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 چکیده

 هـاي  کرت صورت به آزمایشی نیتروکسین، و نیتروژن سطوح تأثیر تحت اروپایی گاوزبان دارویی گیاه کمی هاي ژگی وی اثر بررسی براي
 شـد.  اجـرا  زابـل  دانشگاه تحقیقاتی درمزرعۀ 1391-1390 زراعی درسال تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در شده خرد

 هکتار در لیتر 5/0 (صفر، سطح سه بانیتروکسین و اصلی کرت عامل هکتار) در کیلوگرم 150 و 100، 50ر،(صف سطح چهار با نیتروژن
 تیمارهـاي  کنش برهم آمده، دست به نتایج براساس شدند. لحاظ فرعی کرت عامل پاشی) محلول بصورت هکتار در لیتر5/0 و بذر تلقیح
 خشـک  عملکـرد  فرعـی،  هـاي  سـاقه  تعـداد  بوته، در گل تعداد برگ، تعداد آذین، گل ارتفاعبوته، ارتفاع بر معناداري اثر بررسی، مورد

 هـاي  سـاقه  تعـداد  گل، تعداد برگ، تعداد آذین، گل ارتفاع بوته، ارتفاع بیشترین .داشتند گاوزبان بوتۀ خشک عملکرد و گلدار سرشاخه
 بـا  بـذر  تلقـیح  شـرایط  در هکتـار  در نیتـروژن  کیلـوگرم 100 مصـرف  با بوته خشک عملکرد و گلدار سرشاخۀ خشک عملکرد فرعی،

 و گلـدار  سرشـاخه  خشـک  عملکرد بیشترینشد. حاصل نیتروکسین و نیتروژن کاربرد عدم شرایط در نیز مقادیر کمترین و نیتروکسین
 نیتروکسـین  با بذر تلقیح شرایط در نیتروژن هکتار در کیلوگرم 100 کاربرد از هکتار در کیلوگرم 01/9294 و 11/1168 با ترتیب به بوته
 در کیلـوگرم 100 از استفاده زابل شرایط در گاوزبان تولید براي مجموع در بود. شاهد به نسبت افزایش درصد 50 تقریباً که آمد دست به

 رسد. می نظر به مناسب نیتروکسین، با بذر تلقیحو هکتاراوره

 دارویی. شیمیایی،گیاه کود عملکرد، گلدار، سرشاخۀ رشد، کنندة تحریک باکتري ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 کـه  علفی و ساله یک گیاهی Boraginaceae ازتیره گاوزبان
 .]19و8[ اسـت  صغیر آسیاي و شمالی آفریقاي اروپا، بومی

 و هـوایی  هـاي  انـدام  توسـعۀ  طریق از دار نیتروژن کودهاي
 گیري، کربن سطح افزایش با بیشتر کربوهیدراتی، مواد تولید
 افزایش کنند. می ایفا مهمی نقش گیاهان عملکرد افزایش در
 بـر  بلکـه  گیـاه،  رشـد  بـر  تنهـا  نـه  خاك نیتروژن مقدار در

 از .]4[ دارد تـأثیر  نیـز  گیـاهی  مورفولـوژي  اصلی الگوهاي
 بـودن  طبیعـی  مسـئله،  مهمترین دارویی گیاهان در که آنجا
 از بکـارگیري  در بایـد  اسـت،  آنهـا  از شده استحصال مواد

 بنـابراین  کـرد.  اعمـال  بیشتري نظر دقت شیمیایی کودهاي
 از برخـی  .]1[اسـت  اهمیـت  حائز کود مناسب مقدار تعیین

 افزایش در را دار نیتروژن کودهاي کاربرد ]15[ پژوهشگران
 انـد.  دانسـته  اهمیـت  با گاوزبان دارویی گیاه هاي اندام رشد

 باعـث  نیتـروژن  کـود  که است شده اظهار دیگر درتحقیقی
 رانـدمان  بـاالرفتن  و ها سرشاخه افزایش گیاه، طول افزایش
 هـر  ازاي به کوددهی میزان ترین مناسب و شود می محصول
 از بـیش  افزایش و بوده، نیتروژن کیلوگرم 250 زمین هکتار
  .]5[شد محصول راندمان کاهش باعث مقدار این

 جمعیـت  بـا  نگهدارنـده  مـواد  حـاوي  زیستی کودهاي
 همـراه  بـه  خـاکزي  مفید ریزجاندار نوع چند یا یک متراکم
 کـه  مهسـتند  موجـودات  ایـن  متابولیک هاي فرآورده برخی

 عناصـر  مناسـب  عرضۀ و خاك حاصلخیزي بهبود منظور به
 کـار  بـه  پایـدار  کشاورزي سیستم در گیاه نیاز مورد غذایی
ــی ــد م ــاي .]9[رون ــتی کوده ــاکتري از زیس ــا ب ــر ه  (نظی

