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چکیده
بهمنظور بررسی اثر اسیدهای آلی ،ریزوباکترهای محرک رشد گیاه و گونه های مختلی میویوریزا بیر عرلویرد و اجیزای عرلویرد گاوزبیان ایرانیی
( )Echium amoenum Fisch. & Mey.پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد در سه سال زراعی متیوالی  1391-92 ،1390-91و  1392-93بیه-
صورت اسپلیتپالت در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تورار انجام شد .هفت نوع اصالحکننده خاک و کود بیولوژیك مختل شامل
 -1اسید هیومیك -2 ،اسید فولویك -3 ،نیتروکسین (حاوی باکتریهای  Azotobacter spp.و  -4 ،)Azospirillum spp.بیوفسفر (حاوی باکتری
هیای  Bacillus sp.و  -5 ،)Pseudomonas sp.بیوسیولفور (حیاوی بیاکتری  -6 ،)Thiobacillus spp.میویوریزا (حیاوی قیار Glomus
 )mosseaeو  -7میووریزا (حاوی قار  )Glomus intraradicesو عدم استفاده از کود بهعنوان تیرار شاهد در کرتهای اصلی و زمان (سیالهیای
زراعی دوم و سوم) در کرت های فرعی قرار گرفتند .نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار عرلورد گل خشك ( 1004کیلوگرم در هوتار) در نتیجیه
کاربرد اسید هیومیك به دست آمد .کاربرد اسیدهای آلی هیومیك و فولویك وزن دانه در بوته را بهترتیب  38و  25درصد و تعداد دانه در بوته را بهترتیب
 19و  17درصد نسبت به شاهد افزایش دادند .کودهای اسید فولویك ،نیتروکسین ،بیوفسیفر ،بیوسیولفور ،میویوریزا ( )Glomus mosseaeو میویوریزا
( )Glomus intraradicesنیز بهترتیب افزایش  30 ،26 ،4 ،20 ،27و  28درصدی عرلورد گل خشك را در مقایسه با شاهد سیبب شیدند .بیشیترین
شاخص برداشت گل و دانه بهترتیب در نتیجه استفاده از میووریزا ( )Glomus intraradicesو اسید هیومیك حاصل شد.
واژههای کلیدی :اسید هیومیك ،بیوسولفور ،شاخص برداشت گل ،میووریزا ،نیتروکسین

مقدمه

1

در عصر حاضر با وجود پیشرفت و توسعه چشرگیر کاربرد داروهای
شیریایی ،هنوز گیاهان دارویی و انیواع داروهیای حاصیل از آنهیا در
مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار میگیرنید ،بیهطیوریکیه در برخیی
کشورها از اجزاء جداییناپذیر سیستم دارویی و درمانی محسیوب میی
شوند ( .)Ghasemi, 2009عواملی نظیر عدم دسترسی اکثریت مردم،
 -1استادیار ،مجترع آموزش عالی گناباد
 2و  -3استاد و دانشیار گروه اگروتونولوژی و اصالح نباتیات ،دانشیوده کشیاورزی،
دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.49639

بهویژه جوامع کم درآمد به خدمات بهداشتی و درمانی ،هزینههای زیاد
تولید داروهای شیریایی ،کاهش اثرات درمانی داروهای شیریایی بیه-
دلیل مقاومت عوامل بیراریزا به آنها و ایجاد عوارض جانبی ،منجیر
شده تا روز به روز رویورد جوامع بشری به طب سنتی و درمان با گیاه
مثبتتر شود .با توجه بیه سیهم گیاهیان داروییی در تولیید داروهیای
مصرفی ،محال است روزی بتوان هره مواد دارویی را از صنعت گرفت
و از نقش و اهریت مواد طبیعی در تهیه این داروها چشمپوشیی کیرد.
گیاهان دارویی بهدلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات دارویی با بیدن
سازگاری بهتری دارنید و معریو ف فاقید عیوارض ناخواسیته داروهیای
شیریایی هستند (.)Ghasemi, 2009
گاوزبان ایرانی با نیام علریی (

& Echium amoenum Fisch.
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 )Mey.گیاهی چند ساله و متعلق به خانواده گاوزبیان 1مییباشید و در

بیولوژیك ازتوباکتر 3و آزوسپیریلیوم 4و باکتریهای حلکننده فسیفات

طب سنتی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است .عصاره گلبرگهای

دارای اثر مثبت بر شاخصهای رشدی و میزان اسیان

گییاه داروییی

این گییاه تسیویندهنیده ،ضیدالتهاب و ضید درد هسیتند و خاصییت

مرزنجییوش ( )Origanum majorana L.بودنیید .سییان زگوین و

ضدمیوروبی دارنید ( )Nooriyan Soroor et al., 2013و منجیر بیه

هرواران ( )Sanches Govin et al., 2005در آزمایشی اثر کودهای

افزایش ظرفیت ایرنی سلولها میشوند ( .)Heidari et al., 2006در

بیولوژیك را در دو گیاه دارویی بابونه آلرانی ( Matricaria recutita

کتب دارویی ایران باستان مثل کتاب قانون و تحفهالحویم از عصیاره

 )L.و هریشهبهیار ( )Calendula officinalis L.بررسیی و گیزارش

گلهای این گیاه بهعنوان مادهای آرامبخش کیه در درمیان اضیبراب

کردند که کاربرد این کودها در هریشهبهار باعیث افیزایش عرلویرد و

نقش دارند یاد شده است ،ضرن اینوه امروزه ثابت شده است استفاده

بهبود کیفیت گیاه شد ،درحالیکیه در بابونیه افیزایش عرلویرد را بیه

از این گیاه در درمان سرماخوردگی و وسواس نییز بسییار می ثر اسیت

هرراه داشت ،ولی اثیری بیر کیفییت آن نداشیت .قرییب و هرویاران

( .)Sayyah et al., 2009این گیاه در مناطق شرالی کشور از گلستان

( )Gharib et al., 2008طی آزمایشی گلخانهای در گیاه مرزنجیوش

تا اردبیل و استان قزوین و در دامنههای رشته کوههای البرز بهصورت

گییزارش کردنیید کییه کودهییای آلییی و بیولوژیییك شییامل کرپوسییت،

خودرو پراکنش دارد (.)Sayyah et al., 2009

 Azotobacterو  Azospirillumبر شیاخصهیای رشیدی و مییزان

در سالهای اخیر کاربرد فرآوردههیای زیسیتی در تذذییه گیاهیان

اسان

گیاه اثرات قابلتوجهی داشت .شا ن ( )Shaalan, 2005طی

زراعی بهعنوان راهوارهای بنیادین برای توسعه سیستمهای میدیریت

آزمایشی در گیاه دارویی گاوزبان اروپیایی ()Borago officinalis L.

