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 چکیده
 دارویی گیاه کیفی و کمی صفات برخی بر مایکوریزا قارچ و گرانوله کمپوست کمپوست،ورمی مختلف سطوح تأثیر بررسی منظوربه

 شامل آزمایش هایعامل شد. انجام تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایشی آلمانی، گاوزبان

 دو در مایکوریزا قارچ و گرانوله( کمپوست هکتار در تن 1 و 9 کمپوست، ورمی هکتار در تن 13 و 5 )صفر، سطح 5 در آلی کودهای

 سطح شاخص و دارگل سرشاخه عملکرد بیشترین که داد نشان نتایج بودند. (Glomus mosseae گونه کاربرد و کاربرد )بدون سطح

 موسیالژ، درصد بوته، در شاخه تعداد باالترین همچنین بود. مایکوریزا همراهبه کمپوستورمی هکتار در تن 13 تیمار به مربوط برگ،

 از استفاده که داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج شد. مشاهده کمپوستورمی هکتار در تن 13 تیمار در هزاردانه وزن و بوته ارتفاع

 دار،گل سرشاخه عملکرد بهبود هزاردانه، وزن گیاه، ارتفاع برگ، سطح شاخص افزایش باعث تواندمی مایکوریزا و آلی کودهای

 به نسبت زیستی و آلی های نهاده از بهینه استفاده با توان می نتیجه در شود؛ آلمانی گاوزبان گیاه در موسیالژ درصد و زیستی عملکرد

  نمود. اقدام گاوزبان گیاه سالم تولید
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ABSTRACT 
In order to study the effect of vermicompost, granular compost and mycorrhizal fungus on some quantitative and 

qualitative characteristics of borage, a factorial experiment based on randomized complete blocks design with three 

replications was conducted. Experimental treatments consisted of five levels of organic fertilization (zero, 5 and 10 

tons per hectare vermicompost, 3 and 6 tons per hectare granular compost) and two levels of mycorrhizal fungi (no 

application and application of Gluomus mossae species). Results indicated that the highest yield of flowering shoot 

and LAI was obtained from the application of 10 tons per hectare vermicompost + mycorrhizal fungus. Also the 

highest baranch number per plant, height, 1000 seed weight and Musilage, belonged to the treatment of 10 tons per 

hectare vermicompost. Overal, results of this experiment showed that using of vermicompost and mycorrhiza can 

increase the LAI, height, 1000 seed weight, yield of flowering shoot, biological yield and mucilage percentage in 

borage. Therefore, the optimum organic and biologic inputs can be used to produce healthy borage plant. 
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  مقدمه

 دارویی، گیاهی (Borago officinalis) آلمانی گاوزبان

 متعلق مترسانتی 855 تا 75 ارتفاع به دارکرک و علفی

 Naghdi) باشدمی (Boraginaceae) گاوزبان تیره به

badi et al., 2012.) ینواح آن، یجهان یپراکندگ 

 است شده گزارش یمرکز یاروپا و یاترانهیمد

(Mozafarian, 2012.) از استفاده اخیر های سال در 

 زیستی کنندهتثبیت هایباکتری مثل زیستی کودهای

 از استفاده و پتاسیم و فسفر هایکنندهحل نیتروژن،

 کودهای برای سازگار بوم جایگزینی مایکوریزا قارچ

 شماربه خاک حاصلخیزی افزایش منظوربه شیمیایی،

 زایکوریما یها قارچ (.Wu et al., 2005) است آمده

 رابطه یدارا که بوده یستیز یکودها انواع از یکی

 از و باشند یم یزراع اهانیگ اغلب شهیر با یستیهمز

 فسفر، مانند) ییغذا عناصر جذب شیافزا قیطر

 شیافزا و (یزمغذیر عناصر یبرخ و میپتاس تروژن،ین

 اهانیگ عملکرد و نمو رشد، بهبود سبب آب جذب

 شوند یم داریپا یکشاورز یها سامانه در زبانیم

(Sainz et al., 1998.) گزارش بنابر Kahvand et al. 

