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 چكيده
 شيميایی، تغذیه هایروش تأثير بررسی منظور به شود.می محسوب جهان در روغنی گياهان ترینمهم از یكی آفتابگردان

 در فاکتوریل صورت هب یآزمایش آفتابگردان، دانه لكردعم بر گياهی زیستی هایمحرک پاشی محلول با توأم زیستی و دامی
 شد. انجام 1392درسال اراک، نور پيام دانشگاه آموزشی مزرعه در تكرار سه با تصادفی کامل هایبلوک پایه طرح قالب
 تن 15 + اوره کود کيلوگرم 150 )شاهد(، اوره کود کيلوگرم 300 مصرف شامل: سطح چهار در تغذیه هایروش تيمار
 لوبيا کاشت + هكتار در اوره کود کيلوگرم 150 نيتروژن، تثبيت جهت باالرونده لوبيا کاشت + دامی کود تن 15 دامی، کود

 ،واش ورمی مصرف :شامل سطح چهار در گياهی رشد هایمحرک پاشی محلول تيمار و نيتروژن تثبيت جهت باالرونده
 محلول + جنگلی مناطق بكر خاک در موجود مؤثر ریزجانداران کاربرد و بيوفرمنت مصرف شده، غنی واش ورمی مصرف
 و ساقه خشك وزن ساقه، ارتفاع بر گياهی تغذیه هایروش تيمار سطوح اثر که داد نشان نتایج بود. بلدرچين تخم حاوی
-محرک پاشی حلولم تيمار اثر همچنين بود. دارمعنی مربع، متر در دانه تعداد و گياه باروری شاخص دانه، عملكرد ها،برگ

 هزار وزن گياه، باروری شاخص دانه، عملكرد ها،برگ و ساقه خشك وزن ساقه، قطر صفات بر نيز گياهی رشد زیستی های
 در اوره کود کيلوگرم 300 مصرف گياهی، تغذیه هایروش تيمار سطوح بين در بود. دارمعنی مربع متر در دانه تعداد و دانه

 کيلوگرم 3031 ميانگين با باالرونده( لوبيا کاشت + اوره هكتار در کيلوگرم 150) تيمار و لوگرمکي 3705 ميانگين با هكتار
 هایمحرک ،تيمار سطوح بين در دادند. اختصاص خود به را دانه عملكرد مقدار کمترین و بيشترین ترتيب به دانه هكتار در

 با پاشی محلول از ترتيب به هكتار در کيلوگرم 3031 و 3744 ميانگين با دانه عملكرد مقدار کمترین و بيشترین نيز زیستی
 آمد. بدست غنی واش ورمی و مؤثر ریزجانداران
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ABSTRACT  

The sunflower is one of the most important oily plants in the world. To study different methods 
of chemical fertilizer, biological and manure nutrition with foliar application of plant biostimulant 
on grain yield in sunflower, a factorial arrangement of treatment in a randomized complete block  
design with three replications was carried out in a field of Payaam Nour Arak  University in Mark azi 
province in the year of 2013. Nutrition methods [N1= 300 Kg ha-1 Urea (Control), N2= 50%  of 
nutrition by Urea + 50%  of nutrition by FAM (15-ton ha-1), N3= 50%  of nutrition by FAM + 50%  of 
nutrition by nitrogen fixation of Phaseolus sp.), N4= 50%  of nutrition by Urea + 50%  of nutrition by 
nitrogen fixation of Phaseolus sp.) and plant bio-stimulants (B1= Foliar with wermiwash, N2= Foliar 
with enrich wermiwash, N3= Foliar with bio ferment, N4= Foliar with effective microorganisms + 
quail egg) were assigned in plots. Results indicated that the effect of different levels of nu trition 
methods on the characteristics such as stem height, dry weight of stem and leaves, grain yield, 
productivity index of plant and number of grain per m -2 were significant. The Effect of plant bio-
stimulants treatment on the characteristics such as stem diameter, dry weight of stem and leaves, 
grain yield, productivity index of plant, 1000 grain weight and the number of grain per m -2 were also 
significant. The maximum and minimum of grain yield (3705 and 3133 k g ha-1) were obtained with 
the 300 Kg ha-1 Urea (Control) and (50%  of nutrition by Urea + 50%  of nutrition by nitrogen 
fixation of Phaseolus sp.) treatments, respectively. In the biostimulant treatment, the most and least 
amount of grain yield with an average of 3744 and 3031 Kg ha-1, were spray of effective 
microorganisms and enriched vermiwash, respectively. 
Keywords: Animal manure, bioferment, nitrogen, vermiwash. 
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 مقدمه