 هـاي  چ قـار  همچنـین،  غیـره)،  و2 ازتوبـاکتر  ،1آزوسپیریلوم
 کـه  انـد  شـده  تشکیل مایکورایزا) آربوسکوالر (نظیر مفیدي

 رهاسـازي  و نیتـروژن  تثبیت مانند خاصی منظور به یک هر

                                                           
1. Azospirillum   
2. Azotobacter 

 تولیـد  نامحلول ترکیبات از آهن و پتاسیم فسفات، هاي یون
 شده مستقر ریشه اطراف در معموالً ها باکتري این شوند. می
 ایـن   .]23[کننـد  مـی  همیـاري  عناصـر  جـذب  در را گیاه و

 باعـث  خاص، عنصري جذب به کمک بر عالوه ها، باکتري
 سـاختمان  بهبـود  هـا،  بیمـاري  کـاهش  عناصر، سایر جذب
 وکیفـی  کمـی  افـزایش  و گیـاه  رشـد  بیشتر تحریک خاك،

 کودهـاي  مختلـف  مقـادیر  کـاربرد  .]10[شوند می محصول
 آثـار  گیاهـان،  رشـد  کیفیـت  و کمیت بر شیمیایی و زیستی
 افزایش با که داد نشان ها پژوهش برخی نتایج دارد. متفاوتی
 گیـــاه رویشـــی عملکـــرد شـــیمیایی، کودهـــاي میـــزان

ــاري( ــا( و )Rosmarinus officinalisرزم  Hyssopusزوف

officinali( محلـول  مرحلـۀ  دو کـه  طوري به یافت، افزایش 
 خشـک  و تـر  عملکرد باالترین تولید به نیتروژن کود پاشی
 در تـن  45/3 و 5/10 میـزان  بـه  ترتیب به زوفا هوایی اندام
 بررسـی  حاضـر  تحقیـق  انجام از هدف .]32[انجامید هکتار
 عملکـرد  و رشـد  بر زیستی و نیتروژن کودهاي سطوح آثار

 اجـرا  بـه  زابـل  هـوایی  و آب شـرایط  در اروپـایی  گاوزبان
 درآمد.
 

 ها روش و مواد .2
 طـرح  قالـب  در شـده  خـرد  هـاي  کـرت  صورت به آزمایش
 1390 زراعـی  سـال  در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك
 از نیتـروژن  کـود  .شد اجرا زابل دانشگاه تحقیقاتی مزرعۀ در

 در کیلـوگرم  150 و 100، 50(صفر، سطح چهار در اوره منبع
 زیستی آوري فن  شرکت از نیتروکسین و اصلی عامل هکتار)

 ازتوبـاکتر  ،آزوسپیریلیومهاي( باکتري حاوي (مابکو) آسیا مهر
 هکتـار  در لیتـر  5/0 صـفر، ( سـطح  سـه  )در3سودوموناس و

 پاشـی)  محلـول  بصـورت  هکتـار  در لیتر 5/0 و  بذر با تلقیح
 آزمایش شروع از قبل برداري نمونه شدند. لحاظ فرعی عامل

   ).1 (جدول شد انجام خاك متري سانتی 30-0 عمق از
                                                           
3. Pseudomonas  
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  آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .1 جدول

Ec 
(ds/m) pH ظاهري مخصوص وزن 

(g/cm3) 
 آلی ماده

 نیتروژن
(%) 

 فسفر
)ppm( 

 پتاسیم
)ppm( 

 سدیم
)ppm( 

 سیلت

(%) 
 رس
(%) 

 شن
(%) 

 بافت
 خاك

 رسی 6/31 48 4/20 434 7/178 45/9 05/0 81/0% 49/1 3/8 5/1
 

 شـامل  ورزي خـاك  عملیـات  و خـاك  گیـري  نمونه از پس
 طبـق  متـر  2×2 ابعاد به هایی کرت تسطیح، و دیسک شخم،
ـ  ۀفاصـل  شـد.  آمـاده  کاشـت  نقشۀ ـ  ،5/1 تکرارهـا  نیب  نیب
 نظر در متر یک یاصل هاي کرت بین و 5/0 فرعی يها کرت
 و متـر  سـانتی  30 کاشـت  هاي ردیف بین فاصلۀ .شد گرفته

 تلقــیح بــود. متــر ســانتی 25 ردیــف روي هــا بوتــه فاصــلۀ
 از قبل ساعت دو مستقیم تماس بصورت بذر با نیتروکسین

 روش بـه  اسـفندماه  8 در کاشـت  گرفـت.  صـورت  کاشت
 و انجـام  اولیـه  آبیـاري  کشـت،  از پس گرفت. انجام دستی
 سـه  فاصلۀ به دوم آبیاري بذرها، شدن سبز از اطمینان براي
 روز هفـت  فاصله با بعدي هاي آبیاري و کشت از پس روز