 Borago) گاوزبان ییدارو اهیگ یرو بر 2015))

officinalis L.) که داد نشان جینتا شد. انجام 

 شیافزا باعث زایکوریما با اهیگ شهیر یستیزهم

 خشك وزن و برگ سطح شاخص برگ، تعداد دار یمعن

 مطالعه در شد. شاهد اهانیگ به نسبت یاهیگ اندام

 گیاهان فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی یواکنشها دیگری

 یکودها مصرف شرایط تحت گاوزبان دارویی

 بررسی شیمیایی و بیوفسفر( و )نیتروکسین بیولوژیك

 کود مختلف مقادیر شامل آزمایش تیمارهای گردید.

 سطح پنج در شیمیایی کود با ترکیب در بیولوژیك

 درصد 50 شیمیایی+ درصد 70 شیمیایی، درصد 855

 بیولوژیك، درصد 05 + شیمیایی درصد 05 بیولوژیك،

 855 و بیولوژیك درصد 70 شیمیایی+ درصد 50

 اثر که داد نشان نتایج که بود بیولوژیك درصد

 جانبی شاخه تعداد گل، تر وزن بر یکود یتیمارها

 وزن کمترین و بیشترین کهیطوربه گردید؛ دارمعنی

 تیمار در ترتیببه جانبی شاخه تعداد و گل تر

 درصد 855 یکود تیمار و شیمیایی درصد 855یکود

 در موسیالژ میزان باالترین .گردید مشاهده بیولوژیك

 بیولوژیك درصد 70 شیمیایی+ درصد 50 یکود تیمار

 راتییتغ .(Meshkani et al., 2012) شد مشاهده

 Borago) گاوزبان ییایمیتوشیف و یزراع ك،یمورفولوژ

officinalis L.) ییایمیش و یستیز یکودها ریتأث تحت 

 مطالعه نیا یمارهایت شد. بررسی دیگری تحقیق در

 نیتروکسین شاهد، سطح سه در یستیز یکودها شامل

 عدم) شاهد سطح سه در ییایمیش کود و وفسفریب و

 یکود ازین درصد 855 و درصد 05 ،)کود مصرف

 ییایمیش و یستیز یکودها که داد نشان جینتا .بودند

 تعداد بر یداریمعن ریتأث آنها همکنش بر نیهمچن و

 و ییایمیش یکودها داشتند. دانه عملکرد و گل

 صفات شیافزا سبب یداریمعن طوربه یستیز

 یکودها کاربرد همچنین .شدند یزراع و كیفولوژورم

 گردید موسیالژ میزان شیافزا سبب یستیز

(Naghdibadi et al., 2010). 

