
  
هاي خاك و کودهاي بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان کنندهاثر اصالح

 ) Echium amoenum(ایرانی 

  
 3حسن جهانم -*2پرویز رضوانی مقدم -1محمد بهزاد امیري

  24/03/1393: تاریخ دریافت
 02/02/1394: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

گاوزبـان ایرانـی   گیـاه دارویـی   هاي خاك و کودهاي بیولوژیک مختلـف بـر خصوصـیات مورفولـوژیکی و عملکـرد      کنندهمنظور بررسی اثر اصالحبه
)Echium amoenum(هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار    صورت طرح بلوكی مشهد در بهدر دانشگاه فردوس 1390-92هاي زراعی ، آزمایشی در سال

 -3اسـید فولویـک،    -2اسـید هیومیـک،    -1: ي خـاك و کـود بیولوژیـک مختلـف از جملـه     کنندهتیمارهاي آزمایش شامل هفت نوع اصالح. انجام شد
ــین  ــاکتري (نیتروکس ــاوي ب ــاي ح ــفر  -Azospirillum spp.( ،4و  .Azotobacter spp ه ــ(بیوفس ــاکتريح ــاي  اوي ب و  .Bacillus spه

Pseudomonas sp.( ،5-  بیوسولفور)Thiobacillus spp.( ،6-  میکوریزا)Glomus mosseae( میکوریزا  -7، و)Glomus intraradices ( و
نجر به افزایش عملکرد گـل در مقایسـه   میکوریزاي مورد مطالعه م نتایج آزمایش نشان داد که هر دو گونه. عنوان تیمار شاهد بودندعدم استفاده از کود به

 .درصد بیشتر از شاهد بـود  11و  24ترتیب به Glomus intraradicesو  Glomus mosseaeکه عملکرد گل در تیمارهاي طوريبا شاهد شدند، به
لی اثر کود بیولوژیک بیوفسـفر از ایـن نظـر    ي گل در بوته در مقایسه با شاهد شدند، وهاي اکولوژیک مورد مطالعه سبب افزایش تعداد چرخهتمامی نهاده

تیمـار  چرخـه در گیاهـان تحـت    1322تیمار شـاهد بـه   هاي تحتچرخه در بوته 342ي گل در بوته از که تعداد چرخهطوريطور بارزتري نمایان شد، بهبه
و تعداد دانه در بوته در تیمار اسید هیومیـک مشـاهده شـد،    ي خشک، وزن دانه در بوته بیشترین مقدار عملکرد دانه، عملکرد ماده. بیوفسفر افزایش یافت

 66و  63، 66، 82ترتیـب  ي خشک، وزن دانه در بوتـه و تعـداد دانـه در بوتـه بـه     ي کاربرد اسید هیومیک عملکرد دانه، عملکرد مادهکه در نتیجهطوريبه
   .درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند

   
 میکوریزا، نهاده اکولوژیک گیاه دارویی، وفسفر، بی اسید هیومیک،: هاي کلیديواژه

  
   2 1 مقدمه

 سـالم  هاي غذایی فرآورده پایدار و مداوم تولید از اطمینان ،امروزه
 یمناسـبات اجتمـاع   بـه  توجـه  و زیستمحیط سالمت حفظ با همراه

 مـورد توجـه   و بـوده  کشـاورزي  در تـوجهی قابل موضوع، واقتصادي
 مهمتـرین  از .اسـت  گرفتـه  قـرار  شـگران پژوه کشاورزان و روزافزون

عنـوان  خـاك بـه   حاصلخیزي حفظ غذا، تولید بر پایداري مؤثر مسائل
در  .باشـد  وم محصوالت کشاورزي میادائمی جهت تولید مد یک بستر

منظـور  بـه  ،باروري خاك و درعین حال آلوده نکـردن آن و حفظ واقع، 
نظـر  یک ضروري بهزراعی ارگانهاي  در سیستممدت  دراز سالم و تولید

                                                             
  استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد -1
  استاد و دانشیار دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد -3و  2

  )Email: rezvani@um.ac.ir                            :مسئولنویسنده  -(*
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هـاي  و براي دستیابی به ایـن هـدف، اسـتفاده از نهـاده    ) 17(رسد می
هاي خاك و کودهاي بیولوژیک امـري  کنندهویژه اصالح سازگار به بوم

  ). 38(ناپذیر است اجتناب
 بـا که  هستندهاي هتروژن  مولکولاي از مجموعه ،مواد هیومیکی

در نتیجـه از ثبـات شـیمیایی    و  انـد  باند شـده   به هم ینیروهاي ضعیف
بـه  درصد کل مواد آلی خاك را  80تا  65این مواد . باالیی برخوردارند

 30-300اسید هیومیک با وزن مولکولی). 28( دهندخود اختصاص می
کیلودالتـون   30 از فولویک با وزن مولکـولی کمتـر    اسید کیلودالتون و

محلـول بـا    وپایـدار نـامحلول    هايسبب تشکیل کمپلکس ،ترتیب به
هاي خاك کنندهمقادیر بسیار کم از این اصالح. گردند عناصرمیکرو می

از طریق بهبود خصوصـیات فیزیکـی، شـیمیایی و بیولـوژیکی خـاك،      
از دیگر مزایاي اسید ). 24(شود منجر به افزایش حاصلخیزي خاك می

کننــدگی تــوان بــه خاصــیت کــالتهیومیــک و اســید فولویــک مــی
) م، پتاسیم، منیزیم، روي، کلسیم، آهن، مس و غیرهسدی(عناصرغذایی 
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در پژوهشـی، اثـر   ). 24(هاي جانبی اشاره کـرد  و افزایش ظهور ریشه
 4000و  2000، 1000، 500صـفر،  (سطوح مختلـف اسـید هیومیـک    

ــرمیلــی ــی  ) گــرم در لیت ــاه داروی ــر عملکــرد و اجــزاي عملکــرد گی ب
ن خشـک انـدام   بررسی و گزارش شـد کـه بیشـترین وز    1بهار همیشه

 2000هوایی، ارتفاع و تعداد گل و برگ در بوته در اثـر کـاربرد تیمـار    
در پژوهشـی دیگـر،   ). 22(گرم در لیتر اسید هیومیک بدست آمد میلی

 100و  50صـفر،  (پس از بررسی اثر سـطوح مختلـف اسـید فولویـک     
 2بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیـاه دارویـی اسـفرزه   ) گرم در لیترمیلی

