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چکیده
بهمنظور بررسي اثر کودهاي زيستي نيتروکسين و بيوفسفات بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي گاوزبان در شرايط تنش
کمبود آب آزمايشي در سال  0731در کرمانشاه اجرا گرديد .تنش کمبود آب شامل مراحل رويشي ،زايشي ،رويشي+زايشي و بدون
تنش بودند .تيمارهاي کودي شامل سه سطح مصرف  %011کودهاي شيميايي %01 ،کودهاي شيميايي +زيستي و  %50کودهاي
شيميايي+زيستي بود .براساس نتايج بهدست آمده تيمارهاي مورد بررسي اثر معنيداري بر ارتفاع گياه ،تعداد ساقههاي فرعي ،عملکرد
سرشاخه گلدار ،درصد و عملکرد اسانس و موسيالژ گاوزبان داشتند .بيشترين تعداد ساقههاي فرعي ،ارتفاع ،عملکرد سرشاخه گلدار و
عملکرد موسيالژ و اسانس در شرايط بدون تنش و با مصرف  %01کودهاي شيميايي +زيستي و کمترين مقادير نيز در شرايط تنش
رويشي +زايشي و با مصرف  %50کودهاي شيميايي +زيستي حاصل شد .مصرف تلفيقي %01کودهاي شيميايي +زيستي نسبت به
استفاده  %011کودهاي شيميايي ،در تنش رويشي  01درصد و در تنش زايشي  03درصد ارتفاع گياه را بهبود بخشيد .اثر متقابل
تيمارهاي کودي و تنش کم آبي در اکثر صفات معنيدار بود .بيشترين عملکرد اسانس و موسيالژ بهترتيب با  3/01و  31/31کيلوگرم
در هکتار در تيمار  % 01کودهاي شيميايي +زيستي و در شرايط بدون تنش حاصل گرديد.
واژههای كلیدی :کودهاي زيستي ،تنش ،گاوزبان ،موسيالژ ،اسانس

 0و  .5بهترتيب دانشجوي کارشناسي ارشد زراعت و استادياران گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان.
 .7عضو هيات علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد کرمانشاه
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گياهان دارويي از ديرباز داراي جايگاه ويژهاي در نظام
سنتي کشاورزي ايران بوده و استفاده از اين گياهان بهعنوان
دارو براي پيشگيري و درمان بيماريها از روزگاران کهن
مورد توجه متخصصان طب سنتي قرار داشته است .گياهان
دارويي با منابع غني از متابوليتهاي ثانوي ،مواد موثره
اساسي بسياري از داروها را تامين ميکنند .گرچه بيوسنتز
متابوليتهاي ثانويه بهصورت ژنتيکي کنترل ميشود ،ولي
ساخت آنها به شدت توسط عوامل محيطي تحت تاثير قرار
ميگيرد (اميدبيگي .)0731 ،امروزه بهدليل مشخص شدن
عوارض جانبي داروهاي شيميايي ،رويکرد عمومي به مصرف
داروهاي گياهي در حال افزايش است (هکل و سوستريکوا،0
.)2006
گاوزبان اروپايي  Borago officinalis L.گياهي است
يکساله که داراي خواص متعدد دارويي ،صنعتي و علوفهاي
ميباشد .از سرشاخهگلدار گاوزبان بهعلت دارا بودن ترکيبات
مختلف از جمله گام ،موسيالژ و غيره در طب سنتي استفاده
فراوان ميشود .بهنظر ميرسد که گاوزبان از نواحي غربي
مديترانه ،اسپانيا و آفريقاي شمالي منشا گرفته و از آنجا به
مناطق ديگر انتقال يافته است (نقديبادي و همکاران،
.)0711
سالمت محصوالت توليد شده در سيستمهاي مختلف
از نظر وجود بقاياي سموم و مواد شيميايي و تاثير آنها بر
سالمت انسان و محيط زيست ،توجه ويژهاي را به روشهاي
توليد و نهادههاي بهکار رفته در امر توليد معطوف داشته
است .در سالهاي اخير در پي بحران آلودگيهاي زيست
محيطي تالشهاي گستردهاي بهمنظور يافتن راهکارهاي
مناسب براي بهبود کيفيت خاك و محصوالت کشاورزي،
حذف آاليندهها و حفظ پايداري اکوسيستمهاي طبيعي آغاز
شده است (خاوازي و همکاران .)0711 ،يکي از ارکان اساسي
در کشاورزي پايدار استفاده از کودهاي زيستي در
اکوسيستمهاي زراعي با هدف حذف يا کاهش مصرف نهاده-
هاي شيميايي است (شارما .)2002 ،5کودهاي زيستي در
برخي موارد بهعنوان جايگزين و در اکثر موارد بهعنوان مکمل
کودهاي شيميايي ميتوانند پايداري توليد نظامهاي
کشاورزي را تضمين کنند (هن 7و همکاران .)2006 ،کودهاي
زيستي متشکل از ميکروارگانيسمهاي مفيدي هستند که
هريک بهمنظور خاصي مانند تثبيت نيتروژن ،رهاسازي يون-