 اهیگ حیتلق et al.  Naghibi ((2015گزارش بر بنا

 (Cichorium pumilum Jacq.) پاکوتاه یکاسن ییدارو

 خشك عملکرد شیافزا باعث زایکوریما قارچ با

 شاهد با سهیمقا در برگ سطح شاخص و تودهستیز

 اهیگ حیتلق که دیگرد مشاهده یگرید مطالعه در .شد

 زایکوریما قارچ با (.Stevia rebaudiana Bert) ایاستو

 اندام خشك وزن و ساقه طول دار یمعن شیافزا سبب

 همچنین (.Atrashi et al., 2015) گردد یم ییهوا

 Cuminum) اهیسرهیز ییدارو اهیگ در که دیگرد عنوان

cyminum L.) و جانبی شاخه تعداد افزایش میزان 

 ترتیببه مایکوریزا با تلقیح شرایط در هزاردانه وزن

 ,.Khoramdel et al) بود درصد 25 و 73 با برابر

2013.) Zahoor et al. (2004) که کردند اظهار زین 

 طور به را اسفرزه الژیموس درصد یستیز یمارهایت

 کمبود کمپوستیورم کود داد. شیافزا یدار یمعن

 جبران ممکن شکل نیبهتر به را خاک در یآل مواد

 زنده یبرا ها روش نیتر مناسب از یکی و کرده

 یدارا کود این .است خاک یاتیح ستمیس داشتننگه

 و مس ،یرو آهن، م،یپتاس فسفر، تروژن،ین عناصر

 بر یبررس كی در .(Sarlak, 2013) باشد یم منگنز

 Echinacea purpurea) سرخارگل ییدارو اهیگ یرو

(L.) Moench) کمپوستیورم کود که داد نشان جینتا 

 عملکرد گل، شه،یر ساقه، خشك وزن بر یدار یمعن اثر
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 داشت برگ ینگیسبز و بوته در گل تعداد ،یستیز
(Razavinia et al., 2015.) بر که دیگر یقیتحق در 

 اتیخصوص بر یکود مختلف یمارهایت ریتأث یرو

 (.Plantago ovata L) اسفرزه ییدارو اهیگ یفیک

 یکود یمارهایت اثر که داد نشان جینتا گرفت، صورت

 شیافزا با و بود دار یمعن اسفرزه الژیموس زانیم بر

 افتی شیافزا  الژیموس یمحتو ،یآل یکودها مقدار

(Asadi et al., 2012.) هیتجز ندیفرآ به کمپوست هیته 

 حضور در موجودات زیر توسط یآل مواد شدهکنترل

 کود تواند یم یآل مواد نیا شود. یم گفته ژنیاکس

 یگرید یآل ماده هر ای یزراع محصوالت یایبقا ،یدام

 اثر یپژوهش در (.Koochaki et al., 2007) باشد

 و دیگرد انجام ییدارو اهیگ چند بر یآل یکودها

 شیافزا باعث کمپوست کردناضافه که شد مشخص

 خشك و تر وزن شیافزا و سرخارگل در اهیگ ارتفاع

 قیتحق در (.Delate, 2000) دیگرد هیبادرنجبو در اهیگ

El-Gendy (2001) شد مشخص حانیر اهیگ یرو بر 

 شیافزا باعث ارگانیك کشت در کمپوست کاربرد که

 اهمیت به توجه با .دیگرد اهیگ یفیک و یکم عملکرد

 ارزش و دارویی گیاهان شناختی بوم کشت روزافزون

 بررسی منظوربه تحقیق این ما، کشور در گاوزبان گیاه

 صفات برخی بر زیستی و آلی کودهای زمان هم اثر

 از استفاده کاهش منظوربه گاوزبان گیاه کیفی و کمی

 آن برای مناسب جایگزین انتخاب و شیمیایی کودهای

 .گیرد می انجام

 