رش شد که کاربرد اسید فولویک ضمن بهبود خصوصیات کمـی و  گزا
  ). 12(کیفی گیاه، خسارات ناشی از تنش شوري را کاهش داد 

منظور افزایش  هاي اخیر، استفاده از کودهاي بیولوژیک به در سال
شمار حاصلخیزي خاك، جایگزینی مناسب براي کودهاي شیمیایی، به

ي گیاه بـراي نیـل   اهبردهاي تغذیهعنوان یکی از مهمترین ررفته و به
اندرکاران امـر تولیـد قـرار     به اهداف کشاورزي پایدار مورد توجه دست

کودهاي بیولوژیـک در حقیقـت مـوادي شـامل انـواع       ). 39(اند  گرفته
که توانایی تبدیل عناصرغذایی ) 7(مختلف موجودات ریز آزادزي بوده 

دسترس طی فرآینـدهاي   دسترس به فرم قابل اصلی را از فرم غیرقابل
زنـی   اي و جوانه و منجر به توسعه سیستم ریشه) 27(بیولوژیکی داشته 

در یـک پـژوهش، اثـر کودهـاي بیولوژیـک      ). 7(بهتر بذور می گردند 
و روش مصـرف  ) 4آزوسـپیریلوم لیپـوفروم  و  3آزوسپیریلوم کروکوکوم(

ش بررسی و گـزار  5آنها بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان
ي خشـک تولیـدي، عملکـرد دانـه و درصـد و      شد که بیشترین مـاده 

عملکرد اسانس زمانی بدست آمد که کودهـاي بیولوژیـک بـه هـر دو     
در پژوهشـی  ). 11(پاشـی اسـتفاده شـدند    حالت تلقیح با بذر و محلول

نیتروکسـین و  (دیگر گـزارش شـد کـه کـاربرد کودهـاي بیولوژیـک       
زراعـی و مورفولـوژیکی گاوزبـان    منجر به بهبود خصوصیات ) بیوفسفر
که در شرایط استفاده از این کودها تعداد گل در طوري شد، به 6اروپایی

توجهی بوته، عملکرد دانه، میزان فنول و اسید لینولنیک به میزان قابل
   ).3(بیشتر از شاهد بود 

از دیگر ریزجانداران همزیست با گیاهان که حاصـلخیزي خـاك،   
ها را بـه همـراه داشـته     نظام و حفظ سالمت بوم افزایش عناصر غذایی

میکوریزاها ). 9(توان به قارچ میکوریزا آربوسکوالر اشاره کرد است، می
. هاي کشـاورزي هسـتند  هاي موجود در خاك احتماالً فراوانترین قارچ

دهنـد   ي میکروبی خاك را تشکیل مـی توده درصد زیست 50تا  5آنها 
کیلـوگرم در هکتـار    900تـا   540آنهـا  هاي  ي هیفتوده زیست). 25(

                                                             
1- Calendula officinalis L. 
2- Plantago ovate L. 
3- Azotobacter chroococcum 
4- Azospirillum lipoferum 
5- Carum copticum Heirn 
6- Borago officinalis L. 

و برخی تولیدات حاصل از آنها نظیر گلومـالین داراي وزنـی   ) 40(است 
، 18(بسیاري از محققین ). 19(کیلوگرم در هکتار است  3000بیش از 

به نقش مثبت میکوریزا بـر خصوصـیات رشـدي گیاهـان اشـاره      ) 40
و انتقال عناصر غذایی احتماالً میکوریزا از طریق بهبود جذب . اند کرده

هـاي گیـاهی نظیـر اکسـین      و هورمون) 26(ها  و تولید متابولیت) 14(
در یک پژوهش گزارش شـد کـه   . شود می) 5(باعث افزایش رشد گیاه 

خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی  گالموس موسهکاربرد میکوریزا 
د دانـه  که تعداد دانه در بوته و عملکـر طوريرا بهبود بخشید، به 7شوید

در ). 13(درصد نسبت به شـاهد افـزایش یافتنـد     5/32و  32ترتیب به
ــایج نشــان داد کــه کــاربرد میکــوریزا گالمــوس   پژوهشــی دیگــر نت

منجر به افزایش میزان سطح برگ، وزن خشک و تر انـدام   8اتونیکاتوم
، میـزان فنولیـک و آنتوسـیانین گیـاه     bو  aهوایی، میـزان کلروفیـل   

   ).35(ر مقایسه با شاهد شد د 9دارویی ریحان
گوگرد یکی از عناصر ضروري مـورد نیـاز گیاهـان اسـت کـه در      

هاي اخیر استفاده از آن در تولیـد محصـوالت زراعـی و دارویـی      سال
هـاي   کاهش استفاده از نهـاده ). 31(کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

از  NPKگوگردي از یک سو و افزایش روزافزون استفاده از کودهـاي  
هاي کشـاورزي   سوي دیگر باعث بر هم خوردن تعادل گوگردي خاك

گـزارش کردنـد کـه    ) 15 ،1(که برخـی محققـین    طوري شده است، به
هـاي ضـروري    ها و ویتامین دلیل کمبود گوگرد، سنتز برخی پروتئین به

هـاي   شـود، از ایـن رو اسـتفاده از نهـاده    گیاهان با مشکل مواجه مـی 
ر بیوسولفور براي بهبـود خصوصـیات کمـی و    سازگار نظی گوگردي بوم

در یک پژوهش اثـر کودهـاي   . رسد کیفی گیاهان ضروري به نظر می
اوره، بیوسولفور، بیوفسفر، نیتروکسـین،  (شیمیایی و بیولوژیک مختلف 

بیوسـولفور،  +نیتروکسین، بیوفسفر+بیوفسفر، اوره+بیوسولفور، اوره+اوره
ــین ــین +نیتروکســــ ــولفور، نیتروکســــ ــفر، بیوف+بیوســــ ســــ

بر خصوصیات کمی و کیفـی  ) بیوسولفور و شاهد+بیوفسفر+نیتروکسین
بررسی و گزارش شد کـه کـاربرد بیوسـولفور     10گیاه دارویی سرخارگل

تنهایی و در ترکیب با سایر کودهاي مورد مطالعه منجر بـه افـزایش   به
ي وزن خشک برگ، عملکرد بیولوژیـک، طـول ریشـه و تعـداد سـاقه     