 سوم یک شد. انجام کرتی روش به و منطقه عرف براساس
 بـه  توجـه  بـا  شد. داده زمین به کاشت از پس نیتروژن کود
 بطئـی  و کند بسیار باغی گاوزبان هاي بوته اولیۀ رشد اینکه
 محلـول  تیمار شد. انجام مرحله این در دستی وجین است،
 انجـام  تنک از پس برگی چهار مرحلۀ در نیتروکسین پاشی

 مرحلـۀ  دو در سـرك  صـورت  به نیتروژن کود بقیۀ گرفت.
ــار ــی چه ــل و برگ ــل از قب ــی گ ــه ده ــین ب ــد. داده زم  ش

 خـرداد  هجـدهم  و (سوم چین دو طی گلدار هاي سرشاخه
 باغبـانی  قیچـی  و دسـت  توسط ها گل شدن باز از پس ماه)

 و پهن توري پارچۀ روي سایه) ( اتاق در و شدند برداشت
 شـدند  خشک طبیعی طور به گراد سانتی درجۀ 25 دماي در
 مشـخص  نیز دار گل هاي سرشاخه کل خشک وزن سپس و

 بـرگ،  تعـداد  بوتـه،  ارتفـاع  شامل مطالعه مورد صفات شد.
 آذیـن،   گـل  ارتفـاع  بوتـه،  در گـل  تعداد فرعی، ساقه تعداد

 گلـدار  سرشـاخه  خشـک  عملکـرد  و بوته خشک عملکرد

 واریانس آنالیز براي MSTAT-Cافزار  نرم از بودند. گاوزبان
 اخـتالف  حـداقل  آزمـون  بـا  هـا  میـانگین  مقایسۀ و استفاده
 شد. انجام درصد پنج احتمال سطح در )،LSD(معنادار

 
 بحث و نتایج .3
 بوته ارتفاع .3.1
 نیتروکسـین  و نیتروژن کود کنش برهم و نیتروکسین کود اثر

 بـر  تیمارهـا  کـنش  بـرهم  مـورد  در ).2 جـدول (شد معنادار
 9/23 بوتـه  ارتفاع بیشترین که شد مشخص 4جدول اساس
 شـرایط  در نیتروکسـین  بـذر  بـا  تلقـیح  تیمـار  در متر سانتی
 7/11 آن کمترین و هکتار در نیتروژن کیلوگرم 100مصرف
 بـه  نیتروکسـین  و نیتـروژن  کـاربرد  عدم تیمار در متر سانتی
 و بیشـترین  بـین  درصـد  51 حـدود  اختالفی که آمد دست

 غـذایی  عناصـر  به گیاه دسترسی داد. نشان (شاهد) کمترین
 و تقسـیم  روي بر تأثیر طریق از نیتروژن خصوص به کافی،
 مـوثر  بسـیار  بوتـه  ارتفـاع  افزایش در ها سلول شدن بزرگ
 و پارانشـیم  شـدن  سـاخته  از مـانع  نیتـروژن  کمبـود  است.

 را خود ارتجاعی خاصیت گیاه نتیجه در و شده اسکرانشیم
 اثر در همچنین شود. می دگرگون گیاه شکل و داده دست از

 یافتـه،  کـاهش  تعـرق  عمل گیاه، ارتجاعی خاصیت کاهش
 تعـداد  بـر  و یافتـه  افـزایش  هـا  برگ قطر و ها رگبرگ طول
 .]16[ماند می کوتاه گیاه نهایت در و شود می افزوده ها روزنه
 کودهـاي  کـاربرد  از حاصـل  نتـایج  بـا  آزمـایش  ایـن  نتایج

ــیمیایی ــروژن ش ــر دار نیت ــاه ب ــطوخودوس گی ــر ،]14[اس  ب
 مهـم  دالیـل  از .دارد مطابقت]12[سبز زیرة بر و ]3[آویشن
 که است این بوته، ارتفاع افزایش در زیستی کود تأثیر براي
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 که شده ها میانگره طول افزایش به منجر کودها این مصرف
ــد مــی امــر ایــن ــوط توان ــه مرب  تولیــد تحریــک زیســتی ب

 .]6[اسـت  کودها این توسط شده تولید گیاهی هاي هورمون
 فعالیــت نیتروکســین، زیســتی کــود در آن بــر عــالوه

 ویـژه  بـه  هـا  هورمـون  تولیـد  سبب کود هاي میکروارگانیسم
 کـرده  پیـدا  نمـود  گیـاه  ارتفـاع  در کـه  شـوند  مـی  جیبرلین

 بـر  زیسـتی  کودهـاي  کـاربرد  مثبت اثر زمینۀ در .]22[است
 .]7[اسـت  شـده  اشـاره  دانـه  سـیاه  در بوته ارتفاع شاخص
 زیستی کود تیمار با آفتابگردان گیاه در ساقه ارتفاع افزایش

 شـاهد  تیمـار  به نسبت آزوسپرلیوم) و (ازتوباکتر باکتریایی
   .]2[است شده گزارش نیز
 