  هاروش و مواد

 یقاتیتحق مزرعه در 32-30 یزراع سال در قیتحق نیا

 درآمد. اجرا به اسوجی دانشگاه یکشاورز دانشکده

 کامل بلوک طرح قالب در لیفاکتور صورتبه شیآزما

 سطح 0 در یآل کود شد. اجرا تکرار سه با یتصادف

 و کمپوستیورم هکتار در تن 85 و 0 دکاربر )صفر،

 قارچ و گرانوله( کمپوست هکتار در تن 5 و 3 کاربرد

 15 کاربرد و کاربرد )بدون سطح دو در زایکوریما

 Glomus) ونهگ زایکوریما قارچ هکتار در لوگرمیک

mosseae)) .بود. پشته 0 یدارا یشیآزما یها کرت بود 

 ها بوته هفاصل و متر یسانت 55 هم از ها پشته هفاصل

 بذر شد. گرفته نظر در متر یسانت 55 فیرد یرو

 اصفهان بذر پاکان شرکت از استفاده مورد گاوزبان

 گرانوله کمپوست و کمپوستیورم کود د.یگرد هیته

 و نهیبه شدهیغن یآل کود کارخانه از بیترتبه که

 کاشت از قبل بود؛ شده هیته دنا ریجاش قارچ شرکت

 جهت آزمایش، انجام از قبل شد. مخلوط ها پشته با

 0 از ،یکود ازین و خاک یزیحاصلخ زانیم نییتع

 5-35 عمق از مرکب یخاک نمونه ،یشیآزما مزرعه هنقط

 خاک و آب شگاهیآزما به هیتجز یبرا و هیته متر یسانت

 هیتجز جینتا شد. منتقل اسوجی گلشن دشت ناز اهیگ و

 در گرانوله کمپوست و کمپوستیورم کود خاک،

 از شده)تهیه زایکوریما قارچ است. شده آورده 8 جدول

 زین همدان( آباد اسد ارگانیك زراعی تولیدی شرکت

 در کاشت هنگام در هکتار در لوگرمیک 15 زانیمبه

 اسپور میزان و گرفت قرار استفاده مورد بذر با تماس

 بود. عدد 855بستر خاک گرم هر در قارچ

 صورت ماه بهشتیارد اول در و یدست صورتبه کاشت

 سطح از یمتر یسانت 5 تا 8 عمق در بذرها گرفت.

 از گرفت. صورت یاریآب بالفاصله و گرفتند قرار خاک

 در یاریآب ،یا برگچه 0 یال 2 همرحل تا شدنسبز زمان

 کباری یا هفته آن از پس و کباری روز دو هر فواصل

 جهت هرز، یها علف رشد گرفتنسرعت با شد. انجام

 نیوج روشبه آنها کنترل به اقدام ان،یطغ از یریجلوگ

 متر كی )معادل بوته 1 ،یبردار نمونه یبرا شد. یدست

   شد. یگذارعالمت و انتخاب کرت هر از مربع(

 
 شیآزما محل خاک و گرانوله کمپوست،کمپوستیورم ییایمیش و یکیزیف مشخصات .8 جدول

Table 1. Physical and chemical properties of vermicompost, granular compost and experimental field soil 

 Texture pH 
EC  

(ds/m) 

N  

(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

Vermicompost - 7.37 1.4 1.2 22400 8800 

Granular compost - 6.5 2.1 2 15000 11000 

Farm soil Silty clay 7.8 0.5 0.05 6 150 
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 كی هفاصلبه و نیچ سه در دار گل یها سرشاخه

 شدند. برداشت ها بوته همان از روز، 85 الی هفته

 وجود مزرعه در گل یکاف اندازهبه که زمانی برداشت

 صورت (بودند شکفته هاگل درصد 05 حدود) داشت

 در کردنخشك یبرا نیچ سه یها سرشاخه .گرفت

 و شدنخشك از پس و شده برده شگاهیآزما به هیسا

 خشك( دار گل سرشاخه )عملکرد آنها مجموع ن،یتوز

 دارگل سرشاخه موسیالژ میزان همچنین شد. محاسبه

 ,Samsam shriat) شد گیریاندازه چین سه هر در

 بر کف ها بوته ن،یچ نیآخر برداشت از پس (.2007

 با برگ سطح شاخص گیریاندازه برای هابرگ شده،

 WINAREA-UT-11 مدل سنجبرگسطح دستگاه

 هیسا در هوایی اندام بقیه با سپس و شدند استفاده

 دار+گل سرشاخه )عملکرد ستییز عملکرد شدند. خشك

 هیتجز شد. محاسبه نیز هوایی( هایاندام بقیه خشك وزن

 سهیمقا و SAS افزارنرم از استفاده با هاداده لیتحل و

 احتمال سطح در LSD آزمون روش به تیمارها نیانگیم

 دارمعنی صورت در ها برهمکنش میانگین مقایسه و 0%

 نیز نمودارها رسم گردید. انجام L.S.means رویه با بودن

 گرفت. صورت Excel افزارنرم کمك با

 

 بحث و جینتا

 بر مایکوریزا و آلی کودهای واریانس تجزیه نتایج

 اثر که داد نشان گاوزبان گیاه برگ سطح شاخص

 پنج احتمال سطح در مایکوریزا و آلی کود برهمکنش

 دار معنی درصد یك سطح در آنها اصلی اثر و درصد

 کاربرد تیمار در برگ سطح شاخص بیشترین بود.