تلفیقی تذذیه گیاه و بهمنظور افزایش کریی و کیفیی میواد ذیذایی در

گزارش کرد که ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه فرعی ،وزنتر و خشك گل و

واحد سبح از طریق تلفیق روشهیای تذذییه معیدنی و آلیی گیاهیان

و آلفالینولنییك اسیید بیا کیاربرد

برگ ،عرلورد بیذر ،درصید اسیان

Manafee & Kloepper,

باسیییلوس( 5بییاکتری حییلکننییده فسییفات) و آزوسییپیریلیوم و سییبوح

 .)1994در سیستمهای کشاورزی پایدار ،استفاده از منابع تجدیدپذیری

مختل کرپوست افزایش یافت و بهترین حالیت از کیاربرد تیوام ایین

که حداکثر محاسن اکولوژیوی و حداقل مضرات زیستمحیبی را دارا

تیرارها بهدست آمد.

زراعیی موردتوجیه قیرار گرفتیه اسیت (

باشند ،امری ضروری است ( .)Kizilkaya, 2008کودهای بیولوژییك
مادهای شیامل انیواع مختلی

ریزموجیودات آزادزی بیوده ( Vessey,

میووریزا از مهم ترین موجودات هرزیست با گیاهان هستند که به
یك راسته

مونوفیلتیك6

به نام

گلومرومیووتا7

تعلق دارنید و تقریبیاف در

 )2003کیییه توانیییایی تبیییدیل عناصیییرذذایی اصیییلی را از فیییرم

تریام اکوسیسیتمهیای خشیوی حضیور دارنید (.)Zhu et al., 2010

& Rajendran

میووریزاها هرزیستهای اجباری هستند و با  70تیا  90درصید گونیه

 .)Devaraj, 2004برخی از این ریزموجودات اثرات مفیدی در بهبیود

های گیاهی کره زمین هرزیستی نشان میدهنید و کیربن میورد نییاز

رشد گیاه دارند و از آنها تحتعنوان ریزوباکترهای محرک رشد گییاه

برای توریل چرخه زندگیشان را از گیاه میزبان بیهدسیت مییآورنید

( )PGPR2ییاد مییشیود ( .)Abdul Jaleel et al., 2007کودهیای

( .)Zhu et al., 2010میووریزا ضیرن بهبیود جیذب عناصیر ذیذایی

ذیرقابییلدسییترس بییه فییرم قابیلدسییترس دارنیید (

بیولوژیك از طریق موانیسمهای مختلفی نظیر افزایش دسترسیی بیه
نیتروژن بهوسیله تثبیت نیتیروژن ( ،)Sahin et al., 2004آزاد کیردن
متابولیتها ،تولید هورمونهای گیاهی نظیر اکسین ،افزایش جذب آب
و میییواد ذیییذایی و کنتیییرل بیولوژییییك پیییاتوژنهیییای خیییاکزاد
( )Egamberdiyeva, 2005باعث بهبود رشد گیاه میشیوند .فاتریا و
هرویاران ( )Gharib et al., 2008گیزارش کردنید کیه کودهیای

1- Boraginaceae
2- Plant growth promoting rhizobacteria

بهوییژه فسیفر ( ،)Roesti et al., 2006باعیث بهبیود سیاختار خیاک
( )Rillig et al., 2006و افزایش مقاومیت بیه تینشهیای محیبیی
( )Marulanda et al., 2007میشیود .در آزمایشیی ،تلقییح ریحیان
( )Ocimum basilicum L.با گونیههیای مختلی میویوریزا باعیث
افزایش معنیدار ارتفاع ساقه ،تعداد و سبح برگ ،زیستتوده ،طیول و
3- Azotobacter
4- Azospirillum
5- Bacillus
6- Monophyletic Phylum
7- Glomeromycota

کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانی...

میزان انشعابات جانبی ریشه و هر نین میزان اسان

گیاه در مقایسه

با شاهد شد ( .)Copetta et al., 2006کاپور و هرویاران (
 )et al., 2004گزارش کردند که تلقیح بیذر رازیانیه (

Kapoor
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 2000میلییییگیییرم در لیتیییر اسیییید هیومییییك بیییهدسیییت آمییید
(.)Mohammadipour et al., 2012

Foeniculum

با توجه به اهریت و نقش گاوزبیان ایرانیی بیهعنیوان ییك گییاه

 )vulgare Mill.با میووریزا ،بهدلییل افیزایش بیاروری فسیفر خیاک

دارویی ،نوته حائز اهریت در تولید این گییاه ،بهبیود خیوام کریی و

گیاه شد.

کیفی آن بدون کاربرد نهادههای مضر شیریایی میباشد و از آنجیایی

محفییوو و شییر الییدین ()Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007

که تحقیقات در زمینه اثرات کاربرد نهادههای اکولوژیك بر عرلویرد و

گزارش کردند که تیرار استفاده توام آزوسپریلیوم و میووریزا منجر بیه

اجزای عرلورد این گیاه اندک است ،این پیژوهش بیا هید بررسیی

تولید بیشترین عرلورد دانه گیاه دارویی رازیانه شد.

کاربرد برخی نهادههای بومسازگار در زراعیت گاوزبیان ایرانیی انجیام

باعث افزایش معنیدار رشد و هر نین بهبود عرلورد اسان

قسرت اعظم هوموس خاکهای مناطق گرمسییری و معتدلیه را،

گرفت.

هیومین تشویل میدهد .اسیید هیومییك بیا وزن مولویولی 30-300
کیلودالتون و اسید فولویك با وزن مولوولی کرتر از  30کیلودالتون به-
ترتیب سبب تشویل کرپلو

پاییدار نیامحلول و محلیول بیا عناصیر

میورو میگردند ( .)Karr, 2001اسید هیومییك دارای درصید کیربن
بیشتری نسبت به اسید فولویك بوده ،ولیی اسیید فولوییك ،اکسییژن
بیشتری نسبت به اسیید هیومییك دارد (