 برگ تعداد .3.2

 سـطح  در بـرگ  تعداد بر عامل دو کنش برهم و تیمارها آثار
 کـنش  برهم براي ).2(جدول بود معنادار درصد یک احتمال
 تعداد میانگین بیشترین که شد مشخص )4 (جدول تیمارها
 شرایط در نیتروکسین بذر با تلقیح تیمار در عدد 4/32 برگ

 3/9 آن کمتـرین  و هکتـار  در نیتروژن کیلوگرم 100مصرف
 دسـت  بـه  نیتروکسـین  و نیتروژن کاربرد عدم تیمار در عدد
ــه نســبت بیشــتري بــرگ تعــداد درصــد 3/71 کــه آمــد  ب

 مشـخص  2 شـکل  بـه  توجـه  با شد. تولید کمترین(شاهد)
 مشخصی، آستانۀ تا نیتروژن کود سطوح افزایش با که است
 افـزایش  بـرگ  تعـداد  زیسـتی،  کود با بذر تلقیح شرایط در

 عنصـر  نقش دلیل به تواند می که داشت خواهد چشمگیري
 باشد. برگی توسعۀ و گیاه رویشی رشد افزایش در نیتروژن
 ژنتیـک  تـأثیر  تحت که است هایی مؤلفه از یکی برگ تعداد
 تـأثیر  نیتـروژن  کـود  جملـه  از محیطی شرایط از ولی است
 نیتـروژن  مثبت اثر به توان می زمینه این در که]17[پذیرد می
   .]20[کرد اشاره فلفلی نعناع گیاه برگ تعداد بر
 

 فرعی ساقه تعداد .3.3
 بـر  نیتروکسین و نیتروژن کود کنش برهم و نیتروکسین تأثیر

 بـر  نیتروژن تیمار اثر اما معنادار، فرعی ساقه تعداد میانگین
 3شـکل  اسـاس  بـر  .)2 جـدول (نبـود  دار معنـا  صـفت  این

 تیمار در عدد 14/2 فرعی ساقۀ تعداد کمترین شد مشخص
 تعداد میانگین بیشترین و نیتروکسین و نیتروژن کاربرد عدم
 در نیتروکسـین  بـذر  با تلقیح تیمار در عدد 2/7 فرعی ساقه

 آمـد  بدست هکتار در نیتروژن کیلوگرم 100مصرف شرایط
ــادل (افزایشــی ــبت درصــد 8/70 مع ــه نس ــاهد) ب ــه ش  ک

 رویشـی  رشد افزایش در نیتروژن عنصر نقش با پذیر  توجیه
 افـزایش  همچنـین  اسـت.  گیـاه  هـوایی  اندام توسعۀ و گیاه
 هکتار در نیتروژن کیلوگرم100 مصرف با فرعی ساقۀ تعداد
 ناشی تواند می شاهد به نسبت نیتروکسین کاربرد شرایط در
 محـیط  در آب و غـذایی  عناصـر  جـذب  در تعادل ایجاد از

 بـر  بیولوژیـک  کود در موجود هاي باکتري مفید اثر و ریشه
 آنهـا  کنندة تحریک اثرهاي و ها هورمون و حیاتی هاي آنزیم
 نیتروکسین زیستی کود دربارة این که باشد، گیاه رشد روي

 کودهـاي  کـاربرد  دربـارة  طرفی از .]33[است شده مشاهده
 نیتروژن هاي کننده تثبیت از استفاده که شده گزارش زیستی

 در دار   معنــا افــزایش موجــب )آزوســپریلوم و کترازتوبــا  (
  .]18[ شود می رزماري دارویی گیاه جانبی شاخۀ تعداد
 

 بوته در گل تعداد .3.4
 دو کـنش  بـرهم  و سـاده  آثـار  )،2 (جـدول  صفت این براي
 میانگین بیشترین 4 جدول طبق آمد. دست به معنادار عامل
 در نیتروکسین با بذر تلقیح تیمار در )عدد 7/110گل( تعداد
 کمتـرین  و هکتـار  در نیتروژن کیلوگرم 100مصرف شرایط

 آمد دست به نیتروکسین و نیتروژن کاربرد عدم تیمار در آن
 نشـان  شـاهد  و بیشـترین  بین اختالف درصد 56 حدود که
 نیتـروژن  سطوح در بذر با تلقیح تیمار در همچنین دهد. می
 کـاهش  کیلـوگرم،  150 به 100 از نیتروژن مقدار افزایش با
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 تعـداد  افزایش علت شود. می دیده گل تعداد در درصدي 55
 بـه  نسبت نیتروکسین همراه به نیتروژن کاربرد شرایط در گل

 موجـود  هـاي  باکتري که کرد توجیه توان می اینگونه را شاهد
 متعادل و هوا نیتروژن تثبیت با نیتروکسین، بیولوژیک کود در

 نیـاز  مـورد  ریزمغذي و پرمصرف اصلی عناصر جذب کردن
 گاوزبـان  هوایی هاي قسمت توسعۀ و رشد موجب ]22[ گیاه
 روي بـر  گاوزبـان  هـاي  گـل  چون دیگر طرف از است، شده
 انـد،  شـده  منشـعب  آذیـن  گـل  محـور  از که فرعی هاي ساقه