 کمپوست ورمی هکتار در تن 85 همراه به مایکوریزا

 سطح و مایکوریزا کاربرد عدم تیمار در آن وکمترین

 (.8 )شکل آمد دستبه آلی کود از استفاده بدون

 جذب زانیم گرانیب برگ سطح شاخص ازآنجاکه

 و بوده یاهیگ پوشش توسط یفتوسنتز فعـال تشعشع

 سطح یماندگار ،دوام انگریب LAI یمنحن ریز سطح

 یبرا فتوسـنتز زمان مدت دهندهنشان تاًینها و برگ

 (؛Sarmadnia & Koochaki, 1990) باشد یم اهیگ

 برگ سطح شیافزا که رسد یم نظربه نیچن نیبنابرا

 در زیستی و یآل کود یقیتلف یمارهایت در گاوزبان

 بهتر جذب و یفراهم و شیافزا لیدلبه شاهد با سهیمقا

 توسط که بررسی یك در .باشد ییغذا عناصر

Arancon et al.
 فرنگیتوت گیاه روی بر (2004) 

(Fragaria ananasa) 85و 0 مقادیر از استفاده با و 

 و مختلف مکان دو در هکتار در کمپوست ورمی تن

 گردید مشخص گرفت، صورت ای مزرعه شرایط تحت

 طوربه کمپوست، ورمی مختلف مقادیر کاربرد که

 شاهد گیاهان با مقایسه در را برگ سطح داری معنی

 جمعیت افزایش به را برتری این آنها دادند. افزایش

 نظیر رشد، محرک مواد تولید و خاک میکروبی

 فعالیت از ناشی که آنها توسط گیاهی های هورمون

 دادند. نسبت بود، کمپوست ورمی در خاکی های کرم

Krishna Moorthy & Malling (2012) کردند بیان 

 زیستی کود تیمارهای در برگ تعداد بیشترین که

 .آمد دستبه وراآلوئه گیاه در شاهد به نسبت
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Figure 1. Mean comparison of interaction effects of the organic fertilizer and mycorrhiza on LAI of borage 
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 اصلی اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 ارتفاع بر درصد 8 سطح در مایکوریزا و آلی کودهای