هاي فسفات ،پتاسيم ،آهن و غيره توليد ميشوند .اين
ميکروارگانيسمها معموالً در اطراف ريشه مستقر شده و گياه
را در جذب عناصر ياري ميکنند (وو 1و همکاران.)2005 ،
اکنون مسلم است اين باکتريها بيش از يک نقش دارند،
يعني عالوه بر کمک به جذب عنصري خاص باعث جذب
ساير عناصر ،کاهش بيماريها ،بهبود ساختمان خاك،
تحريک بيشتر رشد گياه و افزايش کمي و کيفي محصول و
0
افزايش مقاومت گياه به تنشهاي محيطي ميشوند (ناگاناندا
و همکاران.)2010،
گياهان در طي دوران رشد خود با تنشهاي متعدد
محيطي مواجه ميشوند که هر يک از آنها ميتوانند با توجه
به ميزان حساسيت و مرحله رشدي گياه اثرات متفاوتي بر
رشد و عملکرد داشته باشند .کمبود آب از مهمترين عوامل
محيطي کاهش رشد و عملکرد بسياري از گياهان زراعي،
باغي و دارويي به خصوص در مناطق خشک و نيمه خشک
دنياست (حيدري و همکاران .)0710 ،تنش خشکي يا کمآبي
در مراحل مختلف رشد ،به خصوص مراحل گلدهي و دانه-
بندي محدود کننده عملکرد است (کالميان و همکاران،
 .)0711کمبود رطوبت در عملکرد و مواد موثره گياهان
دارويي داراي ويژگيهاي خاصي است که بايد بهطور کامل
مورد ارزيابي قرار گيرد .با توجه به اينکه خشکي از ويژگي-
هاي بارز جغرافيايي کشور ماست ،لذا شناخت ارتباط کمبود
آب و رشد محصوالت در مراحل مختلف رشدي گياه و بررسي
واکنشهاي مرفولوژيکي در مقابله با تنش ،مفيد واقع خواهند
بود (کوچکي و نصيري محالتي.)0730 ،
بابايي و همکاران ( )0713اذعان داشتند که تنش
خشکي ارتفاع بوته ،تعداد ساقهجانبي ،وزن خشک اندام
رويشي آويشن را کاهش ميدهد .شوبهارا 1و همکاران ()2004
در بررسيهاي خود بر روي گياه هميشهبهار دريافتند که
ارتفاع و تعداد گل در شرايط تنشخشکي به شدت کاهش
يافت .رضاپور و همکاران ( )0731طي آزمايشي بر روي گياه
دارويي سياهدانه گزارش کردند که تنش خشکي موجب
کاهش بيوماس گياهي ،ارتفاع بوته ،عملکرد اسانس و عملکرد
دانه گرديد اما با تشديد تنش درصد اسانس افزايش يافت .در
مطالعهاي که توسط اردکاني و همکاران ( )0711بر روي
بادرنجبويه انجام شد مشاهده گرديد که تنش کمآبي بر
عملکرد اندام هوايي ،عملکرد و بازده اسانس ،ارتفاع ،تعداد
پنجه طول ميانگره تاثير ميگذارد .حسني و اميدبيگي
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بهمنظور کاهش مصرف کودهاي شيميايي و افزايش عملکرد
گياهان يک مسئله مهم در جهت حرکت به سمت کشاورزي
پايدار ميباشد که تحت تنش آب ميتواند از اهميت مضاعفي
برخوردار باشد (عباسزاده .)0711 ،لذا هدف اين پژوهش
بررسي تاثير کاربرد کودهاي زيستي بههمراه کودهاي
شيميايي بر عملکرد گياه گاوزبان در شرايط تنش کمبود آب
است.

