل  3321کود شیمایی+کود بیولوژیك با آبیاري کامل )با میانگین

( روي گیاه بابونه نشان داد که اثر تیمارهاي کودي روي عملکرد گل بابونه 3133نتیجه آزمایش فریبرزي )

که همزیستی رازیانه با دو گونه قارچ بطور  شده استگزارش همچنین  .معنی دار بوددرصد  2در سطح 

. به هرحال تحریك (Kapoor et al., 1002) معنی داري سبب بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد رازیانه شد

در رشد گیاهان توسط باکتریهاي ریزوسفري از طریق تثبیت اتمسفر، افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی 

ناحیه ریزوسفر، افزایش سطح تماس ریشه، تولید تنظیم کننده هاي رشد و بهبود همزیستی مفید با گیاه 

 میزبان در مراحل مختلف رشد انجام می گیرد.
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 وزن تر گلمتقابل تنش خشکی و تیمارهای كودی بر  اتاثرمیانگین  -1شکل 

 

 سپاسگذاری

 پژوهشاعتبار مالی تامین  به خاطر اه آزاد اسالمی واحد رودهنمعاونت پژوهش و فناوري دانشگبدینوسیله از 

 شودتشکر میحاضر 
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Abstract 

In order the The effect of biofertilizer and cut irrigation on growth of borage (Borago 

officinalis) an experiment in split plot randomized based on complete block design with three 

replications in 1131 at the Agricultural Research Station of Roudehen Islamic Azad 

University done. treatments were first factor drought in four levels (control, stress at 

Vegetative stage, stress at flowering stage, stress at Vegetative+flowering stage) and the 

second factor consisted of four levels of fertilizer treatments (1001 chemical fertilizer, %01 

chemical fertilizer+ biofertilizer (nitroxin), 2%1 chemical fertilizer+ biofertilizer) respectively. 

Nitroxin and biophosphat biofertilizers were used. Results showed a significant effect of cut 

irrigation and fertilizer treatments on plant height, number of branches, number of leaves, 

number of flower, flower fresh weight. Interactions between cut irrigation and fertilizer 

treatments on number of branches (with average of %.76), number of flower (with average of 

60) and flower fresh weight (with average of 1131 g/m2) was significant and %01 chemical 

fertilizer+ biofertilizer was best treatment.  

Keywords: Biophosphat, borage, cut irrigation and Nitroxin. 

 