-مهم از يکی جهانی تجارت و تولید نظر از آفتابگردان دانه

 داشتن علت به آن روغن و است روغنی هايدانه ترين

 و كلسترول نداشتن لینولئیك، چرب داسی باالي درصد

 از اكسیداسیون برابر در بیشتر ثبات از برخورداري

 نیتروژن .(Hall, 1995) تاس ار برخورد مطلوب كیفیتی

 نیاز باشد.می گیاهان رشد براي مهم غذايی عناصر از

 مناسب و متعادل مصرف و بوده زياد نیتروژن به گیاهان

 حیاتی تركیبات صلیا جزء عنصر اين است. ضروري آن

 تركیباتی و هاآنزيم ها،پروتئین نوكلئیك، اسیدهاي چون

 نیتروژن باشد. می (ATP) فسفات تري آدنوزين مانند

 می مصرف و تهیه شیمیايی كودهاي شکل به معموالً

 كودهاي زياد مصرف طريق از نیتروژن تأمین شود.

 و سطحی هايآب آلودگی اصلی داليل از يکی شیمیايی

 می آبزيان و دام انسان، مسمومیت نهايت در و زمینی رزي

 افزايش محیطی، زيست منفی پیامدهاي بر عالوه و باشد

 Chandrasekar). دارد همراه به نیز را تولید هايهزينه

et al., 2005) موجب گیاه وسیله به نیتروژن كافی جذب 

 چه هر شود. می دانه و میوه درشتی و پروتئین افزايش

 كربن شدت يابد، افزايش هابرگ در یتروژنن غلظت

 به كه آن از غیر نیتروژن زيرا كند. می زيادتر را گیري

 تشکیل اصلی عنصر دارد، وجود گیاه در پروتئین صورت

 Mengel). باشد می نیز گیاه سبزينة يا كلروفیل دهنده

& Kirkby, 2001) هايكود از استفاده با آفتابگردان در 

 نحوي به هکتار در كیلوگرم 150 میزان هب نیتروژن داراي

 هکتار در كیلوگرم 300 به خاك در موجود نیتروژن كه

 روغن درصد دانه، عملکرد افزايش موجب باشد، رسیده

 يا مناطق از بعضی در روغن عملکرد نهايت در و دانه

 با (Scheiner et al., 2002). شودمی محیطی شرايط

 عملکرد هکتار، در وگرمكیل 168 تا نیتروژن كود افزايش

 يابدمی افزايش نیتروژن جذب و كل توده زيست دانه،

(Torbert et al., 2001). كودهاي حد از بیش كاربرد 

 محیط به وارده هايآسیب تنها نه آفتابگردان در نیتروژنه

 تأثیر نیز هادانه كیفیت بر بلکه ده،می افزايش را زيست

 و شودمی نروغ غلظت كاهش سبب و داشته سوئی

 گیاه در رويشی رشد افزايش دلیل به را روغن عملکرد

 به منفی هايفشار از اجتناب بنابراين دهد.می كاهش

 كه ايتوسعه هايبرنامه بخشیدن بهبود و زيست محیط

 نظر به ضروري كند،می تأمین را گیاهان كودي نیازهاي

  .(Scheiner et al., 2002) رسد می

 آلوده بدون غذايی، مواد مینأت فکر به بايد بنابراين

 هايروش و مخلوط كشت بود. زيست محیط كردن

 و مسائل از بسیاري به پاسخی محصولی، چند كشت

 افزايش هاآن ترين عمده كه است. كشاورزي مشکالت

 از ياریبس در باشد.می زيستی ثبات ايجاد و تنوع