Samavat & Malakooti,

 .)2005کودهای هیومیوی با اکثر کودهای شییریایی سیازگار بیوده و
قابل اختالط میباشند ،در آب بهخوبی حلشده و میتیوان آنهیا را از
طریق محلولپاشی ،مصر خاکی و سیستمهای آبیاری تحیت فشیار
مورد استفاده قرار داد .تأثیر این کودهیا بیر رشید گییاه مروین اسیت
بهصورت مستقیم (افزایش کیل وزن خشیك گییاه) و ییا بیهصیورت
ذیرمستقیم (افزایش راندمان مصر کود و کیاهش فشیردگی خیاک)
باشد ( .)Samavat & Malakooti, 2005اسید هیومیك با افیزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی ،ظرفیت نگهداری آب در خاک و هر نین فعال
کردن چرخه تنف  ،فتوسنتز و تولید آمینواسید و آدنوزینتری فسفات،
باعث افزایش رشد گیاهان میشیود ( .)Sidari et al., 2006در ییك
پژوهش ،اثر سبوح مختل اسیید هیومییك بیر خصوصییات کریی و
کیفیی گییاه سیویا ( )Glycine max L.مبالعیه و گیزارش شید کیه
بیشترین عرلورد دانه در سبح  1000میلییگیرم بیر کیلیوگرم اسیید
هیومیك بهدست آمد ،ضرن اینکه کاربرد  2000میلیگرم بر کیلوگرم
از این اسید آلی نیز بهبود ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه و تعداد ذال در
بوته را نسبت بیه شیاهد در پیی داشیت ( .)El-Baz et al., 2012در
پژوهشی دیگر ،اثر سبوح مختل اسید هیومیك (صیفر،1000 ،500 ،
 2000و  4000میلیگرم در لیتر) بر عرلویرد و اجیزای عرلویرد گییاه
دارویی هریشهبهار بررسی و گزارش شید کیه بیشیترین وزن خشیك
اندام هوایی ،ارتفاع و تعداد گل و برگ در بوتیه در اثیر کیاربرد تیریار

مواد و روشها
این پژوهش در مزرعیه تحقیقیاتی دانشیوده کشیاورزی دانشیگاه
فردوسی مشهد در زمینی به مساحت حدود  500متر مربع در سه سال
زراعیییی متیییوالی  1391-92 ،1390-91و  1392-93بیییهصیییورت
اسپلیتپالت در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بیا سیه
تورار انجام شد .هفت نوع اصالحکننده خاک و کود بیولوژیك مختل
شامل  -1اسیید هیومییك

(POW HUMUS®, Bioactive 85%

WSG,
HUMIN
TECH,
Germany,
®
) -2 ،www.humintech.comاسییید فولویییك ( Fulvital Plus
WSP, Bioactive 75% WSG, HUMIN TECH, Germany,
 -3 ،)www.humintech.comنیتروکسییین (حییاوی بییاکتریهییای

 Azotobacter spp.و  ،Azospirillum spp.بیا  CFU=108کلیونی
در میلیلیتر در زمان تولید کیود) -4 ،بیوفسیفر (حیاوی بیاکتریهیای
 Bacillus sp.و  ،Pseudomonas sp.بییا  CFU=107کلییونی در
میلیلیتر در زمان تولیید کیود) -5 ،بیوسیولفور (حیاوی بیاکتریهیای
 Thiobacillus spp.با

CFU=108

کلونی در میلیلیتر در زمان تولید

کود) -6 ،میووریزا (حاوی قار  )Glomus mosseaeو  -7میویوریزا
(حاوی قار  )Glomus intraradicesو عدم استفاده از کود بهعنوان
شاهد در کرتهای اصلی و زمان (سیالهیای زراعیی دوم و سیوم) در
کرتهای فرعی قرار گرفتند.
قبل از انجام آزمایشات مزرعهای ،بیهمنظیور تعییین خصوصییات
فیزیوی و شیریایی خاک ،از عرق صفر تا  30سانتیمتری خاک محل
آزمایش نرونهبرداری انجام گرفت که خصوصیات فیزیوی وشییریایی
آن در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعهآزمایشی
Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental field soil

هدایت الکتریکی

اسیدیته

(دسیزیمنس بر متر)

pH

1.2

7.4

)EC (dS.m-1

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

)N (mg.kg-1

Texture

418

13.7

15.6

لوم سیلتی

جهت آمادهسازی زمین با تأکید بیر عرلییات زراعیی اکولوژییك،
خاکورزی حداقل انجام شد ،بهاینترتیب کیه پی

بافت

Silty loam

بیوسولفور 400 ،کیلوگرم گوگرد در هوتار ( )Thomas, 1984به خاک

از انجیام دیسیك

کرتهای مربوطه اضافه شد.

سبك ،کرتهای آزمایشی با ابعاد  4/80×2/50متر ایجاد شیدند .بیه-

اولین آبیاری بالفاصله پی

از کاشیت و آبییاریهیای بعیدی بیه

منظور تلقیح میووریزا ،خاک حاوی ایین قیار هیا بیر اسیاس توصییه

فاصله هر هفت روز یكبار تا آخر فصل رشد بیه روش نشیتی انجیام

شرکت سازنده بهمیزان  20گرم بهازای هر بوته در هنگام کاشت زییر

شد .بهدلیل کودی بودن ماهیت تیرارها و جلوگیری از اختالط تیرارها

بیذور قییرار داده شید .بییذرهای گاوزبییان ایرانیی از مزرعییه تحقیقییاتی

با هم ،برای هر بلوک آزمایشی یك لوله آبیاری جداگانه در نظر گرفته

دانشوده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و اواخر فیرودینمیاه

شد .کاربرد اسیدهای آلی در دو نوبت بیهصیورت محلیولپاشیی روی

 1391در ردی هایی به فاصله  50سانتیمتر و بیا فاصیله روی ردیی

برگ ها در مراحل شش تا هفت برگی و قبل از گلدهی انجام گرفت و

 40سانتیمتر از یودیگر کشت شدند .هرزمان با کاشیت و بیهمنظیور

در دومین و سومین سال زراعی ( 1391-92و  )1392-93نییز هریین

اعرال کودهای بیولوژیك (نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسیولفور) ،مییزان

میزان کود در اختیار گیاه قرار گرفت .محلولپاشی بیه هنگیام ذیروب

دو لیتر در هوتار از این کودها بر اسیاس توصییه شیرکت سیازنده بیا

آفتاب و توسط پرپ دستی با حجم پاشش  400لیتر در هوتیار انجیام

بذرهای هر یك از کرتهای آزمایشی بسته به تیرار آزمایشی مربوطه

شد .اسید هیومیك و اسیدفولویك مورد استفاده در آزمایش ،بهترتییب

آذشته شدند ،ضرن اینکه در هر سه سال زراعی میورد مبالعیه ،ایین

با نامهای تجاری پوهوموس و فولویتال ،گرانول قابیل حیل در آب بیا

کودها در مرحله شش تا هفتبرگی هرراه با آب آبیاری به کرتهیای

منشاء معدنی (کشور آلران) بودند (جدول .)2

مربوطه اضافه گردیدند .زم به ذکر است که بیرای افیزایش کیارایی
جدول  -2خصوصیات اسید هیومیک و اسید فولویک مورد استفاده
Table 2- Characteristics of used humic acid and fulvic acid