 که داد نشان هامیانگین مقایسه است. دارمعنی بوته

 وجود داریمعنی اختالف آلی کود مختلف سطوح بین

 کمپوستورمی هکتار در تن 85 تیمار که طوریبه دارد،

 مقدار ترینکم صفر، سطح و مقدار بیشترین دارای

 انیب Muscolo et al. (1999) (.5)جدول بود ارتفاع

 زمان در نیاکس به هیشب یمواد كیتحر که داشتند

 اهیگ ارتفاع شیافزا علت کمپوست،یورم مصرف

 مایکوریزا قارچ همزیستی که رسد می نظربه باشد. یم

 عناصر و آب جذب افزایش طریق از گیاه ریشه با

 موضوع این و شده فتوسنتز افزایش سبب غذایی،

 ارتفاع نظیر رشد، بهبود و بیشتر فرآورده تولید موجب

 Ratti et al. (2001) تحقیقات نتایج است. گردیده گیاه

 Cymbopogon) لیموعلف دارویی گیاه روی بر

citratus) تجزیه نتایج است. مطلب این مؤید نیز 

 تعداد بر آلی کود تیمارهای که داد نشان واریانس

 و بود دارمعنی درصد 8 سطح در بوته در شاخه

 85 آلی کود تیمار در گیاه در شاخه تعداد بیشترین

 Tahami. شد مشاهده کمپوستورمی هکتار در تن

Zarandi (2009) کاربرد از استفاده با که بررسی در 

 ریحان دارویی گیاه روی بر شیمیایی و آلی کودهای

 تولید سبب آلی کود که نمودند مشاهده دادند، انجام

 کردند بیان و شد بوته در فرعی شاخه تعداد بیشترین

 عناصر آوردنفراهم محیطی، یکسان شرایط در که

 باعث تواندمی مختلف کودهای توسط گیاه برای غذایی

 شاخه تعداد افزایش درنتیجه و گیاه رشد افزایش

 شرایط دیگر بودنثابت به توجه با شود. گیاه فرعی

 در شاخه تعداد غذایی مواد کمبود دلیلبه احتماالً

 دهندهنشان خود که است یافته کاهش شاهد تیمار

 تأمین با آلی کودهای از استفاده که است حقیقت این

 در شاخه تعداد افزایش باعث نیاز، مورد غذایی عناصر

 است. شده گاوزبان گیاه هبوت

 اصلی اثر تنها که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 آماری سطح در هزاردانه وزن بر مایکوریزا و آلی کود

 سبب مایکوریزا کاربرد است. دار معنی درصد یك

 همچنین شد. هزاردانه وزن درصدی 55/5 افزایش

 دارای کمپوست، ورمی هکتار در تن 85 کاربرد

 کمپوست ورمی (.5 )جدول بود هزاردانه وزن بیشترین

 بهبـود (،8 )شکل برگ سطح افزایش طریـق از تواندمی

 هزاردانه وزن گیاهی، تودهزیست تولید و فتوسنتز میزان

 تلقیح رسدمی نظربه همچنین د.ده افزایش را

 ها، دانه پرشدن مرحله در که گردیده موجب یکوریزاییام

 بهبود سبب و شده منتقل هادانه به کافی پرورده شیره

 پژوهش، این هاییافته با همسو .گردد هزاردانه وزن

Kapoor et al. (2004) بر مایکوریزا قارچ تأثیر بررسی در 

 همزیستی که دادند نشان رازیانه، دارویی گیاه نمو و رشد

 طور به ،Glomus macrocarpum قارچ با رازیانه ریشه

 تجزیه بخشید. بهبود را دانه وزن و چتر تعداد داریمعنی

 بر مایکوریزا و آلی کود برهمکنش و اصلی اثر واریانس

 گیاه زیستی عملکرد و خشك دار  گل سرشاخه عملکرد

 مایکوریزا و آلی کودهای برهمکنش بود. دار معنی گاوزبان

 تیمار در خشك دار  گل سرشاخه بیشترین که داد نشان

 در تن 85 تیمار در آلی کودهای همراه به مایکوریزایی

 در تن 5 تیمار با که شد مشاهده کمپوست ورمی هکتار

 تن 85 و مایکوریزا همراه به گرانوله کمپوست هکتار

 تفاوت مایکوریزا از استفاده بدون کمپوست ورمی

 (.5 )شکل نداشت داریمعنی

 
 گاوزبان عملکرد اجزای بر مایکوریزا قارچ و آلی کود اثر میانگین مقایسه .5 جدول

Table 2. Mean comparison of main effect of the organic fertilizer and mycorrhiza on yield component of borage 
Treatment Height of plant (cm) Branches number per plant 1000 seed weight  (g) 

 Mycorrhizal levels   

Without mycorrhiza 59.04b - 19.78b 

With mycorrhiza 62.55a - 20.29a 

 Organic fertilizer levels   

Zero 44.33e 5.33d 17.15e 

5 tons per hectare vermicompost 61.16c 8.80b 20.32c 

10 tons per hectare vermicompost 81.29a 10.13a 22.82a 

3 tons per hectare granular compost 49.80d 7.30c 19.05d 

6 tons per hectare granular compost 67.40b 9.11b 21.06b 
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 و یآل یکودها از استفاده که رسد یم نظربه نیچن