( )0710اظهار داشتند با کاهش مقدار آب خاك عملکرد
اسانس کاهش و در مقابل درصد اسانس افزايش يافت.
محمد ورزي و همکاران ( )0713اظهار داشتند که
استفاده تلفيقي از باکتريهاي محرك رشد (نيتروکسين و
بيوفسفر) بههمراه کودهاي نيتروژنه عالوه بر کاهش مصرف
کودهاي شيميايي منجر به افزايش نيتروژن و فسفر دانه
آفتابگردان نسبت به تيمار بدون باکتري شد .فاطما0و
همکاران ( )2006در تحقيقي بر روي مرزنجوش گزارش
کردند کودهاي زيستي نيتروژنه و باکتريهاي حلکننده
فسفات ميتوانند جايگزين کودهاي معدني نيتروژن و فسفر
در زراعت اين گياه .ناگاناندا و همکاران ( )2010مشاهده
کردند که اعمال کودهاي زيستي نيتروژنه بر روي گياه
شنبليله موجب بهبود و تسريع در مرحله جوانهزني و رشد
شنبليله ميگردد .شايان ذکر است که استفاده از کودهاي
زيستي موجب افزايش مقاومت گياهان نسبت به تنش نيز
ميگردد (ساراواناکومار 5و همکاران.)2011 ،
استفاده از کودهاي زيستي و باکتريهاي محرك رشد
در ارتقاي بنيه بذر و گياهچه ممکن است بذرها و در نهايت
گياهچهها و بوتههاي ايجاد شده را در تحمل نسبت به تنش-
هاي محيطي از جمله تنش کمآبي و خشکي قوي سازد .به
همين دليل بهعنوان يک تيمار قبل از بذرکاري پيشنهاد مي-
شود (رامامورثاي .)2000 ،7بابايي و همکاران ( )0713اظهار
داشتند تلقيح بذر آفتابگردان با باکتريهاي تثبيت کننده
ازت قابليت سبز شدن بذرها را افزايش داده و ميزان دانه
پوك گياهان حاصل از تنش کمآبي را به مقدار زيادي کاهش
داد ،همچنين نامبرده بيان نمود که تلقيح بذر با باکتريهاي
تثبيت کننده ازت وزن ،طول و بنيه گياهچه را نسبت بهعدم
تلقيح در شرايط تنش کمآبي افزايش داد .ربيعيان و همکاران
( )0711اظهار داشتند که مصرف کودهاي زيستي حاوي
باکتريهاي تثبيت کننده نيتروژن و باکتريهاي حل کننده
فسفات خاك عالوه بر بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد نخود
رقم پيروز موجب تعديل تنش کم آبياري و کاهش اثر منفي
آن شده است.
از آنجا که هدف جهاني در توليد گياهان دارويي به
سمت بهبود کيفيت ،کميت و سالمت ماده موثره ميباشد ،به
نظر ميرسد که تغذيه سالم اين گياهان از طريق کاربرد
کودهاي زيستي داراي تطابق بيشتري با اهداف توليد گياهان
دارويي داشته باشد .از طرف ديگر استفاده از کودهاي زيستي

آزمايش در بهار  0731در شرايط آب و هوايي
کرمانشاه بهصورت کرتهاي خرد شده و در قالب طرح بلوك-
هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد .عامل اصلي طرح
شامل تنش کمبود آبي در چهار سطح ،تنش در مرحله ساقه
دهي (رويشي)  ،D1تنش در مرحله گلدهي (زايشي) ،D2
تنش در مراحل رويشي +زايشي  D3و آبياري کامل (شاهد)
 D4بود .تنش کم آبي با يک مرحله قطع آبياري در مرحله
مورد نظر اعمال گرديد .عامل فرعي طرح شامل عامل کودي
در سه سطح مصرف  011درصد کودهاي شيميايي توصيه
شده مزرعه ( 01 ،)F1درصد کودهاي شيميايي توصيه شده
مزرعه  +کودهاي زيستي ( )F2و مصرف  50درصد کودهاي
شيميايي توصيه شده مزرعه  +کودهاي زيستي ( )F3بود.
مقدار و روش مصرف کودهاي زيستي در همه تيمارهاي
حاوي کودهاي زيستي يکسان صورت گرفت .مقدار مصرف
کودهاي شيميايي اوره ،سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم
بهترتيب  511 ،011و  01کيلوگرم در هکتار بر اساس
آزمايش خاك تعيين گرديد .بافت خاك سيلتيکالي ،با
اسيديته  ،3/0هدايت الکترکي  1/1دسيزيمنس و مقدار
نيتروژن و فسفر آن بهترتيب  1/13درصد و  1/1پيپيام بود.
کشت در  71کرت با ابعاد  1×5/0متر با فاصله بين رديف 01
و فاصله روي رديف 71سانتيمتر انجام گرفت .پس از کشت
آبياري اوليه انجام پذيرفت و بهمنظور حصول اطمينان از سبز
شدن بذرها ،آبياري دوم به فاصله چهار روز پس از کشت و
آبياريهاي بعدي با فاصله هفت روز و به روش نشتي با
سيفون انجام شد .هر بار آبياري با رسيدن رطوبت خاك به
حد ظرفيت زراعي انجام گرفت .کودهاي زيستي مورد
استفاده نيتروکسين( 1حاوي مجموعهاي از سوشهاي
باکتريهاي تثبيت کننده ازت شامل آزتوباکتر 0و
آزوسپيريليوم )1به ميزان دو ليتر در هکتار و کود زيستي