اسید هیومیک
Humic acid

سایر مواد

اسید هیومیک

آهن

نیتروژن آلی

اکسید پتاسیم

pH

Other
)materials (%

(درصد)

(درصد)

(درصد)

)Fe (%

)Organic nitrogen (%

)Potassium oxid (%

Humic acid
)(%

9-10

1.1

0.8

1.1

12

85

اسیدیته

(درصد)

(درصد)

نام تجاری
Trade name

پوهوموس
WGS85%

اسید فولویک
Fulvic acid

سایر مواد

مس

گوگرد

منیزیم

روی

pH

Other
)materials (%

(درصد)

(درصد)

(درصد)

)S (%

)Mg (%

)Zn (%

Cu
)(%

4-5

2

5-6

6-7

2.5

1

اسیدیته

(درصد)

(درصد)

آهن

اسید فولویک

(درصد)

(درصد)

)Mn (%

Fe
)(%

Fulvic acid
)(%

2.5

4

75

منگنز
(درصد)

نام تجاری
Trade name

فولویتال
WGS75%
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از رسییدن گییاه بیه مرحلیه

وزن خشك گل در بوته را نسبت به شاهد سبب شدند ،کود بیولوژیك

چهاربرگی عرلیات تنك انجام گرفت .بهمنظور کنترل عل های هیرز،

بیوسولفور و میووریزا ( )Glomus mosseaeنیز بهترتییب از افیزایش

تنها سه نوبت وجین دستی در سال اول (بیهترتییب  30 ،15و  45روز

 25و  27درصییدی وزن خشییك گییل در بوتییه در مقایسییه بییا شییاهد

پ

از کاشت) و یك نوبت وجین دستی در هر یك از سالهای دوم و

سوم ( 30روز پ

برخوردار بودند (جدول .)4

از رشد مجدد گیاه در سال دوم و سوم) انجام شید.

تعداد گل در بوته بهطور معنیداری تحتتیأثیر اسییدهای آلیی و

در زمان آمادهسازی زمین و در طول دوره رشد ،هیچگونه علی کیش،

کودهای بیولوژیك مختل قرار گرفت (جدول  ،)3بهطیوریکیه اکثیر

آفتکش و قار کش شیریایی استفاده نشد.

کودهای مورد استفاده در آزمایش در هیر دو سیال زراعیی منجیر بیه

در سالهای زراعی دوم و سوم ( 1391-92و  ،)1392-93از ابتدا

افزایش تعداد گل در بوته نسبت به شاهد شدند (جدول  .)5اسیتفاده از

تا انتهای فصل گلدهی ،گلهای ترام سبح کرتهای آزمایشیی بیه-

اسیدهای آلی هیومیك و فولویك تعداد گل در بوته را بهترتییب  36و

صورت روزانه برداشت و وزن تر و خشك گیلهیا انیدازهگییری شید.

 34درصد در سال زراعیی دوم و بیهترتییب  33و  32درصید در سیال

مجروع وزن خشك گلها در طی دوره گلدهی بهعنوان عرلورد گیل

زراعی سوم نسبت به شاهد افیزایش داد (جیدول  .)5کیود بیولوژییك

در هر کرت در نظر گرفته شد ،ضرن اینکه سه بوته از هر کرت بیه-

بیوسولفور نیز بهترتیب افزایش  31و  26درصدی تعداد گل در بوته را

طور تصادفی انتخاب و در طول مرحله گلدهی تعداد گیلهیای آنهیا

در سالهای زراعی دوم و سوم نسبت به شاهد سبب شد (جدول .)5

شرارش شدند و وزن تر و خشك گل آنهیا تعییین گردیید .در اواخیر

تعداد گل در بوته تحتتأثیر دو گونیه میویوریزای میورد مبالعیه

فصل رشد ،با آذاز مرحله رسیدگی دانهها و خشك شدن اندام هیوایی

( Glomus mosseaeو  )Glomus intraradicesبهترتیب  31و 22

گیاه ،یك مترمربع از هر کرت (تعداد سه بوتیه از هیر کیرت) بیهطیور

درصد در سال زراعی دوم و بهترتیب  32و  21درصد در سیال زراعیی

تصادفی انتخاب و صفاتی نظیر تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوتیه،

سوم در مقایسه با شاهد افزایش یافت (جدول  .)5کودهای هیومیك با

عرلورد دانه ،عرلورد ماده خشك ،شاخص برداشت گل و دانیه آنهیا

اکثر کودهای شیریایی سازگار بوده و قابل اختالط مییباشیند ،در آب

اندازهگیری شد .برای تعیین عرلورد دانه و عرلورد ماده خشك ،بوته-

بهخوبی حلشده و میتوان آنها را از طرییق محلیولپاشیی ،مصیر

های ترام سبح کرتهای آزمایشی با رعایت اثر حاشییهای از سیبح

خاکی و سیستمهای آبیاری تحت فشار مورد استفاده قیرار داد .تیأثیر

زمین برداشت و وزن دانه و عرلورد ماده خشك آنها تعییین گردیید.

این کودها بر رشد گیاه مرون است بهصورت مسیتقیم (افیزایش کیل

شاخص برداشت گل و دانه بهترتیب از درصد نسیبت عرلویرد گیل و

وزن خشك گیاه) و یا به صورت ذیرمستقیم (افزایش راندمان مصر

دانه به عرلورد ماده خشك بهدست آمد.

کود و کیاهش فشیردگی خیاک) باشید (

تجزیه و تحلیل واریان

Samavat & Malakooti,

دادهها ( )ANOVAو ترسییم نرودارهیا

 .)2005باکتریهای موجود در کودهای بیولوژیك در کنترل قار های

با استفاده از نرمافزارهیای  MS Excel Ver. 11 ،SAS Ver. 9.1و

بیراریزا م ثر بیوده ( )Pal et al., 2001و از طرییق سیاز و کارهیای

 Slide Write Ver. 2و مقایسیه مییانگینهیا بیا اسیتفاده از آزمیون

مختلفی از جرله تولیید سییدروفورها ،سینتز آنتیی بیوتییك هیا ،تولیید

حداقل تفاوت معنیدار و در سبح احترال پنج درصد انجیام شید .زم

هورمون های گیاهی ،افزایش جذب فسفر توسط گیاه ،تثبیت نیتیروژن

به ذکر است که با توجه به چند ساله بودن گاوزبان ایرانی و جرعآوری

و سنتز آنزیم هایی که مقدار اتیلن در گیاه را تنظییم مییکننید ،سیبب

اطالعات در دو سال زراعیی ( 1391-92و  ،)1392-93بیرای نشیان

تحریك رشد گیاه میگردند ( .)Abdul Jaleel et al., 2007بررسیی

دادن اثر سال در نتایج ،آنالیز دادهها بهصورت اسپلیت پیالت در زمیان

اثر کودهای بیولوژیك مختلی بیر عرلویرد و اجیزای عرلویرد گییاه

انجام شد.