 یکروبیم یها تیفعال بهبود قیطر از زیستی یکودها

 رشد محرک مواد و ها هورمون انواع ترشح و خاک

 و (یآل یدهایاس و نیوتیب ن،یاکس ن،ینیتوکیس ری)نظ

 ,Karteikeyan) ییغذا عناصر یفراهم شیافزا زین

 (،8 )شکل برگ سطح میزان افزایش سبب (2008

 تعداد و ارتفاع افزایش ،فتوسنتز میزان شیافزا

 عملکرد بهبود تینها در و (5 )جدول جانبی هایشاخه

 بودنغنی .دیگرد زبان گاو خشك دار  گل سرشاخه

 و آهسته آزادسازی و غذایی عناصر از آلی کودهای

 و شیمیایی خصوصیات بهبود باعث آنها مداوم

 توسعه جهت شرایط بهبود با و شده خاک ساختاری

 باعث نهایت در خاک، در گسترده ایریشه سیستم

 (.Khalid et al., 2006) شد خواهد گیاه رشد افزایش

 که داد نشان ها برهمکنش میانگین مقایسه

 از استفاده تیمار در زیستی، عملکرد بیشترین

 در تن 5 مقدار به گرانوله آلی کود همراه به مایکوریزا

 که رسدمی نظربه (.3 )شکل شد مشاهده هکتار

 و فیزیکی شرایط بهبود با آلی هایدکو از استفاده

 افزایش و رطوبت نگهداری و حفظ خاک، ساختمانی

 و خاک میکروبی فعالیت بهبود کاتیونی، تبادل ظرفیت

 آزادسازی نیز و گیاه رشد هایکنندهتنظیم تولید

 گاوزبان گیاه رشد دوره طول در غذایی عناصر تدریجی

 باعث ریشه رشد برای مناسب بستر یك ایجاد ضمن

 تعداد و ارتفاع افزایش (،8 )شکل برگ سطح افزایش

 دارگل  سرشاخه عملکرد (،5 )جدول جانبی هایشاخه

 .گردید زیستی عملکرد افزایش نهایت در و (5 )شکل

 با نعناع گیاه تلقیح Gupta et al. (2002) گزارش در

 را زیستی عملکرد توجهی قابل طوربه مایکوریزا قارچ

 جمله از ماکرو مغذی مواد مایکوریزا داد. افزایش

 مانند میکرو مغذی مواد و پتاسیم و فسفر نیتروژن،

 و کند می تأمین گیاه برای را منگنز و روی مس، آهن،

 گیاه توده زیست و اقتصادی عملکرد افزایش موجب

 (.Asery et al., 2008) شودمی

 که داد نشان (3 )جدول واریانس تجزیه نتایج

 آماری سطح در چین و مایکوریزا آلی، کود اصلی اثرات

 گاوزبان گیاه تولیدی موسیالژ مقدار بر درصد یك

 اند. داشته داری معنی تأثیر

 

 
 گاوزبان دارگل سرشاخه عملکرد بر مایکوریزا و آلی کود متقابل اثر میانگین مقایسه .5 شکل

Figur 2. Mean comparison of interaction effects of the organic fertilizer and mycorrhiza on yield of flowering shoot 
of borage 

 

 
 گاوزبان زیستی عملکرد بر مایکوریزا و آلی کود متقابل اثرات میانگین مقایسه .3 شکل

Figure 3. Mean comparison of interaction effects of organic fertilizer and mycorrhiza on biological yield of borage 
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 گاوزبان گیاه موسیالژ میزان بر چین و مایکوریزا کودآلی، تأثیر واریانس تجزیه .3 جدول

Table 3. Analysis of variance of the organic fertilizer, mycorrhiza and harvest on mucilage content of borage 
Soures of variation df 

Means of squares 

Mucilage 

Block 2 1.682
 

Mycorrhizal 1 0.798** 

Organic fertilizer 4 12.237** 

Organic fertilizer × mycorrhizal 4 0.085ns 

Error1 18 0.118 
Harvest 2 0.788** 

Mycorrhizal × harvest 2 0.129ns 

Organic fertilizer × harvest 8 0.084ns 

Organic fertilizer × mycorrhizal × harvest 8 0.067ns 

Error2 40 0.076 
C.V. (%) - 8.72 

    ns، * :**درصد. 8و 0 احتمال سطح در دارمعنی تفاوت دار،معنی تفاوت بدون و 
    ns, *, **: Non-significant and significant at 5 and 1% of probability levels, respectively. 