1. Fatma et al.
2. Saravanakumar
3. Ramamoorthy

4. Nitroxin
5. Azotobacter sp.
6. Azospirillium sp.
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بيوفسفات( 0حاوي مجموعهاي از سوشهاي باسيلوس 5و
سودوموناس )7به ميزان  011گرم در هکتار و به روش
اختالط با بذر استفاده گرديد .بذرهاي گاوزبان اروپايي
 Borago officinalis L.از موسسه پاکان بذر اصفهان تهيه
گرديد .در پايان صفات ارتفاع گياه ،تعداد ساقههاي فرعي در
بوته ،عملکرد خشک سرشاخههايگلدار ،درصد و عملکرد
اسانس همچنين درصد و عملکرد موسيالژ اندازهگيري شد.
اسانسگيري از سرشاخه گلدار پس از خشک نمودن نمونهها
با آون (به مدت  11ساعت و در دماي  31درجه سانتيگراد)
به روش تقطير با آب و توسط دستگاه کلونجر انجام گرديد
(افالطوني .)2005 ،1براي اين منظور  011گرم نمونه خشک
شده به همراه آب مقطر به مدت  051دقيقه در بالن کلونجر
جوشانده شده و سپس جريان قطع و اندازهگيري بر حسب
ميليليتر انجام گرفت (افالطوني .)2005 ،براي تعيين درصد
موسيالژ از روش استخراج سرد استفاده گرديد ،بهطوريکه
 01گرم سرشاخه گلدار انتخاب و آسياب گرديد .ماده گياهي
با  0111ميليليتر آب مقطر اسيدي شده با اسيد کلريدريک
 1/5نرمال مخلوط به مدت  05ساعت در دماي آزمايشگاه به-
وسيله شيکر هم زده شد و اين عمل  5بار متوالي تکرار و
عصارههاي حاصل شده با هم ترکيب گرديد و به محلول
موسيالژي 1 ،حجم اتانول  31درصد افزوده و اجازه داده شد
تا موسيالژ طي شب و در دماي  1درجه سانتيگراد رسوب
نمايد (پيريقارنايي و همکاران .)0711 ،آناليز آماري طرح با
استفاده از نرمافزارهاي  SASو  MSTAT-Cو براي مقايسه
ميانگينها از آزمون حداقل اختالف معنيدار و در سطح
احتمال پنج درصد ) (P≤0/05استفاده گرديد.

اثر متقابل تيمارهاي کودي در تنش کمبود آب معنيدار بود و
بيشترين ارتفاع گياه ( 11/11سانتيمتر) در تيمار بدون تنش
بههمراه عامل کودي  %01کود شيميايي  +زيستي حاصل
گرديد و کمترين ارتفاع گياه ( 00/37سانتيمتر) نيز در تيمار
تنش رويشي  +زايشي و مصرف  %50کود شيميايي  +زيستي
بهدست آمد (جدول  .)7از اولين نشانههاي کمبود آب ،کاهش
فشار آماس و در نتيجه کاهش رشد و توسعه سلول بهويژه در
ساقه و برگهاست .با کاهش رشد سلول ،اندازه اندام محدود
ميشود و به همين دليل اولين اثر محسوس کم آبي بر گياهان
را ميتوان از روي اندازه کوچکتر برگها و ارتفاع کمتر گياهان
تشخيص داد .ارتفاع بوته مانند هر اندام رويشي يا زايشي ديگر
شديداً تحت تاثير عناصر غذايي و آب قرار ميگيرد (ارکوسا 0و
همکاران .)2002 ،دسترسي گياه به آب و عناصر غذايي کافي،
بهخصوص نيتروژن از طريق تاثير بر روي تقسيم و بزرگ شدن
سلولها در افزايش ارتفاع بوته بسيار موثر ميباشد .وو و
همکاران ( )2005علت بهبود ارتفاع گياه ذرت تلقيح شده با
کودهاي زيستي را افزايش جذب عناصر غذايي و بهبود
فتوسنتز عنوان کردند .با توجه به اثر متقابل بين تيمارها،
اختالف ارتفاع را ميتوان به تاثير مثبت کودهاي زيستي در
بهبود شرايط تغذيهاي گياهان در شرايط تنش در نظر گرفت.
ساقه فرعی