دارویی سرخارگل ( )Echinacea angustifolia DC.نشیان داد کیه

نتایج و بحث
وزن خشک گل و تعداد گل در بوته

اسید هیومیك و اسید فولویك بهترتیب افزایش  35و  26درصدی

ترامی کودهای بیولوژیك میورد مبالعیه (کیاربرد جداگانیه و ترکیبیی
نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسولفور).
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بهبود خصوصیات کری و کیفی گیاه را بیه هریراه داشیتند ،ولیی

 200تا  300گرم در هوتار اسید هیومیك ،عرلورد دانه و عرلورد ماده

بیشترین وزن خشك برگ ،عرلورد ماده خشك ،طول ریشیه و تعیداد

خشك تولییدی ذرت ( )Zea mays L.را بیهترتییب  25و  23درصید

گل در بوته در تیریار ترکیبیی نیتروکسیین و بیوفسیفر مشیاهده شید

نسبت به شاهد افزایش داد ،ضرن اینکه در شیرایط اسیتفاده از ایین

( .)Agha Alikhani et al., 2013حسییینیمزینییانی و هییادیپییور

اسید آلی ،وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته نیز در مقایسه بیا شیاهد

( )Hoseini Mazinani & Hadipoor, 2014گیزارش کردنید کیه

افزایش یافت ( .)Sarir et al., 2005قاسری و هرواران (

اسییتفاده از کودهییای نیتروکسییین ،سییوپرنیتروپالس و میوییوریزا وزن

 )et al., 2013اثر کودهای زیستی مختلی را بیر عرلویرد و اجیزای

خشك گل در بوته هریشه بهار را بهترتییب از افیزایش  14 ،19و 11

عرلورد گیاه دارویی اسفرزه ( )Plantago ovata Forssk.بررسیی و

درصدی در مقایسه با شاهد برخوردار ساخت.

گزارش کردند که کاربرد جداگانه و ترکیبی ازتوباکتر با میووریزا بهبود

Ghasemi

خصوصیات کری و کیفی گیاه را به هرراه داشت ،بهطیوریکیه تعیداد
وزن و تعداد دانه در بوته

اثر اسیدهای آلی و کودهیای بیولوژییك بیر وزن دانیه در بوتیه و

دانه در سنبله در گیاهان تحتتیأثیر ازتوبیاکتر و ازتوبیاکتر بیهعیالوه
میووریزا بهترتیب  18و  41درصد بیشتر از شاهد بود.

تعداد دانه در بوتیه معنییدار بیود (جیدول  .)3کیاربرد اسییدهای آلیی
هیومیك و فولویك وزن دانه در بوته را بیهترتییب  38و  25درصید و

عملکرد گل خشک و عملکرد دانه

تعداد دانه در بوته را بهترتیب  19و  17درصد نسبت به شاهد افیزایش
دادند (شول .)1

اثر اسیدهای آلی و کودهای بیولوژیك مختلی بیر عرلویرد گیل
خشك معنیدار بود (جدول  ،)3بهطیوریکیه تریامی کودهیای میورد

کودهای بیولوژیك نیتروکسین و بیوسولفور بیهترتییب منجیر بیه

استفاده در آزمایش منجر به افزایش عرلورد گیل خشیك نسیبت بیه

افزایش  8و  11درصدی تعداد دانه در بوته در مقایسه با شیاهد شیدند

شاهد شدند که البتیه بیشیترین مقیدار عرلویرد گیل خشیك (1004

(شول  .)1وزن دانه در بوته نیز در شرایط کاربرد بیوسولفور  29درصد

کیلوگرم در هوتار) در نتیجه کاربرد اسید هیومیك بهدست آمد (شول

نسبت به شاهد افزایش یافت (شول  .)1هر دو گونه میووریزای میورد

.)2

مبالعه افزایش وزن و تعداد دانه در بوته را نسیبت بیه شیاهد در پیی

کودهای اسید فولویك ،نیتروکسین ،بیوفسفر ،بیوسولفور ،میووریزا

داشتند ،بهطوریکه وزن دانه در بوته تحیتتیأثیر کودهیای میویوریزا

( )Glomus mosseaeو میووریزا ( )Glomus intraradicesنیز به-

( )Glomus mosseaeو میوییوریزا ( )Glomus intraradicesبییه-

ترتیب افزایش  30 ،26 ،4 ،20 ،27و  28درصدی عرلورد گل خشك

ترتیب  28و  18درصد بیشتر از شاهد بود و تعداد دانه در بوته نییز در

را در مقایسه با شاهد سبب شیدند (شیول  .)2عرلویرد دانیه بیهطیور

شرایط استفاده از کودهای میووریزا ( )Glomus mosseaeو میووریزا

معنیداری تحتتأثیر اسیدهای آلی و کودهای بیولوژیك قرار گرفیت،

( )Glomus intraradicesبیهترتییب از افیزایش  19و  11درصیدی

بهطوریکه کودهیای اسیید هیومییك ،اسیید فولوییك ،بیوسیولفور و

نسبت به شاهد برخوردار شد (شول .)1

میووریزا ( )Glomus mosseaeبهترتییب افیزایش  21 ،22 ،32و 16

بهنظیر مییرسید کیه اسییدهای آلیی از طرییق کیالتکننیدگی

درصدی عرلورد دانه را در مقایسه با شاهد بههرراه داشتند (شول .)2

عناصیرذذایی ( )Verlinden et al., 2009و کودهیای بیولوژییك از

بهنظر مییرسید کیه اسییدهای آلیی میورد مبالعیه از طرییق بهبیود

طریق توسعه سیستم ریشیهای ( ،)Chen, 2006بهبیود وزن و تعیداد

خصوصیات فیزیوی ،شیریایی و بیولوژیوی خیاک (

دانه در بوته را سبب شدند .در یك پژوهش گزارش شد که استفاده از

 )2007شرایط مساعدی را برای رشد مبلوبتر گیاه فراهم کردند ،لذا

نهادههای اکولوژیك مختل (اسید هیومیك ،نیتروکسین ،میویوریزا و

افزایش عرلورد گل و دانه در شرایط کاربرد این کودها منبقی بهنظر

استفاده ترکیبی این کودها) منجر به بهبود خصوصیات کری و کیفی و

میرسد.