   ).1(به شاهد شد فرعی در بوته نسبت 
 12ي گاوزبـان گیاهی چندساله و متعلق به خانواده 11گاوزبان ایرانی

ویـژه در  این گیاه بـومی منـاطق شـمالی ایـران اسـت و بـه      . باشدمی
). 21(صورت خودرو پراکنش دارد هاي شمالی کشور بهارتفاعات استان

. تـا اوایـل خـرداد اسـت     موسم گلدهی گاوزبان ایرانی اواخر فـروردین 

                                                             
7- Anethum graveolens L.  
8- Glomus etunicatum 
9- Ocimum basilicum L. 
10- Echinacea purpurea 
11- Echium amoenum 
12- Boraginaceae 
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هاي بنفش رنـگ ایـن گیـاه از سـالیان دور در طـب      ي گلبرگعصاره
بخـش، معـرق، ضـدالتهاب و    اي مقوي، آرامعنوان ماده سنتی ایران به

پهلـو  ضدافسردگی شناخته شده و در درمـان سـرفه، گلـودرد و سـینه    
در برخی از مطالعات اخیر، به افزایش ایمنی سـلولی  ). 30(کاربرد دارد 

  ). 10(ي مصرف گاوزبان ایرانی تأکید شده است یجهبدن انسان در نت
اي که در مورد تـأثیر اسـیدهاي آلـی و    علیرغم تحقیقات گسترده

کودهاي بیولوژیک بر گیاهان زراعی انجام شده، اطالعـات موجـود در   
ها بر بسیاري از گیاهان دارویی اندك است، لـذا بـا   مورد اثر این نهاده

اي شیمیایی، همچنین نظر به اهمیت ي کودهرویه توجه به مصرف بی
عنوان یکی از مهمترین محصـوالت دارویـی کـه در    گاوزبان ایرانی به

بسیاري از صنایع داروسـازي، آرایشـی و بهداشـتی کـاربرد دارد، ایـن      
پژوهش با هدف ارزیابی اثر اسیدهاي آلـی و کودهـاي بیولوژیـک بـر     

یک نظام زراعی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی در 
 . نهاده انجام گرفتکم

  
    ها مواد و روش

ي تحقیقاتی در مزرعه 1390-92هاي زراعی این پژوهش در سال
کیلـومتري   10ي کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در دانشکده

 عرض و شرقی يدقیقه 23 و درجه 59 جغرافیایی طول شرق مشهد با
متـر از سـطح    985 ارتفاع و الیشم يدقیقه 15و  درجه 36 جغرافیایی

. هاي کامل تصادفی با سه تکـرار انجـام شـد   در قالب طرح بلوك دریا
ي خـاك و  کننـده هفت نوع اصالح: تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از

، 2اسید فولویـک  -2، 1اسید هیومیک -1کود بیولوژیک مختلف شامل 
و  3ازتوبــاکترهــاي  حــاوي بــاکتري (نیتروکســین  -3، 2فولویــک

بیوفسـفر   -4، )در زمان تولید کود C/ml 108=CFU، با 4یلومآزوسپیر
 C/ml 107=CFU، بـا  6سودوموناسو  5باسیلوسهاي  حاوي باکتري(

107=CFU 7تیوباسـیلوس (بیوسولفور  -5، )در زمان تولید کود ،C/ml 
108=CFU 7 ،8گالمـوس موسـه  میکـوریزا   -6، )در زمان تولید کود- 

  . ر شاهدتیما -8و  9گالموس اینترادیسهمیکوریزا 
منظـور تعیـین خصوصـیات    اي، بـه  قبل از انجام آزمایشات مزرعه

متـري خـاك محـل     سانتی 30فیزیکوشیمیایی خاك، از عمق صفر تا 

                                                             
1- (POW HUMUS®, Bioactive 85% WSG, HUMIN 
TECH, Germany, www.humintech.com) 
2- (Fulvital® Plus WSP, Bioactive 75% WSG, HUMIN 
TECH, Germany, www.humintech.com) 
3- Azotobacter spp. 
4- Azospirillum spp. 
5- Bacillus sp.  
6- Pseudomonas sp. 
7- Thiobacillus spp. 
8- Glomus mosseae  
9- Glomus intraradices 

برداري انجام گرفت که خصوصیات فیزیکوشـیمیایی آن   آزمایش نمونه
 . نشان داده شده است 1در جدول 

لوژیـک،  سازي زمین با تأکید بـر عملیـات زراعـی اکو    جهت آماده
ترتیـب کـه پـس از انجـام دیسـک      اینخاکورزي حداقل انجام شد، به

. متـر ایجـاد شـدند    80/4×5/2هـاي آزمایشـی بـا ابعـاد     سبک، کرت
گـرم   200میـزان  ها به منظور تلقیح میکوریزا، خاك حاوي این قارچ به
بـذرهاي  . ازاي هر بوته در هنگام کاشـت زیـر بـذور قـرار داده شـد     به

-ي تحقیقاتی دانشکدهي مشهد از مزرعهی با منشاء تودهایران گاوزبان
 1391مـاه  ي کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و اواخر فرودین

 40ي روي ردیـف  متـر و بـا فاصـله    سانتی 50هایی به فاصله در ردیف
منظور اعمال  همزمان با کاشت و به. سانتی متر از یکدیگر کشت شدند

، میزان دو لیتـر  )ن، بیوفسفر و بیوسولفورنیتروکسی( کودهاي بیولوژیک
هاي آزمایشی بسـته  در هکتار از این کودها با بذرهاي هر یک از کرت

به تیمار آزمایشی مربوطه آغشته شدند، ضمن اینکـه در هـر دو سـال    
ي شش تا هفت برگی همراه این کودها در مرحله زراعی مورد مطالعه،

بالفاصله اولین آبیاري . ه شدندهاي مربوطه اضافبا آب آبیاري به کرت
روز یکبـار تـا آخـر     7هاي بعدي به فاصله هـر   پس از کاشت و آبیاري

به دلیـل کـودي بـودن ماهیـت      .شدفصل رشد به روش نشتی انجام 
تیمارها و جلوگیري از اختالط تیمارها با هم، براي هر بلوك آزمایشـی  

اسیدهاي آلی کاربرد . یک جوي و فاضالب جداگانه در نظر گرفته شد
هـا در مراحـل شـش تـا      پاشی روي برگصورت محلول در دو نوبت به