بر اساس نتايج تجزيه واريانس تنش کمبود آب تاثير
معنيداري در سطح احتمال ) (P≤0/05بر تعداد ساقه فرعي
داشت (جدول  .)0بيشترين تعداد ساقه فرعي در تيمار بدون
تنش و کمترين تعداد در تنش رويشي  +زايشي مشاهده
گرديد (جدول  .)5تيمار کودي اثر معنيداري بر تعداد ساقه
فرعي داشت (جدول  .)0بيشترين تعداد ساقه فرعي در بوته
با کاربرد تلفيقي  %01کود شيميايي  +زيستي و کمترين
تعداد با  %50کودهاي شيميايي  +زيستي مشاهده شد
(جدول  .)5محفوظ و شرف الدين )2007( 1بيان کردند بيش-
بيشترين تعداد ساقه فرعي در رازيانه از  %01کود شيميايي
 +کودهاي زيستي حاصل شده است که با نتيجه آزمايش
حاضر مطابقت دارد .در آزمايشي بر روي گندم نيز گزارش
گرديد که اسـتفاده از باکتـريهاي ازتوباکتـر ،آزوسـپريليـوم
و سودوموناس و تلقيح بذرها با اين سوش باکتريها موجب
بهبود  55درصدي پنجهزني نسبت به شاهد شد (نجاري-
صادقي و همکاران.)0713 ،

نتایج و بحث
ارتفاع گیاه

اثر تنش کمبود آب بر ارتفاع گياه معنيدار بود (جدول
 .)0بيشترين ارتفاع گياه در تيمار بدون تنش و کمترين ارتفاع
در تيمار تنش رويشي  +زايشي حاصل گرديد (جدول  .)5تنش
کم آبي در مراحل رويشي  +زايشي  55درصد ارتفاع گياه را
نسبت به تيمار شاهد کاهش داد (جدول  .)5تيمار کودي اثر
معنيداري بر ارتفاع داشت و بيشترين ارتفاع گياه در تيمار
 01درصد کودهاي شيميايي +زيستي و کمترين ارتفاع نيز در
تيمار  %50کودهاي شيميايي +زيستي مشاهده شد (جدول.)5
1. Biophosphot
2. Bacillus sp.
3. Pseudomonas sp.
4. Aflatuni

5. Erkossa et al.
6. Mahfouz & Sharaf-Eldin
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هکتار) با کاربرد  %50کودهاي شيميايي  +زيستي حاصل گرديد
(جدول  7و شکل  .)0نتايج نشان داد که اعمال تنش در هر دو
مرحله رويشي و زايشي عملکرد سرشاخه گلدار را کاهش داد.
علت کاهش را ميتوان چنين بيان کرد که براي به وجود آمدن
گل ،گياه به رشد رويشي مناسب و توليد اندامهاي تشکيل
دهنده آن در مراحل مختلف رشد رويشي و زايشي نياز دارد .به-
نظر ميرسد که کاهش مواد فتوسنتزي توليدي بهعلت کاهش
سطح برگ و کاهش انتقال مواد آسيميالتي به سمت اندامهاي
زايشي در اثر تنش کمبود آب سبب کاهش عملکرد سرشاخه
گلدار شده است .کاربرد تلفيقي  %01کودهاي شيميايي +
زيستي توانسته در شرايط تنش کم آبي عملکرد بهتري نسبت به
کاربرد کامل ( 011درصد) کودهاي شيميايي داشته باشند .به-
طوريکه تيمار تلفيقي مذکور در تنش رويشي  51درصد و در
تنش زايشي  1درصد عملکرد سرشاخه گلدار را نسبت به
استفاده کامل  011درصد کودهاي شيميايي در همان شرايط
بهبود دهد .محفوظ و شرف الدين ( )2007نيز بعد از تحقيق بر
روي گياه دارويي رازيانه بيان کردند که استفاده از کودهاي
زيستي نيتروژنه و فسفاته به همراه  01درصد کودهاي شيميايي
عملکرد بهتري نسبت به استفاده يکنواخت کودهاي معدني
داشته است .از نتايج چنين بر ميآيد که کاربرد کودهاي زيستي
ميتواند عالوه بر کاهش مصرف کودهاي شيميايي تا حدي در
تعديل شرايط تنش کمآبي مفيد واقع شود.