بهویژه وزن و تعداد دانه در بوته گندم ( )Triticum aestivum L.شد
( .)Massoud et al., 2013در پژوهشی دیگر ،گزارش شد که کاربرد

Natesan et al.,
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شکل  -1مقایسه میانگین اثر نهادههای بومسازگار بر وزن و تعداد دانه در بوته گاوزبان ایرانی
Fig. 1- Mean comparisons for the effect of eco-friendly inputs on seed weight and number of Iranian Ox-Tongue

برای هر صفت ،میانگینهای دارای حرو مشترک ،اختال معنیداری بر اساس آزمون دانون در سبح احترال پنج درصد ندارند.
In each trait, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level.

در یك پژوهش ،اثر سبوح مختل اسید هیومیك بر خصوصییات

که کاربرد میووریزا ( )Glomus etunicatumنقش م ثری در بهبیود

کری و کیفی گیاه سویا مبالعه و گزارش شید کیه بیشیترین عرلویرد

عرلورد دانه آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.داشیت .در ییك

دانه در سبح  1000میلیگرم بر کیلوگرم اسید هیومیك بدسیت آمید،

پژوهش ،گزارش شد که اثر میویوریزا ( )Glomus intraradicesبیر

ضرن اینکه کاربرد  2000میلیگرم بر کیلوگرم از این اسید آلیی نییز

اجزای عرلورد ،عرلورد دانه ،عرلورد بیولوژیك ،شیاخص برداشیت و

بهبود ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه و تعداد ذال در بوتیه را نسیبت بیه

محتوی و عرلورد اسان

رازیانیه و زنییان ()Carum copticum L.

شیاهد در پیی داشیت ( .)El-Baz et al., 2012گونیههیای مختلی

معنیدار بود ،به طوریکه تلقیح با میووریزا بهترتیب باعث افزایش 35

میووریزا احترا ف از طریق تولید متابولیتهیا و هورمیونهیای گییاهی

و  85درصدی عرلورد این دو گیاه دارویی شد (

نظیر اکسین ( )Benabdellah et al., 2011باعث بهبود عرلورد گل

 .)2013در پژوهشی دیگر ،اثر میووریزا بر خصوصیات کریی و کیفیی

Glomus

گیاه دارویی کدو پوستکاذذی ( )Cucurbita pepo L.مورد مبالعیه

 )mosseaeخصوصیات کری و کیفی گیاه دارویی شیوید ( Anethum

قرار گرفت و گزارش شد که در شرایط کیاربرد ایین کیود بیولوژییك،

 )graveolens L.و بهویژه عرلورد دانیه ایین گییاه را  32/5درصید

خصوصیات مورفولوژیوی گیاه و بهویژه رشد اندامهای زایشی گیاه به-

و دانه گیاه شیدند .گیزارش شید کیه تلقییح بیا میویوریزا (

نسبت به شاهد افزایش داد ( .)Hashemzadeh et al., 2013برخیی
دیگر از محققین ( )Heidari & Karami, 2014نیز گیزارش کردنید

Shabahang et al.,

طور چشرگیری افزایش یافت (.)Baghdadi et al., 2012
کودهای بیولوژیك از طریق موانیسمهای مختلفی نظیر افیزایش
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دسترسی به نیتروژن بهوسیله تثبیت نیتروژن (،)Sahin et al., 2004

( )Kapoor et al., 2007( )Lavandula stoechas L.گزارششیده

آزاد کردن متابولیتهیا ،تولیید هورمیونهیای گییاهی نظییر اکسیین،

اسییت .آزاز و هروییاران ( ،)Azzaz et al., 2009بییا بررسییی تییأثیر

افزایش جذب آب و مواد ذذایی و کنترل بیولوژیك پاتوژنهای خاک-

کودهای بیولوژیك بر روی گیاه رازیانه گزارش کردند کیه اسیتفاده از

زاد باعث بهبیود رشید گییاه مییشیوند (.)Egamberdiyeva, 2005

تیرار ازتوباکتر نسبت به شاهد ،باعث افیزایش  18درصیدی عرلویرد

اثرات مثبت کودهای بیولوژیك در بهبود کری و کیفی برخی گیاهیان

گیاه شد .سان زگوین و هرویاران ()Sanches Govin et al., 2005

دارویی از جرله شوید ( ،)Kapoor et al., 2002رازیانه ( Kapoor et

در آزمایشی اثر کودهای بیولوژیك را در دو گیاه دارویی بابونه آلریانی

 ،)al., 2004سییاهدانیه (،)Shaalan, 2005( )Nigella sativa L.

و هریشه بهار بررسیی و گیزارش کردنید کیه کیاربرد ایین کودهیا در

Vestberg et

هریشه بهار باعث افزایش عرلورد و بهبود کیفیت گیاه شد ،درحالیکه

Richter et al.,

در بابونه افزایش عرلورد را به هرراه داشت ولی اثری بیر کیفییت آن

مرزنجوش ،زیره سییاه اروپیایی (( )Carum carvi L.
 ،)al., 2005آویشین (( )Thymus vulgaris L.

 )2005و ریحیییان ( )Copetta et al., 2006و اسیییبوخودوس

نداشت.

شکل  -2مقایسه میانگین اثر نهادههای بومسازگار بر عملکرد گل خشک و عملکرد دانه گاوزبان ایرانی
Fig. 2- Mean comparisons for the effect of eco-friendly inputs on dry flower yield and seed yield of Iranian Ox-Tongue

برای هر صفت ،میانگینهای دارای حرو مشترک ،اختال معنیداری بر اساس آزمون دانون در سبح احترال پنج درصد ندارند.
In each trait, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level.