 رشـد  تحریک با که رسد می نظر به بنابراین شوند، می تشکیل
 گیـرد.  مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  نیـز  زایشی مرحلۀ ها ساقه این

 نیتـروژن(  هـاي  کننـده  تثبیت از استفاده که است شده گزارش
 گـل  تعـداد  در را معنـاداري  افزایش )آزوسپیریلوم و کترازتو

 .]18[شود می سبب رزماري دارویی درگیاه
 

 آذین گل طول .3.5
 سـطح  در عامـل  دو کـنش  برهم و نیتروکسین نیتروژن، آثار

 در بود. معنادار صفت این بر )2 (جدول درصد یک احتمال
 مشخص 4جدول براساس نیتروکسین و نیتروژن کنش برهم
 متـر)  سـانتی  5/23( آذین گل طول میانگین بیشترین که شد
 100مصـرف  شـرایط  در نیتروکسـین  بذر با تلقیح تیمار در

 )متـر  سـانتی  4/7( آن کمترین و هکتار در نیتروژن کیلوگرم
 در میـانگین  بیشـترین  بـه  نسبت کاهش درصد 5/68 تقریباً
 بنابراین آمد. دست به نیتروکسین و نیتروژن کاربرد عدم تیمار
 بـا  بـذر  تلقـیح  بـا  تـوأم  نیتـروژن  از اسـتفاده  شـود  می نتیجه

 مصـرف  بخشـد.  می بهبود بیشتر را آذین  گل طول نیتروکسین
 گیاهـان  در دهـی  شـاخه  و گیـاه  اندازة افزایش باعث نیتروژن

 و مریسـتمی  هـاي  سـلول  تقسـیم  افزایش با نیتروژن شود. می
 افـزایش  مریسـتمی،  هـاي  سلول تورژسانس افزایش همچنین

 از برخـی  .]9[شـد  خواهد موجب گیاهان در را رویشی رشد
 در موجـود  هـاي  میکروارگانیسـم  که اند داده نشان مطالعات

 در شوند، جیبرلیک اسید تولید موجب توانند می نیتروکسین
 گیـاه  رشـد  تحریـک  بـه  قـادر  ها میکروارگانیسم این نتیجه

 بـا  .]22[هستند جیبرلین سنتز تحریک طریق از خود میزبان
 نیـز  کرچـک  گیـاه  آذیـن  گـل  ارتفاع نیتروژن، کود افزایش
  .]4[ یابد می افزایش

 
 بوته خشک عملکرد .3.6

 بـر  درصد یک احتمال سطح در تیمارها متقابل و ساده آثار
 (جـدول  آمد دست به معنادار گاوزبان بوتۀ خشک عملکرد

 )4 (جــدول نیتروکســین و نیتــروژن متقابــل اثــر بــراي ).2
 0/9294 بوتـه  خشـک  عملکـرد  بیشـترین  که شد مشخص
 در نیتروکسـین  بـذر  بـا  تلقـیح  تیمار در هکتار در کیلوگرم
 کمتـرین  و هکتـار  در نیتروژن کیلوگرم 100مصرف شرایط

ــوگرم 2/4581 آن ــار در کیل ــار در هکت ــدم تیم ــاربرد ع  ک
 50 نسـبی  طـور  بـه  کـه  آمـد  دست به نیتروکسین و نیتروژن
 بـه  نسبت عملکرد حداکثر تیمار در عملکرد افزایش درصد
 تلقیح تیمار در عملکرد کاهش همچنین شد. مشاهده شاهد

 47 حـدود   نیتـروژن  کیلـوگرم  150 به 100 سطح از بذر با
 و رویشی رشد افزایش به منجر نیتروژن کاربرد بود. درصد
 طـورکلی  بـه  شود. می گیاهان در خشک مادة تجمع افزایش
 در نیتـروژن  از متعـادلی  میـزان  کـاربرد  با عملکرد بیشترین
 رسـدکه  مـی  نظر هب شد. حاصل زیستی کود با تلقیح شرایط
 کاهش موجب مشخصی، حد از مصرفی کود میزان افزایش
 از ناشـی  احتمـاالً  امـر  این علت شود. می گیاه این عملکرد
 مصـرف  بـه  مربـوط  تیمارهاي در اولیه مواد تولید تحریک

 کننـدة  بیان است ممکن مسئله این .]10[ است خاك در کود
 منظـور  بـه  نیتروژنـه  شیمیایی کود از استفاده در محدودیت

 که اند داده نشان نتایج برخی باشد. گاوزبان عملکرد افزایش
 زیســتی کــود در موجــود زي خــاك هــاي میکروارگانیســم

 غیرمسـتقیم  طـور  به )ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم نیتروکسین(
 هـا،  یـون  جـذب  سطح افزایش و اي ریشه سیستم توسعۀ با