اثر متقابل تنش کمآبي و تيمارهاي کودي بر تعداد
ساقه فرعي معنيدار نبود (جدول  .)0بنابر نتايج حاصل شده
تنش کم آبي موجب کاهش ساقهدهي گاوزبان گرديد .به-
طوريکه تنش رويشي  71/0درصد و تنش زايشي 00/3
درصد و تنش رويشي  +زايشي  17/0درصد ساقهدهي را
نسبت به شرايط بدون تنش تقليل داد .در حالت کلي وقوع
تنش ،سبب کاهش توليد مواد فتوسنتزي و کاهش توسعه
رويشي در گياه ميشود ،از عاليم کاهش توسعه رويشي مي-
توان به کاهش تعداد ساقه فرعي در گياه اشاره کرد (صفي-
خاني .)0711 ،اردکاني و همکاران ( )0711اظهار داشتند که
کمترين تعداد پنجه در گياه دارويي بادرنجبويه در تيماري که
بيشترين تنش را داشت مشاهده گرديد .همچنين اميدبيگي
و همکاران ( )0713بر روي گياه دارويي گل مکزيکي مشاهده
کردند که با افزايش تنش خشکي ساقهفرعي کاهش مييابد.
از طرف ديگر ساقهدهي زياد تحت شرايط خشکي يک صفت
نامطلوب به حساب ميآيد زيرا باعث مصرف بيهوده رطوبت
خاك ميگردد .بنابراين کاهش تعداد ساقههاي جانبي در
شرايط تنش شديد آبي را شايد بتوان بهعنوان يک مکانيسم
سازگاري براي گياه گاوزبان در نظر گرفت.
عملکرد سرشاخهگلدار

بنابر نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها ،تنش کم
آبي بر عملکرد سرشاخه گلدار اثر معنيدار داشت (جدول  .)0به-
طوريکه بيشترين سرشاخه گلدار در شرايط بدون تنش به-
دست آمد .کمترين مقدار نيز در شرايط ناشي از تنشهاي
رويشي  +زايشي حاصل گرديد (جدول  .)5تنش کم آبي به-
خصوص در مرحله زايشي نسبت به مرحله رويشي عملکرد
سرشاخه گلدار را بيشتر تحت تاثير قرار داد بهطوريکه تنش در
مرحله زايشي  01درصد و تنش رويشي  53درصد عملکرد
سرشاخه گلدار را کاهش داد (جدول  .)5اردکاني و همکاران
( )0711بيان کردند در شرايط بدون تنش بيشترين عملکرد
اندام هوايي و سرشاخه گلدار بادرنجبويه بهدست ميآيد.
تيمارهاي کودي اثر معنيداري بر عملکرد سرشاخه گلدار
داشتند (جدول  .)0بيشترين عملکرد سرشاخه گلدار با مصرف
 %01کودهاي شيميايي  +زيستي و کمترين عملکرد سرشاخه
گلدار با استفاده از  %50شيميايي  +زيستي حاصل گرديد
(جدول  .)5اثر متقابل تيمارهاي کودي و تنش کمبود آب
معنيدار شد (جدول  .)0بيشترين عملکرد سرشاخه گلدار در
هکتار در تيمار بدون تنش و با مصرف  %01کودهاي شيميايي +
زيستي و کمترين عملکرد سرشاخه گلدار ( 071/03کيلوگرم در

درصد و عملکرد اسانس

تنش کم آبي بر درصد و عملکرد اسانس اثر معنيداري
داشت (جدول  .)0بيشترين درصد اسانس ( 1/10درصد) در
شرايط تنش رويشي  +زايشي و کمترين درصد اسانس در تنش
رويشي ( 1/75درصد) و تيمار شاهد ( 1/53درصد) حاصل
گرديد (جدول  .)5در تيمارهاي کودي نيز بيشترين درصد
اسانس ( 1/73درصد) در تيمار  %01کودهاي شيميايي  +زيستي
و کمترين درصد اسانس ( 1/70درصد) در تيمار  %50کودهاي
شيميايي  +زيستي حاصل گرديد (جدول  .)5اثر متقابل تنش
کمبود آب و تيمارهاي مختلف کودي بر درصد اسانس معنيدار
نشد (جدول  .)0با توجه به جدول مقايسه ميانگينها در گياه
گاوزبان با اعمال تنش کمآبي درصد ماده موثره افزايش يافته
است بهطوريکه تنش رويشي  ،%1/7تنش زايشي  %50و تنش
رويشي  +زايشي  ،%51درصد اسانس را نسبت به شاهد افزايش
داد .تصور بر اين است که در شرايط تنش خشکي و کمآبي توليد
مواد موثره به دليل جلوگيري از اکسيداسيون درون سلولي
افزايش مييابد (اميدبيگي.)0731 ،
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شکل :0مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف تنش کمآبي و تيمارهاي کودي بر عملکرد سرشاخهگلدار گاوزبان
Fig 1: Mean comparisons of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments interaction effect on
florescence yield in Borago afficinalis L.