در هییر دو سییال زراعییی اثییر مثبییت اسیییدهای آلییی و کودهییای

و نیتروکسین بهترتیب  14و  11درصید نسیبت بیه کیاربرد کودهیای

بیولوژیك بر عرلورد گل خشك مشهود بود ،ولی عرلورد گل خشیك

مشابه در سال زراعی سوم افزایش یافت (شول  .)3بهنظر میرسد که

در نتیجه استفاده از کودهایی نظییر اسیید هیومییك و نیتروکسیین در

افزایش عرلورد گل خشك سال دوم نسبت به سال سوم بیه کیاهش

سال زراعی دوم بیشتر از سال زراعی اول بود ،به ایین ترتییب کیه در

تعداد شاخههای گلدهنده در سال سوم نسیبت بیه سیال دوم میرتبط

سال زراعی دوم عرلورد گل خشك تحتتأثیر کودهای اسید هیومیك

باشد.
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شکل  -3تغییرات برخی از صفات مورد بررسی در گاوزبان ایرانی در دو سال زراعی مختلف (در هر صفت ،سال دوم مبنای مقایسه قرار گرفت)
Fig. 3- Changes of some studied traits in Iranian OX-Tongue in 2 different growing seasons (In each trait, base of comparison
)has been second year

هرانطور که در شول  4مشاهده میشود راببه بین عرلورد گل
خشك و تعداد گل در بوته راببهای قوی و مثبت بیود ( )r= 0/81و از

افزایش تعداد گل در بوته شد (جیدول  ،)5لیذا افیزایش عرلویرد گیل
خشك در شرایط کاربرد این کودها منبقی بهنظر میرسد.

آنجاییکه استفاده از اسیدهای آلی و کودهیای بیولوژییك منجیر بیه

شکل  -4رابطه بین عملکرد گل خشک و تعداد گل در بوتهی گاوزبان ایرانی در شرایط کاربرد نهادههای بومسازگار
Fig. 4- Relationship between dry flower yield and flower number per plant of Iranian Ox-Tongue in conditions of ecofriendly inputs application
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محفییوو و شییر الییدین ()Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007

عملکرد ماده خشک

بهطور کلی ترامی کودهای مورد مبالعه منجر به افزایش عرلورد
ماده خشك نسبت به شاهد شدند ،به این ترتیب که اسید هیومییك و

گزارش کردند که تیرار استفاده توام  Azospirillumو میووریزا منجر
به تولید بیشترین عرلورد دانه گیاه دارویی رازیانه شد.

اسید فولویك عرلورد میاده خشیك را بیهترتییب  25و  20درصید در
مقایسه بیا شیاهد افیزایش دادنید ،کودهیای بیولوژییك نیتروکسیین،

شاخص برداشت گل و دانه

بیوفسفر و بیوسولفور بهترتیب افزایش  12 ،10و  15درصدی عرلویرد

شاخص برداشت گل و دانه بهطور معنیداری تحتتأثیر اسیدهای

ماده خشك را نسبت به شاهد سبب شدند و هر دو میویوریزای میورد

آلی و کودهای بیولوژیك مختل قرار گرفتند (جدول  ،)3بهطوریکیه

مبالعیه ( Glomus mosseaeو  )Glomus intraradicesعرلویرد

بیشترین شاخص برداشت گل و دانه بیهترتییب در نتیجیه اسیتفاده از

ماده خشك را بهترتیب از افزایش  15و  12درصدی نسبت بیه شیاهد

میویوریزا ( )Glomus intraradicesو اسیید هیومییك حاصیل شید

برخوردار کردند (شول  .)5بهنظر میرسد که اسیدهای آلی و کودهای

(جدول  .)4کودهای بیولوژیك نیتروکسین و بیوسولفور نییز بیهترتییب

Verlinden et al.,

منجر به افزایش  10و  13درصدی شاخص برداشت گل در مقایسه با

بیولوژییك از طرییق فراهریی عناصیر ذیذایی (

 )2009و بهبود خصوصیات فیزیوی و شیریایی خیاک (

Natesan et

 )al., 2007منجر به افزایش عرلورد مادهی خشك گیاه شدند.

شاهد شدند (جدول  .)4کاربرد کیود میویوریزا ()Glomus mosseae
شاخص برداشت گل را  27درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جیدول

خزائی و بنایان ( )Khazaee & Banayan, 2011با محلولپاشی

 .)4بهنظر میرسد که کودهای بیولوژییك احتریا ف از طرییق توسیعه

اسید هیومییك بیر گییاه داروییی زوفیا ()Hyssopus officinalis L.

سیسییتم ریشییهای گیییاه ،خصوصیییات مورفولییوژیوی گیییاه را بهبییود

گزارش کردند که استفاده از این ماده آلی زیستتودهی اندام هوایی و

بخشیدند.

را به میزان قابلتوجهی نسبت به شیاهد افیزایش داد.

هرزیستی با میووریزا اثرات سوء ناشیی از فقیر عناصیر ذیذایی و

محردیپور و هرواران ( )Mohammadipour et al., 2012گزارش

تنشهای شوری و خشوی را کیاهش ( )Sirrenberg et al., 2007و

کردند که تعداد گل در بوته ،وزن خشك اندام هوایی ،ارتفاع و عرلورد

رشد گیاه و جذب عناصر ذذایی را افزایش مییدهید ( Roesti et al.,

ماده خشك گیاه دارویی هریشه بهار تحتتأثیر اسید هیومیك افزایش

 .)2006در یییك پییژوهش گییزارش شیید کییه در نتیجییه کییاربرد کییود

یافت .درزی و هرواران ( )Darzi et al., 2012با بررسی اثر کودهای

بیولوژیك و اوره ،شاخص برداشت دانیه و عرلویرد دانیه گییاه میاش

زیستی مختل را بر خصوصیات کری و کیفیی گییاه داروییی گشینیز

( )Vigna radiata L.در مقایسه با شاهد افزایش یافت ( Mondal et

( )Coriandrum sativum L.گزارش کردند کیه بیشیترین عرلویرد

 .)al., 2013در پژوهشی دیگیر گیزارش شید کیه کیاربرد جداگانیه و

ماده خشك در تیرار تلقییح تیوام  Azotobacterو  Azospirillumو

هرزمان کود بیولوژیك باکتری حلکننده فسفات و میووریزا منجر بیه

بیشترین عرلورد دانه در تلقیح بیا  Azospirillumبیهدسیت آمید .در

بهبود ارتفاع ،وزن دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،عرلورد میاده خشیك،

پژوهشی دیگر گزارش شد که استفاده از کودهای زیستی نیتروکسین،

عرلوییرد دانییه و در نهایییت شییاخص برداشییت گیییاه عییدس (

بیوفسفر و بیوسولفور منجر به افزایش عرلویرد میاده خشیك ،ارتفیاع

 )culinaris Medikus.در مقایسیه بیا شیاهد شید (

بوته ،تعداد ساقه فرعی و تعداد گل در بوته سیرخارگل در مقایسیه بیا

 .)2013در آزمایشی ،تلقیح ریحان با گونههای مختل میووریزا باعث

کود شیریایی و شاهد شد ،ضرن اینکیه اسیتفادهی ترکیبیی از ماییه

افزایش معنیدار ارتفاع ساقه ،تعداد و سبح برگ ،زیستتوده ،طیول و

تلقیح نیتروکسین و بیوفسفر بیشترین میزان عرلویرد میاده خشیك را

میزان انشعابات جانبی ریشه و هر نین میزان اسان

گیاه در مقایسه

سبب شد (.)Agha Alikhani et al., 2013

با شاهد شد (.)Gupta et al., 2006

عرلورد اسان

کاپور و هرویاران ( )Kapoor et al., 2004گیزارش کردنید کیه
تلقیح بذر رازیانه با میووریزا ،بهدلیل افزایش باروری فسفر خاک باعث
افزایش معنیدار رشد و هر نین بهبیود عرلویرد اسیان

گییاه شید.