هفت برگی و قبل از گلدهی انجام گرفـت و در دومـین سـال زراعـی     
ــاه قــرار گرفــت ) 92-1391( ــزان کــود در اختیــار گی . نیــز همــین می

پاشی به هنگام غروب آفتاب و توسـط پمـپ دسـتی بـا حجـم       محلول
اسید هیومیک و اسـید فولویـک   . انجام شدلیتر در هکتار  400پاشش 

هـاي تجـاري پوهومـوس و    ترتیب با نـام مورد استفاده در آزمایش، به
بودند ) کشور آلمان(فولویتال، گرانول قابل حل در آب با منشاء معدنی 

-براي حصول تراکم مناسب، پس از رسیدن گیاه به مرحله). 1جدول (
هاي هرز تنها  کنترل علف براي. برگی عملیات تنک انجام گرفت 4ي 

روز پس از  45و  30، 15ترتیب  به(سه نوبت وجین دستی در سال اول 
روز پـس از رشـد    30(و یک نوبت وجین دستی در سـال دوم  ) کاشت

سازي زمین و در طـول   براي آماده. انجام شد) مجدد گیاه در سال دوم
کـش شـیمیایی    کـش و قـارچ   کـش، آفـت   گونه علف ي رشد هیچدوره

  . ستفاده نشدا
، از ابتدا تا انتهاي فصل گلـدهی،  )1391-92(در سال زراعی دوم 

صـورت روزانـه برداشـت و    هاي آزمایشی بههاي تمام سطح کرتگل
هـا در طـی   مجموع وزن خشک گـل . ها توزین گردیدوزن خشک گل

ي گلدهی به عنوان عملکرد گـل خشـک در هـر کـرت در نظـر      دوره
هـا و  ي رسـیدگی دانـه  رشد، با آغاز مرحلـه در اواخر فصل . گرفته شد

بوته  3تعداد (متر مربع از هر کرت  5/0هوایی گیاه،  خشک شدن اندام
ي گل به طور تصادفی انتخاب و صفاتی نظیر تعداد چرخه) از هر کرت
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  .مشخصات خاك، اسید هیومیک و اسید فولویک مورد استفاده در آزمایش - 1دول ج
Table 1- Soil characteristics, used humic acid and fulvic acid. 

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش  
Physical and chemical characteristics of experimental field soil 

 بافت خاك
Soil texture  

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

(%)  
 قابل دسترسفسفر 

Available phosphorous 
(ppm)  

 پتاسیم قابل دسترس
Available potassium 

(ppm)  
  اسیدیته

pH 
  هدایت الکتریکی

EC (dSm-1)  
 Siltyسیلت -لومی

loam 
0.075  11  470  7.6  1.1  

 خصوصیات اسید هیومیک مورد استفاده 
Characteristics of used humic acid  

 
  

 اسیدیته
pH  

 سایر مواد
Other materials 

(%)  
 آهن

Fe (%)  
 نیتروژن آلی

Organic nitrogen 
(%)  

 اکسید پتاسیم
Potassium oxid (%)  

 اسید هیومیک
Humic acid (%)  

  نام تجاري
Trade name 

 پوهوموس  85  12 1.1  0.8  1.1  9-10
WGS85% 

 اده خصوصیات اسید فولویک مورد استف
Characteristics of used fulvic acid    

 اسیدیته
pH 

 سایر مواد
Other materials 

(%)  
 گوگرد
S (%)  

 منیزیم
Mg (%)  

 روي
Zn (%)  

  مس
Cu (%) 

  منگنز
Mn (%)  

  آهن
Fe (%) 

 اسید فولویک
Fulvic acid 
(%)  

  نام تجاري
Trade name 

 WGS75% فولویتال  75  4  2.5  1  2.5  6-7  5-6  2  4-5
 

هاي تمام ي خشک، بوتهراي تعیین عملکرد دانه و عملکرد مادهب  
اي از سـطح زمـین   هاي آزمایشی بـا رعایـت اثـر حاشـیه     سطح کرت

شـاخص  . برداشت و وزن دانه و عملکرد زیسـتی آنهـا تعیـین گردیـد    
ترتیب از درصد نسبت عملکـرد گـل و دانـه بـه     برداشت گل و دانه به

   .ي خشک بدست آمدندعملکرد ماده
و هاي حاصل از آزمایش  تحلیل رگرسیونی دادهتجزیه واریانس و 

 SAS Ver. 9.1 ،Slideافزارهـاي   نـرم بـا اسـتفاده از   ها  رسم شکل
Write Ver.2  وMS EXCEL Ver. 11  ي مقایسـه  .انجام گرفـت

اي  درصد و بر اساس آزمـون چنددامنـه   5ها در سطح احتمال  میانگین
  . دانکن انجام گردید

 
  بحث نتایج و

  عملکرد گل و دانه
تأثیر اسیدهاي آلی و کودهاي داري تحتطور معنیعملکرد گل به

 کـه هـر دو گونـه   ، به طـوري )2جدول (بیولوژیک مختلف قرار گرفت 
میکوریزاي مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد گـل در مقایسـه بـا    

گالمـوس  و  گالموس موسـه شاهد شدند و عملکرد گل در تیمارهاي 
درصد بیشتر از شاهد بود، که البته از این  11و  24ترتیب به ترادیسهاین

). 1شـکل  (دار نبـود  با شـاهد معنـی   گالموس اینترادیسهنظر اختالف 
داري با شـاهد نداشـت، ولـی از    اسید فولویک نیز اگر چه تفاوت معنی

آنجایی که این تیمار افزایش یک درصـدي عملکـرد گـل نسـبت بـه      

هاي مختلف میکوریزا احتماالً گونه). 1شکل (داشت  شاهد را به همراه
منجـر بـه بهبـود    ) 14(از طریق افزایش جذب و انتقال عناصر غذایی 

در یک پژوهش، گـزارش شـد کـه اثـر میکـوریزا      . عملکرد گل شدند
بـر اجـزاي عملکـرد، عملکـرد دانـه، عملکـرد       ) گالموس اینترادیسه(

و  1اسـانس رازیانـه   بیولوژیک، شاخص برداشت و محتـوي و عملکـرد  
ترتیـب باعـث   که تلقیح بـا میکـوریزا بـه   دار بود، به طوريزنیان معنی