 

 این بیانگر موسیالژ بر آلی کود اثر میانگین مقایسه

 موسیالژ درصد آلی کود سطوح افزایش با که بود

 تأثیر بدلیل تواندمی این که (،2)شکل یافت افزایش

 همچنین و غذایی عناصر جذب روی بر آلی کودهای

 تجمع و سنتز فتوسنتز، افزایش در عناصر این نقش

 میزان افزایش درنتیجه و کل کربنهیدرات بیشتر

 افزایش در (دامی) آلی کود مفید اثرات باشد. موسیالژ

 و فتوسنتز بهبود نتیجه در و غذایی عناصر عرضه

 گیاه عملکرد افزایش سبب مخازن در مواد بهتر تسهیم

 Yadav et) است گردیده موسیالژ عملکرد نهایت در و

al., 2002). گزارش دیگری مطالعه در رابطه همین در 

 و آلی یکودها تلفیق و آلی کود یتیمارها که گردید

 درصد شیمیایی کود تیمار با مقایسه در شیمیایی

 افزایش یدار معنی طور به اسفرزه گیاه در را موسیالژ

 (.Pouryousef et al., 2014) دادند

 قارچ کاربرد اثر میانگین مقایسه همچنین

 بود موسیالژ درصد افزایش دهندهنشان مایکوریزا

 وجود که است آن از حاکی نتیجه این (.0)شکل

 غذایی مواد و آب دسترسی قابلیت افزایش با یکوریزاام

 گیاه فتوسنتز در افزایشی نقش احتماالً گیاه یبرا

 و عملکرد افت از یجلوگیر با نتیجه در و داشته

 موسیالژ تولید در دار معنی یبرتر موجب تودهزیست

  .است شده

 نیز موسیالژ بر چین اصلی اثر میانگین مقایسه

 موسیالژ مقدار چین، دفعات افزایش با که داد نشان

 موسیالژ درصد تغییرات روند (.5)شکل یابدمی کاهش

 که بوده نزولی معموالً رشد فصل طول در آذینگل

 استفاده یانرژ منبع عنوانبه موسیالژ از گیاه احتماالً

 کربنهیدرات جنس از موسیالژها چون نماید. می

 تولید یانرژ آنها شدنتجزیه از پس ،باشند می

 جهت یرتبیش یانرژ به گیاه که هنگامی گردد. می

 یرشتبی موسیالژ دارد، نیاز خود متابولیکی یها فعالیت

 نزدیك گیاه رشد یانتها به هرچه و کند می تولید

 د.یاب می کاهش موسیالژ درصد شویم،می
 

 
 موسیالژ درصد بر آلی کود سطوح اصلی اثر میانگین مقایسه .2 شکل

Figure 4. Mean comparison of the main effect of organic fertilizer on mucilage percentage 
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موسیالژ درصد بر مایکوریزا سطوح اصلی اثر میانگین مقایسه .0 شکل

Figure 5. Mean comparison of the main effect of mycorrhiza on mucilage percentage 

 

 
 موسیالژ درصد بر چین اصلی اثر میانگین مقایسه .5 شکل

Figure 6. Mean comparison of the main effect of harvest on mucilage percentage 

 

 کلی گیرینتیجه

 که داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج مجموع در

 ای تغذیه منبع یك عنوانبه زیستی و آلی کودهای کاربرد

 این عملکرد افزایش در گاوزبان دارویی گیاه برای مناسب

 مورد های صفت اکثر در کهطوریبه بود؛ مؤثر گیاه

 با تلفیقی یا جداگانه صورتبه آلی کودهای مطالعه،

 برتری کود( مصرف )عدم شاهد به نسبت مایکوریزا

 که گفت توان یم قیتحق نیا جینتا به توجه با داشت.

 کودهای جایبه مایکوریزا و آلی کودهای از استفاده

 گیاه کیفی و کمی عملکرد بهبود با تواند می شیمیایی

 به دستیابی جهت در سودمند گامی گاوزبان، دارویی

 باشد. ارزشمند دارویی گیاه این پایدار و سالم تولید
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