 طریـق  از همچنـین  و غـذایی  عناصـر  جذب میزان افزایش
 افـزایش  باعث گیاه، رشد تحریک و اکسین هورمون ترشح
  .]30[اند شده هوایی بخش خشک وزن
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 کـود  کاربرد دنبال به .]11[ آلمانی بابونه دارویی گیاه در
 عـالوه  است. آمده بدست مشابهی نتایج نیتروکسین زیستی

 غـذایی،  عناصـر  جـذب  بـر  هـا  بـاکتري  غیرمستقیم تأثیر بر
 دیگـري  هـاي  روش از زیستی کودهاي هاي میکروارگانیسم

 از انـواعی  مثـال  بـراي  دارنـد،  مثبتـی  تأثیر گیاه رشد بر نیز
 آدنـین  ماده پیش از را سیتوکینین قادرند ها میکروارگانیسم

ــد ــد تولی ــد و ]28[کنن ــیتوکینین تولی ــین از س ــل و آدن  الک
 اثبـات  بـه  کشـت  محـیط  در ازتوباکتر حضور در ایزوپنتیل
 شـده  تولیـد  سـیدروفور  اتصـال  طرفی از.]29[است رسیده
 ایـن  آهـن،  کـالت  تشـکیل  و آهن یون به ها باکتري توسط
 گیـاهی  زاي بیمـاري  عوامـل  انواع دسترس از را غذایی عنصر
 .]24[ کند می حمایت را گیاه رشد ترتیب این به و کرده خارج
 

 گلدار سرشاخه خشک عملکرد .3.7
 بـر  فاکتور دو کنش برهم همچنین و نیتروژن نیتروکسین، اثر
 بیشـترین  ).2(جـدول  آمـد  دسـت  بـه  معنـادار  صـفت  این

 در کیلــوگرم 1/1168( گلــدار سرشــاخه خشــک عملکــرد
ــا تلقــیح تیمــار در )هکتــار  شــرایط در نیتروکســین بــذر ب

ــوگرم 100مصــرف ــروژن کیل ــار در نیت ــرین و هکت  آن کمت
 و نیتـروژن  کاربرد عدم تیمار در درهکتار) کیلوگرم6/560(

 بـه  نسـبت  درصـد  52 حدود عملکرد (افزایش نیتروکسین
 در شـرکت  بر عالوه نیتروژن .)4جدول( آمد بدست شاهد)

 تشـکیل  نیـز  را کلروفیـل  از قسـمتی  هـا،  پروتئین ساختمان
 در و پیـر  هاي برگ شدن زرد سبب نیتروژن کمبود دهد. می

 پیامـد  دیگـر،  سـوي  از شـود.  مـی  گیـاه  رشد توقف نهایت
 رنـگ  به و گیاه حد از بیش رویش نیتروژن، مصرف زیادي
 در خـاك،  نیتـروژن  زیادي  .هاست برگ آمدن در تیره سبز

 رشـد  دورة باشـد  کم غذایی عناصر سایر مقدار که صورتی
 نشـان  تحقیقات برخی نتایج  .]21[کند می تر  طوالنی را گیاه
 کـود  نیازمنـد  مشـخص  آسـتانۀ  یـک  تـا  گیاهان که دهد می

 روند نخست یابد، ادامه کود افزایش روند چنانچه و هستند

 عملکـرد  رونـد،  این تکرار با و شده ثابت عملکرد افزایش
 عملکـرد  کـاهش  رسـد  مـی  نظـر  بـه  .]10[یابـد  مـی  کاهش

 در نیتروژن کیلوگرم 100 از بیش مصرف با گلدار سرشاخه
 نیتروکسـین  بـا  تـوأم  یا خاك، در مصرف صورت به هکتار
 توجـه  بـا  دیگر طرف از و نیتروژن زیادي طرفی از احتماالً

 آزمـایش  محـل  خاك سدیم غلظت بودن باال )1 (جدول به
 بـا  گیـاه  اسـت  شده باعث باهم عناصر این وجود که است
 آمـده  بدسـت  نتایج شود. روبرو غذایی عناصر کمبود تنش
 دارد، مطابقــت محققــان ســایر نتــایج بــا آزمــایش ایــن در
 بـا ] 10[بادرنجبویه دارویی گیاه بر تحقیقات در که طوري به

 مصـرف  صـورت  به خالص نیتروژن کیلوگرم 90و 60اعمال
 از خشـک  مـادة  عملکـرد  بیشـترین  که شد نتیجه خاك در

 عدم آید. می دست به هکتار در نیتروژن کیلوگرم 60 مصرف
 مقـدار  و رشد کاهش موجب گیاه نیاز مورد نیتروژن تأمین

 و شـود  مـی  خشـک  مادة تجمع نقصان همچنین و فتوسنتز
 تحقیقـات  در .]27[ دهد می کاهش را سطح واحد در تولید