در ). 33(درصدي عملکرد این دو گیاه دارویـی شـد    85و  35افزایش 
پژوهشی دیگر، اثر میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویـی  

مورد مطالعه قـرار گرفـت و گـزارش شـد کـه در       2کاغذيکدو پوست
-رایط کاربرد این کود بیولوژیک، خصوصیات مورفولوژیکی گیاه و بهش

  ). 3(هاي زایشی گیاه به طور چشمگیري افزایش یافت ویژه رشد اندام
اثر اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلف بـر عملکـرد دانـه    

کیلـوگرم در   76/1192(که بیشـترین  طوري، به)2جدول (دار بود معنی
ترتیـب  عملکرد دانه به) کیلوگرم در هکتار 58/214(و کمترین ) هکتار

همـانطور  ). 1شکل (در تیمارهاي اسید هیومیک و شاهد مشاهده شد 
شود بین عملکرد دانه و وزن دانه در بوتـه  مشاهده می 4که در جدول 

همبستگی مثبت وجود داشت و از آنجایی که اسید هیومیک افـزایش  
ت، بنابراین افزایش عملکرد دانـه در  وزن دانه در بوته را به همراه داش

طور کلـی،  به. رسدشرایط استفاده از اسید هیومیک منطقی به نظر می
                                                             
1- Foeniculum vulgare Mill. 
2- Cucurbita pepo L. 
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هاي اکولوژیک مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد دانه تمامی نهاده
ترتیب که عملکرد دانـه در اسـیدهاي   ایندر مقایسه با شاهد شدند، به

درصد بیشتر از شاهد بـود،   55 و 82ترتیب آلی هیومیک و فولویک به
ترتیب افزایش کودهاي بیولوژیک نیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور به

همراه داشتند درصدي عملکرد دانه را نسبت به شاهد به 69و  76، 24
گالمـوس   وگالمـوس موسـه   (و دو گونه میکـوریزاي مـورد مطالعـه    

دانـه را در  درصـدي عملکـرد    64و  62ترتیب افـزایش   به) اینترادیسه
رسـد کـه اسـیدهاي    نظر میبه). 1شکل (مقایسه با شاهد سبب شدند 

آلی مورد مطالعه از طریـق بهبـود خصوصـیات فیزیکـی، شـیمیایی و      
تـر گیـاه   شرایط مساعدي را براي رشد مطلـوب ) 23(بیولوژیکی خاك 

فراهم کردند، لذا افزایش عملکرد دانه در شرایط کـاربرد ایـن کودهـا    
در یـک پـژوهش، اثـر سـطوح مختلـف اسـید       . رسد ر مینظمنطقی به

مطالعه و گزارش شد  1هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سویا
ام اسـید هیومیـک   پـی پـی  1000که بیشترین عملکرد دانه در سـطح  

ام از ایـن اسـید آلـی نیـز     پیپی 2000بدست آمد، ضمن اینکه کاربرد 
اد غالف در بوتـه را نسـبت بـه    بهبود ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و تعد

هاي مختلف میکوریزا احتمـاالً از طریـق   گونه). 8(شاهد در پی داشت 
باعـث  ) 5(هاي گیاهی نظیر اکسـین  و هورمون) 26(ها تولید متابولیت

گـزارش شـد کـه تلقـیح بـا میکـوریزا       . بهبود عملکرد دانه گیاه شدند
ویـژه  د و بهخصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی شوی گالموس موسه

درصد نسبت بـه شـاهد افـزایش داد     5/32ي این گیاه را عملکرد دانه
نیـز گـزارش کردنـد کـه کـاربرد      ) 15(برخی دیگر از محققـین  ). 13(

ي نقش مؤثري در بهبود عملکـرد دانـه   2گالموس اتونیکاتوممیکوریزا 
 . داشت 3آفتابگردان

 
  ي خشکعملکرد ماده

تأثیر اسیدهاي آلی داري تحتنیطور معي خشک بهعملکرد ماده
طـوري کـه اسـیدهاي    ، به)2جدول (و کودهاي بیولوژیک قرار گرفت 

درصـدي   46و  66ترتیب منجر به افزایش آلی هیومیک و فولویک به
کـود  ). 3جـدول  (ي خشک در مقایسه بـا شـاهد شـدند    عملکرد ماده

 وگالمــوس موســه هــاي میکــوریزاي بیولوژیــک بیوســولفور و گونــه
درصـدي   19و  61، 34ترتیـب افـزایش   نیـز بـه   موس اینترادیسهگال

همراه داشتند، که البتـه از  ي خشک را نسبت به شاهد بهعملکرد ماده
دار بـا شـاهد معنـی    گالموس اینترادیسهاین نظر اختالف بیوسولفور و 

رسد که اسیدهاي آلی هیومیـک و فولویـک   نظر میبه). 3جدول (نبود 
و بهبــود خصوصـــیات  ) 37(اصــر غـــذایی  از طریــق فراهمـــی عن 

ي خشـک  منجر به افزایش عملکرد مـاده ) 24(فیزیکوشیمیایی خاك 
، 1000، 500صـفر،  (اثر سـطوح مختلـف اسـید هیومیـک     . گیاه شدند

                                                             
1- Glycin max L.  
2- Glomus etunicatum 
3- Helianthus annuus  

بر خصوصیات کمـی و کیفـی گیـاه    ) گرم در لیترمیلی 4000و  2000
رد بهار مطالعه و گزارش شد که بیشترین مقـدار عملکـ  دارویی همیشه

گـرم در  میلی 2000زیستی، ارتفاع و تعداد گل و برگ در بوته در تیمار 
بـه  ) 40 ،18(بسیاري از محققین ). 22(لیتر اسید هیومیک حاصل شد 

. اند هاي مثبت میکوریزا بر خصوصیات رشدي گیاهان اشاره کردهنقش
ي عملکـرد مـاده   گالموس اتونیکاتومگزارش شد که کاربرد میکوریزا 

 ). 35(حان را در مقایسه با شاهد افزایش داد خشک ری
 

  شاخص برداشت گل و دانه
شـود، اثـر اسـیدهاي آلـی و     مشاهده می 2همانطور که در شکل 

کودهاي بیولوژیک مختلف بر شاخص برداشت گل و دانه متفاوت بود، 
ي تیمار شاهد این ترتیب که بیشترین شاخص برداشت گل در نتیجهبه