شرايط کم آبي درصد اسانس افزايش يافت ولي به دليل
کاهش محسوس عملکرد سرشاخه گلدار گاوزبان ،در کل
عملکرد اسانس کاهش يافت .نتايج مشابهي توسط صفيخاني
( )0711و عليآبادي فراهاني ( )0711بهدست آمده است .با
بررسي اثر متقابل نيز مشاهده ميگردد که کاربرد تلفيقي
 %01کود شيميايي  +زيستي در تيمار تنش رويشي  +زايشي
عملکرد اسانس را  55/15درصد نسبت به کاربرد کامل 011
درصد کودهاي شيميايي در همان شرايط افزايش داد .بنابر
نتايج ،کاربرد باکتريهاي محرك رشد ميتواند تا حدي در
تعديل شرايط تنش کم آبي از طريق بهبود فراهمي عناصر،
ترشح مواد تحريککننده رشد و تسريع مراحل اوليهاي رشد
مانند ريشه دواني ،جوانهزني و سبز شدن مفيد واقع شود
(ميشرا 7و همکاران 2010 ،و ناگاناندا و همکاران.)2010 ،

نتيجه اين آزمايش با نتايج بهدست آمده توسط ابرئو
و مازافرا )2005( 0در گياه راعي و خاليد )2006( 5در گياه
ريحان همخواني دارد .از آنجا که عملکرد اسانس گاوزبان
تابع درصد اسانس و عملکرد سرشاخه گلدار است .بيشترين
عملکرد اسانس ( 0/03کيلوگرم در هکتار) در شرايط بدون
تنش و کمترين عملکرد اسانس ( 5/11کيلوگرم در هکتار) در
تنش رويشي  +زايشي بهدست آمد .در تيمارهاي کودي نيز
بيشترين عملکرد اسانس ( 1/31کيلوگرم در هکتار) در تيمار
 %01کودهاي شيميايي  +زيستي و کمترين عملکرد (7/00
کيلوگرم در هکتار) در تيمار  %50شيميايي  +زيستي بهدست
آمد (جدول .)5
اثر متقابل تنش کمبود آب در تيمارهاي کودي بر
عملکرد اسانس معنيدار شد (جدول  .)0در بين تيمارهاي
تنش کمآبي بيشترين عملکرد اسانس ( 3/01کيلوگرم در
هکتار) در شرايط بدون تنش و با مصرف  %01کودهاي
شيميايي  +زيستي و کمترين عملکرد اسانس ( 5/50کيلوگرم
درهکتار) در شرايط تنش رويشي  +زايشي به همراه %50
شيميايي +زيستي مشاهده گرديد (جدول  7و شکل  .)5بنابر
نتايج بهدست آمده با تشديد تنش کم آبي عملکرد اسانس
کاهش يافت .کاهش عملکرد اسانس در نتيجه کاهش رطوبت
خاك ميتواند ناشي از اثر زيانبار تنش آبي بر رشد و توسعه
رويشي گياه باشد .از آنجا که عملکرد اسانس تابع درصد
اسانس و عملکرد سرشاخه گلدار گياه ميباشد .اگرچه در

درصد و عملکرد موسیالژ

براساس نتايج تجزيه واريانس دادهها اثر تنش کم آبي
بر درصد و عملکرد موسيالژ معنيدار بود (جدول  )0و بيش-
ترين درصد موسيالژ ( )%0/33در شرايط تنش زايشي و کم-
ترين درصد موسيالژ ( )%5/13در شرايط بدون تنش حاصل
گرديد (جدول  .)5در مورد تيمارهاي کودي نيز بيشترين
درصد موسيالژ ( )%1/30در تيمار  %01کودهاي شيميايي +
زيستي و کمترين درصد موسيالژ ( )%7/33با مصرف %50
کودهاي شيميايي  +زيستي حاصل گرديد (جدول  .)5بيش-
ترين عملکرد موسيالژ ( 01/31کيلوگرم در هکتار) در شرايط

1. Abreu & Mazzafera
2. Khalid

3. Mishra et al.
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زيستي به جاي کودهاي شيميايي ،نويد بخش کشاورزي
پايدار و کاهش آلودگيهاي زيست محيطي در آينده ميباشد.