 عملکرد بر شیمیایی کودهاي افزایشی اثر ،]13[راعی گل بر
 کـه  اسـت  شـده  گـزارش  اسـت.  رسیده اثبات به سرشاخه
 بـا  گلـی  مـریم  گیـاه  اسـانس  عملکرد و سرشاخه  عملکرد
 هکتـار  در کیلـوگرم  150 یـا  100 تا نیتروژن مقدار افزایش
 بـا  نیتروکسـین  زیستی کود طرفی از .]31[کرد پیدا افزایش
 هـاي  انـدام  رشد افزایش در توانسته نیتروژن تثبیت افزایش
 کـود  احتمـاالً  باشـد.  داشته مثبت نقش گاوزبان گیاه هوایی
 کـاهش  و فسـفات  کننـدة  حل هاي باکتري طریق از زیستی
 بیشـتري  غذایی مختلف عناصر تا شده سبب خاك اسیدیتۀ

 تولیـد  با و ]23[گیرد قرار گیاه اختیار در محلول صورت به
ــتر ــواد بیش ــنتزي م ــزایش در فتوس ــد اف ــؤثر تولی ــع م  واق
 ایـن  نتـایج  هماننـد  ]26[ دیگري  پژوهش نتایج .]25[شوند

 مـادة  کـل  تجمـع  کـه  اسـت  مطلب این کنندة بیان آزمایش
 تـأثیر  تحـت  معنـاداري  طـور  به رشد دورة طول در خشک
 تـأثیر  بررسـی  نتـایج  .گیـرد  یمـ  قـرار  نیتـروژن  کود مقدار
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 بابونـه  گیـاه  کیفـی  و کمـی  عملکرد بر بیولوژیک کودهاي
 و نیتروکسـین  بیولوژیک کود تیمارهاي که داد نشان آلمانی
 بـر  چشـمگیري  نحـو  بـه  فسـفات  کننـدة  حـل  هاي باکتري
  .]11[بودند مؤثر گلدار سرشاخه خشک عملکرد

 
   گیري  نتیجه
 عملکــرد افــزایش ســبب معنــاداري طــور بــه زیســتی کــود

 تیمـار  بـا  مقایسـه  در گاوزبـان  گیاه بوتۀ و گلدار سرشاخه
 کـود  و زیسـتی  کـود  تـوأم  مصـرف  همچنـین  شـد.  شاهد

 نیتروکسین) با بذر تلقیح + نیتروژن کیلوگرم 100( شیمیایی
 صـفات  بهبـود  موجب تنهایی، به یک هر مصرف به نسبت
 کودهـاي  جایگزینی با بنابراین است. شده گیري اندازه مورد

 آنهـا،  تـوأم  مصـرف  و شـیمیایی  کودهـاي  جاي به زیستی
 کشـاورزي  راسـتاي  در تـوان  می عملکرد افزایش بر عالوه
 کـاربرد  از ناشی محیطی زیست هاي آلودگی کاهش و پایدار

 .برداشت گام شیمیایی، کودهاي
 
 منابع

 و ب. م. رضـایی  ف.، سـفیدکن  ا.، قالوند ا.، این اکبري .1
 کودهـاي  تـأثیر  بررسی )1382( ا. عاشورآبادي شریفی

 اسـانس  میـزان  و عملکـرد  بر تلفیقی و دامی شیمیایی،
 ):4( 16 سـازندگی.  و پژوهش زنیان. دارویی گیاه دانۀ
32-42. 

 )1388( س.ع.م. يثـانو  مدرس و ا. قالوند پ.، ياکبر .2
ــار ــاکتر و هیــتغذ مختلــف آث  رشــد نــدةیافزا يهــا يب

 گـردان.  آفتـاب  عملکرد ياجزا و عملکرد ،يبرفنولوژ
 .134-119 ):2( 3 .یزراع اهانیگ دیتول کیالکترون

 میـزان  روي بـر  NPK اثر بررسی )1377( ك. باقرزاده .3
 کارشناسـی  نامـۀ  پایان آویشن. فنلی ترکیبات و اسانس
 .90 ص. اصفهان. دانشگاه گیاهی، علوم رشتۀ ارشد

 بوته تراکم و ییایمیش يکودها اثر )1391( ب. يجبار .4
 Ricinus( کرچـک  اهیـ گ یفـ یک و یکم يها یژگیو بر

communis( یکارشناسـ  نامـۀ  انیپا .ستانیس منطقۀ در 
 زابل. دانشگاه ،يکشاورز دانشکدة زراعت، ارشد

 کـود  کاشت، يها روش ریتأث )1374( س.م. جوادزاده، .5
 گاوزبان یفیک و یکم عملکرد بر بوته تراکم و تروژنین
)Borago officinalis.( ـ پا  ارشـد،  یکارشناسـ  نامـۀ   انی

 .رفتیج واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 ا. انیعباسـ  و م.ع. یلیاسماع ه.، یردشتیپ ر.، پور حسن .6
ـ ولوژیب کود ریتأث )1389(  کـود  و تروپالسیسـوپرن  کی

 کنجـد.  رقـم  سـه  عملکـرد  اجـزاي  و عملکرد بر اوره
 اصـالح  و زراعـت  کنگـرة  نیازدهمی مقاالت مجموعه
 علـوم  پژوهشـکدة  ،1389 ماه مرداد 6-4 ران،یا نباتات

 .422-421 ص. .تهران یبهشت دیشه دانشگاه یطیمح

 یقربان و م. یمحالت يرینص ع.، یکوچک س.، دل خرم .7
 بـــر کیـــولوژیب يکودهـــا کـــاربرد اثـــر )1387( ر.