نیـز از   گالموسـه اینترادیسـه  اي نیتروکسـین و  بدست آمـد و تیمارهـ  
شاخص برداشت گل مطلوبی در مقایسـه بـا سـایر تیمارهـا برخـوردار      

کـه  داري با شـاهد نداشـتند، در حـالی   بودند و از این نظر تفاوت معنی
. بیشترین شاخص برداشت دانـه در اثـر تیمـار بیوفسـفر بدسـت آمـد      

ــ    ک، نیتروکســین، شـاخص برداشــت دانـه در تیمارهــاي اسـید هیومی
درصد  53و  50، 48، 47ترتیب نیز به گالموس اینترادیسهبیوسولفور و 

رسـد کـه   نظـر مـی  بـه ). 2شـکل  (نسبت به شاهد افزایش نشـان داد  
اي گیـاه  ي سیستم ریشـه کودهاي بیولوژیک احتماالً از طریق توسعه

در یک پژوهش . ، خصوصیات مورفولوژیکی گیاه را بهبود بخشیدند)7(
ي کـاربرد کـود بیولوژیـک و اوره، شـاخص     رش شد که در نتیجـه گزا

در مقایسه با شاهد افـزایش   4ي گیاه ماشبرداشت دانه و عملکرد دانه
در پژوهشـی دیگـر گـزارش شـد کـه کـاربرد جداگانـه و        ). 23(یافت 

ي فسفات و میکوریزا منجـر  کنندههمزمان کود بیولوژیک باکتري حل
در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیـک،   به بهبود ارتفاع، وزن دانه

 ).6(شد  5عملکرد دانه و در نهایت شاخص برداشت گیاه عدس
 

  ي گل در بوته وزن گل و تعداد چرخه
داري بـر  طور معنـی اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلف به

 3و همـانطور کـه در شـکل    ) 2جدول (وزن گل در بوته تأثیر داشتند 
داراي بیشترین تـأثیر  گالموس موسه ود، کود بیولوژیک شمشاهده می

درصـدي وزن گـل در بوتـه را     22بر وزن گل در بوته بود و افـزایش  
 . نسبت به شاهد سبب شد

 
 
 
  
 

                                                             
4- Vigna radiata 
5- Lens culinaris Medik 
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 .اثر اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلف بر عملکرد گل و عملکرد دانه گاوزبان ایرانی - 1شکل 

Figure 1- Effect of different organic acids and biofertilizers on flower and seed yield of Iranian Ox-Tongue. 
.درصد ندارند 5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ف مشترك، اختالف معنیوهاي داراي حربراي هر صفت، میانگین  

In each trait, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level. 
  

 
 .ي کاربرد اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلفتغییرات شاخص برداشت گل و دانه در گاوزبان ایرانی در نتیجه - 2شکل 

Figure 2- Changes of flower and seed harvest index of Iranian OX- Tongue in conditions of organic acids and different biofertilizers 
application. 
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ترتیب منجر و اسید فولویک نیز به گالموس اینترادیسهتیمارهاي 

درصـدي وزن گـل در بوتـه در مقایسـه بـا شـاهد        1و  11به افزایش 
بـا توجـه   . دار نبودشدند، ولی اختالف آنها با شاهد از نظر آماري معنی

، )4جـدول  (همبستگی محاسبه شده بین صـفات مختلـف   به ضرایب 
همبسـتگی منفـی و   ي گل در بوتهبین وزن گل در بوته و تعداد چرخه

رسد کودهـایی کـه   نظر میوجود داشت، لذا به) r=-61/0**(دار  معنی
 ي گل در بوتـه نشـان دادنـد   بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد چرخه

، نتوانسـتند نقـش   )تیمارهاي اسید هیومیـک، بیوفسـفر و بیوسـولفور   (
از آنجاییکـه در گاوزبـان    .مؤثري در بهبود وزن گل در بوته ایفا کننـد 

هاي فرعی تولید گـل  هاي گل نزدیک به رأس ساقهایرانی تنها چرخه
ي گـل در  ي منفی بین وزن گل در بوته و تعداد چرخهکنند، رابطهمی

در یک پژوهش گزارش شد که استفاده از . رسدنظر میبوته منطقی به
 گالموس اتونیکاتوم، گالموس اینترادیسه(هاي مختلف میکوریزا گونه

منجر به بهبود خصوصیات مورفولـوژیکی و  ) 1گالموس کالروایدیومو 
   ).32(شد  2جعفريگیاه گل ویژه افزایش تعداد و وزن گل در بوتهبه

بررسی اثر اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلف بر تعداد  در
هاي اکولوژیک مورد ي گل در بوته مشاهده شد که تمامی نهادهچرخه

ي گل در بوته در مقایسه با شاهد مطالعه منجر به افزایش تعداد چرخه
-شدند، ولی اثر اسید هیومیک و کود بیولوژیک بیوفسفر از این نظر به

ي گـل در بوتـه از   که تعـداد چرخـه  طورينمایان شد، بهطور بارزتري 
ترتیب به(چرخه  1322و  1313ترتیب به چرخه در تیمار شاهد به 342

ــه شــاهد 74و  74افــزایش  در تیمارهــاي اســید ) درصــدي نســبت ب
 57اسید فولویک افزایش ). 3شکل (هیومیک و بیوفسفر افزایش یافت 

نسبت به شاهد به همراه داشت، ي گل در بوته را درصدي تعداد چرخه
ترتیب منجر به افـزایش  کودهاي بیولوژیک نیتروکسین و بیوسولفور به

ي گل در بوته در مقایسه با شاهد شدند درصدي تعداد چرخه 70و  62
گالمـوس   وگالموس موسـه  (و هر دو گونه میکوریزاي مورد استفاده 

نسـبت بـه شـاهد    درصد  59ي گل در بوته را تعداد چرخه) اینترادیسه
مشهود است، بـین تعـداد    4چنانچه در شکل ). 3شکل (افزایش دادند 

ي گل در بوته و تعداد ساقه فرعی در بوته همبسـتگی مثبـت و   چرخه
وجود داشت، لذا با توجه به اینکـه اسـتفاده از   ) R2= 83/0**(دار معنی

اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلف باعث افزایش تعداد سـاقه  
ي گـل در بوتـه در   ، بهبود تعـداد چرخـه  )3جدول (رعی در بوته شد ف

اگـر چـه افـزایش    . رسد نظر میشرایط استفاده از این کودها منطقی به
ي گل در بوته منجر به کاهش عملکرد گل و وزن گـل در  تعداد چرخه

همراه داشت بوته شد، ولی بهبود عملکرد دانه و وزن دانه در بوته را به
در یک پژوهش اثـر سـطوح مختلـف اسـید هیومیـک بـر       ). 3جدول (

                                                             
1- Glomus claroideum 
2- Tagetes patula L.  