Lens

Bera et al.,
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شکل  -5مقایسه میانگین اثر نهادههای بومسازگار بر عملکرد مادهی خشک گاوزبان ایرانی
Fig. 5- Mean comparisons for the effect of eco-friendly inputs on dry matter yield of Iranian Ox-Tongue

میانگینهای دارای حرو مشترک ،اختال معنیداری بر اساس آزمون دانون در سبح احترال پنج درصد ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level.

نتیجهگیری
استفاده از اسیدهای آلیی و کودهیای بیولوژییك در هیر دو سیال
زراعی مورد مبالعه منجر به بهبود خصوصیات کری و کیفی گیاه شد،
بهعنوان مثال کودهای نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسولفور تعداد گل در
بوته را بهترتیب  5 ،11و  31درصد در سال زراعی دوم و بهترتیب ،10
 7و  26درصد در سال زراعی سوم نسبت به شاهد افزایش دادند .اسید
هیومیك در مقایسه با سایر کودهای آلی و بیولوژیك مورد مبالعیه از
تأثیرگذاری بیشتری در بهبود عرلورد و اجزای عرلورد گاوزبان ایرانی

برخوردار بود ،بهطوریکه بهویژه در سال زراعی دوم بیشیترین مقیدار
صفاتی نظیر عرلورد گل خشك ،عرلورد دانه ،عرلورد ماده خشك و
وزن و تعداد گل و دانه در بوته در شرایط استفاده از این کود بهدسیت
آمد .بهطور کلی یافتیههیای ایین پیژوهش نشیان داد کیه اسیتفاده از
نهادههای اکولوژیك ضرن افزایش عرلورد و اجزای عرلورد گاوزبیان
ایرانی میتواند وابستگی به کودهیای شییریایی و مخیاطرات زیسیتی
آنهییا را کییاهش داده و در جهییت توسییعه کشییاورزی پایییدار و حفی
سالمت بومنظام مورد توجه قرار گیرد.
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Introduction
In recent years, the effect of ecological inputs on soil properties and plant growth characteristics has received
renewed attention. Although the utilization of mineral fertilizers could be viewed as the best solution in terms of
plant productivity, this approach is often inefficient in the long-term in tropical ecosystems due to the limited
ability of low-activity clay soils to retain nutrients. Biofertilizer is a substance which contains living
microorganisms which, as applied to seed, plant surfaces, or soil, colonizes the rhizosphere or the interior of the
plant and promotes growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant.
Biofertilizers add nutrients through the natural processes of nitrogen fixation, solubilizing phosphorous and
stimulating plant growth through the synthesis of growth-promoting substances. Biofertilizers can be expected to
reduce the use of chemical fertilizers and pesticides. Humic substances are a group of heterogeneous molecules
that are bonded together by weak forces; therefore, they have a high chemical stability. This material included of
65 to 80 percent of total soil organic matter. Humic acid influences soil fertility through its effect on the waterholding capacity of the soil. Humic acids make important contributions to soil stability and soil fertility leading
to exceptional plant growth and micronutrient uptake. Mycorrhiza arbuscular fungi are other coexist
microorganisms that improves soil fertility, nutrients cycling and agroecosystem health. Mycorrhizal fungi are
the most abundant organisms in agricultural soils. Many researchers have pointed to the positive roles of
mycorrhizal fungi on plants growth characteristics. Echium amoenum is a wild perennial herb and known in Iran
as Ox-Tongue. It is one of the important medicinal plants in Iranian traditional medicine. Petals of Iranian OxTongue have been advocated for a variety of effects such as demulcent, anti-inflammatory and analgesic,
especially for common cold, anxiolytic, sedative and other psychiatric symptoms including obsession in folk
medicine of Iran. Despite of many researches on the effect of organic acids and biofertilizers on different crops,
information on the effects of these factors for many medicinal plants is scarce, therefore, in this study effect of
eco-friendly inputs in cultivation of Echium amoenum in conditions of Mashhad was studied.

Materials and Methods
In order to evaluate organic acids, plant growth rhizobacteria and different species of mycorrhiza on yield
and yield components of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum), a split plots experiment in time based on
RCBD design with three replications was conducted in 2011-2014 growing seasons, in Ferdowsi University of
Mashhad, Iran. Seven different types of soil amendments and biofertilizers concluded humic acid, fulvic acid,
Nitroxin® (containing Azotobacter spp. And Azospirillum spp.), Biophosphorous® (containing Bacillus sp. and
Pseudomonas sp.), Biosulfur® (containing Thiobacillus spp.), Mycorrhiza (Glomus mosseae), Mycorrhiza
(Glomus intraradices), and no fertilizer as control and agronomic years (2 and 3 agronomic years) assigned to
main and sub plots, respectively.

Result and Discussion
The results showed that the highest dry flower yield obtained in humic acid treatment. Humic acid and fulvic
acid increased seed weight per plant 38 and 25% and seed number per plant 19 and 17% compared to control,
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respectively. Fulvic acid, nitroxin, biophosphorous, biosulfur, mycorrhiza (Glomus mosseae) and mycorrhiza
(Glomus intraradices) increased dry flower yield 27, 20, 4, 26, 30 and 28% compared to control, respectively.
The highest flower and seed harvest index obtained in mycorrhiza (Glomus intraradices) and humic acid
treatments, respectively. It seems that different species of mycorrhiza improved morphological characteristics
and yield of Echium amoenum due to provide better conditions to absorption and transportation of nutrient to the
plant. It has been reported that organic acids provided favorable conditions for plant growth and development
through improvement of physical, chemical and biological properties of the soil, therefore, it can be concluded
that improvement of most of studied traits in the present study were due to use of organic acids.

Conclusion
In general, the findings of this research showed that application of ecological inputs, while increasing yield
and yield components of Iranian Ox-Tongue, can reduce dependence on chemical inputs and their environmental
risks and can be used to develop sustainable agriculture and protect the health of the environment.
Keywords: Biofertilizer, Flower Harvest Index, Health of Environment, Humic acid, Mycorrhiza,
Sustainable Agriculture