بدون تنش و کمترين عملکرد ( 70/03کيلوگرم در هکتار) در
شرايط ناشي از تنش در مراحل رويشي  +زايشي مشاهده شد
(جدول  .)5بيشترين عملکرد موسيالژ با  %01کودهاي
شيميايي  +زيستي و کمترين عملکرد با مصرف  %50کودهاي
شيميايي  +زيستي حاصل گرديد (جدول  .)5اثر متقابل تنش
کمبود آب در تيمارهاي مختلف کودي براي درصد موسيالژ و
عملکرد موسيالژ معنيدار بود (جدول  .)0بيشترين درصد
موسيالژ در تنشهاي رويشي  +زايشي و با استفاده از %01
کودهاي شيميايي  +زيستي حاصل گرديد (شکل  .)7براي
عملکرد موسيالژ نيز باالترين عملکرد در شرايط بدون تنش و
با استفاده از  %01شيميايي  +زيستي مشاهده گرديد .کم-
ترين درصد موسيالژ ( )%5/11در تيمار بدون تنش و با
استفاده از تيمار کودي  %50کود شيميايي  +زيستي و کم-
ترين عملکرد موسيالژ نيز در شرايط ناشي از تنشهاي
رويشي  +زايشي و با استفاده از  %50کودهاي شيميايي +
زيستي حاصل گرديد (جدول  ،7شکل  .)7نتايج بهدست آمده
حاکي از آن است که استفاده از کودهاي زيستي بههمراه
کودهاي شيميايي بر درصد و عملکرد موسيالژ تاثير مثبت
بگذارد .با در نظر گرفتن اينکه عملکرد موسيالژ از حاصل
ضرب سرشاخه گلدار در درصد موسيالژ حاصل ميشود مي-
توان دريافت که علت اصلي باال بودن عملکرد موسيالژ در اين
تيمارها باال بودن سرشاخه گلدار و درصد موسيالژ ميتواند
باشد .سينگ 0و همکاران ( )2003و ظاهور 5و همکاران
( )2004نيز اظهار کردند که تيمارهاي حاصلخيزي خاك
درصد موسيالژ اسفرزه را بهطور معنيداري تحت تاثير قرار
دادند که نتيجه حاضر با آنها همخواني دارد.

سپاسگزاری
بدينوسيله از دانشگاه آزاد اسالمي کرمانشاه و
همچنين پرسنل محترم مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي
دانشگاه آزاد کرمانشاه جهت مساعدتهاي بيدريغشان کمال
تشکر و قدرداني را داريم.

نتیجهگیری
نتايج اين آزمايش نشان داد که مصرف تلفيقي
کودهاي شميايي بههمراه کودهاي زيستي نيتروژنه و فسفاته
تاثير معنيداري بر صفات کمي و کيفي مانند ارتفاع گياه،
تعداد ساقههاي فرعي ،عملکرد سرشاخه گلدار ،درصد و
عملکرد اسانس و موسيالژ گاوزبان داشته است و جهت
حصول حداکثر عملکرد سرشاخه گلدار گاوزبان مصرف %01
کودهاي شيميايي توام با استفاده از کودهاي زيستي توصيه
ميشود .از طرفي نتايج نشان داد که مصرف کودهاي زيستي
با بهبود شرايط تغذيهاي گياه در شرايط تنش کمآبياري
ميتوانند نقش مفيدي در جهت کاهش خسارتهاي شرايط
تنشزا داشته باشند و مهمتر آنکه ،جايگزيني کودهاي
1. Singh et al.
2. Zahoor et al.
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 مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف تنش کم آبي و تيمارهاي کودي بر عملکرد اسانس گاوزبان:5شکل
Fig 2: Mean comparisons of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments interaction effect on
Essential oil yield in Borago afficinalis L.

 مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف تنش کم آبي و تيمارهاي کودي بر عملکرد موسيالژ گاوزبان:7شکل
Fig 3: Mean comparisons of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments interaction effect on
Musilage yield in Borago afficinalis L.
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Effect of Nitrogen and Phosphorous Biofertilizers on Quantitative and Qualitative
Traits of Borage (Borago officinalis L.) under Water Deficit Stress
Karami1, A., Sepehri2*, A., Hamzei 2, J. and Salimi3, Gh.
Abstract
In order to study the effect of biofertilizer )Nitroxin and Biophosohate (on quantitative and qualitative traits of
Borago officinalis, a field experiment was conducted at Kermanshah, Iran, in year 2011. Water deficit stress set as main
factor with four levels, D1 (interrupt irrigation in vegetative phase), D2 (interrupt irrigation in reproductive phase), D3
(interrupt irrigation in vegetative phase + productive phase) and D4 (without water deficit stress). Water deficit stress
was applied by interrupting irrigation once. Fertilizer treatments set as sub factor with three levels, F1 (100% chemical
fertilizer), F2 (50% of chemical fertilizer + biofertilizer), F3 (25% of chemical fertilizer + biofertilizer). Result indicated
that these treatments had significant effects on plant height, number of branches, yield of florescence, essential oil yield
and mucilage yield. The highest value of the plant criteria was related to without stress and by using 50% of chemical
fertilizer + biofertilizer. And the lowest value was achieved from stress in vegetative + reproductive stages by using
25% of chemical fertilizer + biofertilizers. 50% of chemical fertilizer + biofertilizer in vegetative stage 14% and in
reproductive stage 19% increase the plant height in compare to use of 100% chemical fertilizer. The highest essntial oil
yield (7/18) and Musilage yield (74/94) was achieved by using 50% of chemical fertilizer + biofertilizers without stress
situation.
Keywords: Biofertilizer, stress, Borago officinalis L., Musilage, Eseential oil
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