بهـار بررسـی و گـزارش    خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه
گرم در لیتر اسید هیومیک منجر بـه تولیـد   میلی 2000شد که کاربرد 

). 22(ي خشک تولیدي و تعداد گل در بوته شـد  بیشترین ارتفاع، ماده
هاي بیولوژیـک مختلـف بـر    در پژوهشی دیگر، پس از بررسی اثر کود

عملکرد و اجزاي عملکرد گیـاه دارویـی سـرخارگل گـزارش شـد کـه       
کـاربرد جداگانـه و ترکیبـی    (تمامی کودهاي بیولوژیک مورد مطالعـه  

، بهبود خصوصـیات کمـی و کیفـی    )نیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور
گیاه را به همراه داشتند، ولـی بیشـترین وزن خشـک بـرگ، عملکـرد      

طول ریشه و تعداد گل در بوته در تیمار ترکیبی نیتروکسین و  زیستی،
   ).1(بیوفسفر مشاهده شد 

  
  وزن و تعداد دانه در بوته

اثر اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلـف بـر وزن و تعـداد    
و بیشترین و کمترین وزن و تعداد ) 2جدول (دار بود دانه در بوته معنی

تیمارهاي اسید هیومیک و شاهد مشـاهده   ترتیب در اثردانه در بوته به
نشان داد که بین وزن و تعـداد دانـه در    4نتایج جدول ). 3جدول (شد 

بوته همبستگی مثبت وجود داشت، بنابراین تأثیرگذاري اسید هیومیک 
طور کلی تمـامی تیمارهـاي   به. رسدبر هر دو صفت منطقی به نظر می

ر به افزایش وزن و تعـداد دانـه   سازگار مورد مطالعه منجاي و بومتغذیه
ترتیب کـه وزن دانـه در بوتـه در    ایندر بوته نسبت به شاهد شدند، به

گالمـوس  تیمارهاي اسید فولویک، نیتروکسین، بیوفسفر، بیوسـولفور،  
 47و  39، 53، 63، 16، 41ترتیـب  بـه  گالمـوس اینترادیسـه  و  موسـه 

-ز در این تیمارهـا بـه  درصد بیشتر از شاهد بود و تعداد دانه در بوته نی
درصد نسبت به شاهد افزایش یافت  50و  48، 54، 60، 15، 39ترتیب 

کننـدگی  رسد که اسیدهاي آلی از طریـق کـالت  نظر میبه). 3جدول (
ي سیسـتم  و کودهاي بیولوژیک از طریـق توسـعه  ) 37(عناصرغذایی 

وجه به با ت. ، بهبود وزن و تعداد دانه در بوته را سبب شدند)7(اي ریشه
، بین تعداد ساقه فرعی در بوته و تعـداد و وزن دانـه در   4نتایج جدول 

داري وجود داشت، لذا تیمارهاي مؤثر بر بوته همیستگی مثبت و معنی
تعداد ساقه فرعی در بوته منجر به افزایش وزن و تعداد دانـه در بوتـه   

 هاي اکولوژیکدر یک پژوهش گزارش شد که استفاده از نهاده. شدند
ي ترکیبی این اسید هیومیک، نیتروکسین، میکوریزا و استفاده(مختلف 

ویژه وزن و تعداد منجر به بهبود خصوصیات کمی و کیفی و به) کودها
در پژوهشی دیگـر، گـزارش شـد کـه     ). 20(شد  3ي گندمدانه در بوته

گرم در هکتـار اسـید هیومیـک، عملکـرد دانـه و       300تا  200کاربرد 
درصـد   23و  25ترتیـب  را بـه  4خشـک تولیـدي ذرت  ي عملکرد ماده

که در شـرایط اسـتفاده از ایـن    نسبت به شاهد افزایش داد، ضمن این

                                                             
3- Triticum aestivum 
4- Zea mays 
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   ).29(افزایش یافت اسید آلی، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته نیز در مقایسـه بـا شـاهد    
  

  
  .ي کاربرد اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک مختلفدر نتیجه ي گل در بوته در گاوزبان ایرانیتغییرات وزن گل و تعداد چرخه - 3شکل 

Figure 3- Changes of flower weight and flower cycle number per plant of Iranian OX- Tongue in conditions of organic acids and different 
biofertilizers application. 

  

  
ي گاوزبان ایرانی در شرایط کاربرد اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک  در بوته و تعداد ساقه فرعی در بوته گل  ي بین تعداد چرخه رابطه - 4شکل 

 .مختلف
Figure 4- Relationship between flower cycle number per plant and lateral branch number per plant of Iranian Ox-Tongue in conditions of 

organic acids and different biofertilizers application.  
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  تعداد ساقه فرعی در بوته و طول ساقه فرعی
تـأثیر اسـیدهاي   داري تحتطور معنیتعداد ساقه فرعی در بوته به

و بیشـترین  ) 2جـدول  (آلی و کودهاي بیولوژیک مختلف قرار گرفـت  
عـداد  ت) ساقه فرعـی در بوتـه   18(و کمترین ) ساقه فرعی در بوته 44(

ترتیب در تیمارهاي بیوفسفر و شـاهد مشـاهده   ساقه فرعی در بوته به
هاي اکولوژیک مـورد مطالعـه نیـز افـزایش     سایر نهاده). 3جدول (شد 

دار تعداد ساقه فرعی در بوته را در مقایسه با شاهد سـبب شـدند،   معنی
ترتیـب افـزایش   ترتیب که اسیدهاي آلی هیومیک و فولویک بـه اینبه

درصدي تعداد ساقه فرعی در بوته را نسبت به شـاهد سـبب    47و  45
شدند، کودهاي بیولوژیک نیتروکسین و بیوسولفور، تعداد ساقه فرعـی  

درصد در مقایسه با شاهد افزایش دادند و  53و  41ترتیب در بوته را به
ترتیـب  به گالموس اینترادیسه وگالموس موسه هاي میکوریزاي گونه