 یزراعـ  يهـا  پـژوهش  .دانـه   اهیسـ  يرشد يها شاخص
 .293-285 ):2( 6 .رانیا

 دانشـگاه  انتشارات .ییدارو اهانیگ )1368( ع. يزرگر .8
 .320-318 :4 تهران.

ـ ولوژیب کودهاي )1380( ن. نیراست صالح .9  نقـش  و کی
ـ پا کشـاورزي  بـه  لیـ ن راستاي در آنها  مجموعـه  .داری

ـ ولوژیب کودهاي یصنعت دیتول ضرورت مقاالت  در کی
  .54 ص. کشور،

ــاس .10 ــأثیر )1384( ب. زاده عب ــادیر ت ــود مختلــف مق  ک
 اســانس میـزان  بـر  آن مصـرف  هـاي  روش و نیتـروژن 

 آزاد دانشـگاه  ارشـد،  کارشناسـی  نامـۀ  پایان بادرنجبویه.
 کرج. واحد اسالمی
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 )1388( پ. مقــدم رضــوانی و ع. کــوچکی ج.، فالحــی .11
 کیفی و کمی عملکرد بر بیولوژیک کودهاي تأثیر بررسی

 )Matricaria chamomillaآلمـانی.(  بابونـه  دارویـی  گیاه
 .135-127 ):1(7 ایران. زراعی هاي پژوهش

 و آبـی  تـنش  تـأثیر  بررسی )1381( ف. سعید کاظمی .12
 محتـوي  معـدنی  عناصـر  رشد، میزان بر نیتروژنی کود
 کارشناسی نامۀ پایان  سبز. زیرة گیاه در اسانس و بافت
 مدرس. تربیت دانشگاه گیاهی، علوم ارشد

 فیزیولوژي اکو هاي جنبه بررسی )1379( م.ح. لباسچی .13
 نامـۀ  پایان زراعی. و طبیعی هاي اکوسیستم در راعی گل

 تربیـت  دانشـگاه  کشـاورزي،  دانشکدة زراعت، دکتري
  مدرس.

ــی .14 ــژاد مردانـ ــدبرین ش.، نـ ــادات ب.، خلـ  ي.ع.، سـ
ــاهی ــور و ع. مرادش ــی )1380( م. وزیرپ ــأثیر بررس  ت

 گیـاه  نـس  اسـا  مقدار و هوایی اندام بر آمونیوم نیترات
 ملـی  همـایش  مقـاالت  چکیدة اسطوخودوس. دارویی
 ص. تهران. ،1380 ماه بهمن 26 و 24 دارویی، گیاهان

57-59. 

 آثـار  یبررسـ  )1373( ا. ینـ یام و ن. یقاسم ف.، معطر .15
 اهـان یگ از یبرخـ  بـات یترک و رشـد  بر یطیمح ستیز

 17 ،یـی دارو اهـان یگ زراعـت  شیهما نیدوم .ییدارو
 .26-24 ص. گناباد. ،1373 آبان

 گیاهـان  متابولیسـم  و تغذیه )1371( م تنها، پرست حق .16
 رشت. واحد اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات (ترجمه).

 صفحه. 194

 زراعت یمبان )1390( ن ،ینیحس مجنون و د. يمظاهر .17
 تهران. دانشگاه انتشارات هشتم، چاپ .یعموم
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Abstract 
In order to study the effects of nitrogen rates and nitroxin inoculation levels on quantitative traits of 
borage, a field experiment was conducted as split plots arrangement based on a randomized complete 
block design with three replications during growing season 2011-2012. Treatments consisted of four 
nitrogen rates (0, 50, 100 and 150 kg/ha) and three nitroxin amounts (0, 0.5 L/ha Seed inoculation and 0.5 
L/ha as a foliar application) which were allocated to main plots and sub plots, respectively. Result 
indicated that the treatments had significant effects on plant height, stem height, number of leaves, 
number of flowers per plant, number of branches, the yield of inflorescence and total dry yield of borage. 
The highest plant was related 100 kg/ha nitrogen + seed inoculation and the lowest value was achieved 
control. There was a significant interaction between nitrogen and nitroxin due to most traits. The highest 
inflorescence yield (1168.11 kg/ha) and yield of the plant (9294.01 kg/ha) were achieved by using 
100kg/ha nitrogen + seed inoculation, which was 50% higher than the control. 

Keywords: chemical fertilizer, herbal plant, inflorescence, plant growth promoting rhizobacteria, yield. 
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