درصدي تعداد ساقه فرعی در بوته نسبت به  40و  36منجر به افزایش 
در یک پژوهش اثر کودهاي بیولوژیک مختلف ). 3جدول (شاهد شدند 

بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه دارویـی گاوزبـان اروپـایی بررسـی و     
ي نیتـروژن  کنندههاي تثبیتگزارش شد که در شرایط کاربرد باکتري

ــپیریلوم( ــاکتري) آزوس ــلو ب ــاي ح ــدهه ــفات کنن ــیلوس (ي فس باس
، ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی، عملکرد دانـه و  )1مگاتریوم

داري نسبت بـه شـاهد افـزایش    طور معنیفرعی در بوته به تعداد ساقه
   ).33(یافت 

داري بر طـول  طور معنیاثر اسیدهاي آلی و کودهاي بیولوژیک به
ین طـول سـاقه فرعـی    ، و بیشـتر )2جـدول  (دار بود ساقه فرعی معنی

جـدول  (مشاهده شـد  گالموس اینترادیسه در تیمار ) مترسانتی 4/94(
ترتیـب  تیمارهاي اسید هیومیک، نیتروکسین و بیوسـولفور نیـز بـه   ). 3

درصدي طول ساقه فرعی را سبب شدند، که البته  3و  5، 5/0افزایش 
یـک  در ). 3جـدول  (دار نبـود  از این نظر اختالف آنها با شـاهد معنـی  

ویـژه ارتفـاع و   هاي مورفولوژیکی و بـه پژوهش گزارش شد که ویژگی
طول ساقه فرعی گیاه سویا در شرایط تلقیح با میکوریزا بهبـود یافـت   

)35 .( 
  
  بندي تیمارهاي آزمایشیگروه

ي صفات مـورد  اي نشان داد که از نظر کلیه ي خوشهنتایج تجزیه
اي بیولوژیـک مـورد   مطالعه در این پژوهش، اسـیدهاي آلـی و کودهـ   

خوشه قرار گرفتند  3درصد، در  75استفاده در آزمایش، در سطح تشابه 
شکل (خوشه اول شامل تیمارهاي بیوفسفر و بیوسولفور بود ). 5شکل (
ي کننـده هـاي حـل  بسیاري از محققین به اثـرات مثبـت بـاکتري   ). 5

و  هاي مورفولوژیـک گوگرد بر ویژگی کنندههاي حلفسفات و باکتري
هاي و با توجه به نقش) 28، 3(اند عملکرد گیاهان مختلف اشاره کرده

مؤثر عناصر فسفر و گـوگرد در رشـد گیـاه، قرارگیـري ایـن دو کـود       
                                                             
1- Bacillus megaterium 

در خوشـه دوم  . رسـد نظـر مـی  بیولوژیک در یک خوشـه منطقـی بـه   
). 5شـکل  (قـرار گرفتنـد   گالمـوس موسـه   تیمارهاي اسید فولویک و 

دلیل دارا بودن بسیاري از عناصرغذایی مـورد  احتماالً اسید فولویک به
دلیل کالت کردن بسـیاري از  به گالموس موسهو ) 1جدول (نیاز گیاه 

ــه ــفر عناصــرغذایی ب ــژه فس ــیات  ) 40(وی ــود خصوص ــه بهب منجــر ب
ي مورفولوژیک و عملکرد گاوزبـان ایرانـی شـدند و در نتیجـه خوشـه     

ق بـه تیمارهـاي   خوشه سوم متعل. مشترکی را به خود اختصاص دادند
رسد نظر میبه). 5شکل (و شاهد بود  گالموس اینترادیسهنیتروکسین، 

هاي موجود در کود بیولوژیـک نیتروکسـین و قـارچ    که اثرات باکتري
مجال بروز نیافت و در نتیجه بـا تیمـار شـاهد در     گالموس اینترادیسه

سایر  تیمار اسید هیومیک تشابه قابل قبولی با. یک خوشه قرار گرفتند
 75سطح تشـابه  (ي مستقلی قرار گرفت  تیمارها نشان نداد و در خوشه

 ). 5شکل ) (درصد
  

    گیري کلی نتیجه

طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که اثر اسـیدهاي آلـی و   به
کودهاي بیولوژیک مختلف بر اکثر صفات مورد مطالعه گاوزبان ایرانی 

ترتیب در اثر تیمارهاي و دانه بهکرد گل بیشترین مقدار عمل. مثبت بود
و اسـید هیومیـک بدسـت آمـد، ضـمن اینکـه سـایر        گالموس موسه 

 هاي اکولوژیک مورد مطالعه نیز منجر به افـزایش عملکـرد دانـه    نهاده
اثرات مثبت اسید هیومیک در صـفات عملکـرد   . نسبت به شاهد شدند

نمـود یافـت،    ي خشک، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در بوته نیزماده
که در شرایط کاربرد اسید هیومیک هر یک از صفات نـامبرده  طوريبه
نتایج . درصد در مقایسه با شاهد افزایش یافتند 66و  63، 66ترتیب به

سازگار مورد هاي بومي نهادهآزمایش حاکی از آن بود که اگر چه کلیه
تـه و  ي گـل در بو مطالعه افزایش شاخص برداشت دانه، تعـداد چرخـه  

تعداد ساقه فرعی در بوته را نسبت به شاهد بـه همـراه داشـتند، ولـی     
در ارتباط با . بیشترین مقدار صفات فوق در تیمار بیوفسفر مشاهده شد

از برتـري محسوسـی در    گالموس اینترادیسهطول ساقه فرعی، تیمار 
به طور کلی بـا توجـه بـه نتـایج     . مقایسه با سایر تیمارها برخوردار بود

رسد که بـا اسـتفاده از اسـیدهاي آلـی و کودهـاي      نظر میایش، بهآزم
توان ضمن بهبود خصوصیات مورفولـوژیکی و عملکـرد   بیولوژیک می

زیسـت را تضـمین کـرد و    گاوزبان ایرانی، سالمت محصول و محـیط 
  .هاي شیمیایی را به حداقل رساندخسارات ناشی از نهاده
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Figure 5- Cluster analysis of organic acids and different biofertilizers (1: Humic acid, 2: Biosulfur, 3: Biophosphorous, 4: 

Fulvic acid, 5: Glomus moseae, 6: Glomus intraradices, 7: Nitroxin and 8: Control) 
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