 گونه كي را مخلوط اجزاء مخلوط، كشت يهاشيآزما

 اكثر در كه دهدیم لیتشک گراس گونه كي و ملگو

 داده نشان يبرتر یكشت تك به نسبت عملکرد موارد

 شده كشت گیاهان .(Morris & Garity, 2007) است

 كمترين در متفاوت آشیان دلیل به مخلوط صورت به

 كه كنند اشغال را ممکن هايآشیان تمام قادرند زمان

 نسبت مخلوط پیكانو توسط نور دريافت افزايش باعث

 (Tsubo et al., 2004). گرددمی خالص كانوپی به

 و آلی كودهاي حضور در كه داد نشان تحقیقی نتايج
 يابد.می افزايش شیمیايی كود از نیتروژن جذب زيستی،

 فرآيند خاك، به آلی ماده افزودن با كه اين به توجه با
 گیرد، می انجام نیتروژن شدن آلی و شدن معدنی

 تأمین ضمن شیمیايی، و آلی كود همزمان افزودن
 نیتروژن شدن آلی دلیل به گیاه، نیاز مورد نیتروژن

 آلی ماده كننده تجزيه هايباكتري توسط شیمیايی
 تثبیت يا شدن متصاعد )آبشويی(، هدرروي خاك،

 معدنی فرآيند دلیل به سپس و يافته كاهش نیتروژن

 قابل شکل به تدريجی صورت به نیتروژن مجدداً شدن،
 دوره طول در آن فراهمی سبب و آمده در گیاه جذب

 نسبت بین تناسب رابطه، اين در شود. می گیاه رشد
 Shata) دارد اهمیت بسیار نیتروژن معدنی به آلی شکل

et al., 2007). عملکرد افزايش دلیل پژوهشگران ساير 
 بیشتر مطابقت از ناشی را تلفیقی تغذيه هايروش در

 گیاه نیازهاي افزايش با خاك استفاده قابل ننیتروژ بین
 عمده .مشکل  (Mooleki et al., 2004)دانند می

 نیتروژن به كربن نسبت بودن باال حیوانی، كودهاي

می مزرعه در گیاه اولیه رشد كاهش سبب كه است
 اين تجزيه سرعت بايد مشکل اين رفع جهت و گردد

 . (Khaliq et al., 2006) برد باال را مواد

 60 از كشاورزي عملیات در مفید ريزجانداران از استفاده

 مفید هايجمعیت اين افزايش .است شده آغاز پیش سال
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 كمبود مانند محیطی هايتنش به گیاه تحمل تواندمی

 افزايش را سنگین عناصر سمیت و غذايی عناصر آب،

al et (W,. (2005 دنده u. 1مؤثر ريزجانداران تركیب در 

 هايباكتري مانند انیريزجاندار

 Rhodopseudomonas plastris) و,(Rhodobacter 

sphacrode الكتوباسیل (Lactobacillus plantrum L.) 

 Saccharomyses) مخمرها ، (Streptococcus lactis)و

spp) هااكتینومیست و (Streptomyses spp) دارند وجود 

 افزايش با را عملکرد میزان و محصول سالمتی كه

 و هاهورمون مانند زيستی فعال تركیبات تولید فتوسنتز،

 كنترل و فتوسنتزي مواد تجزيه در تسريع ها،آنزيم

 .(Higa, 2000) دهندمی توسعه خاكزي، هايبیماري

 روش ،آلی كودهاي با همراه مؤثر ريزجانداران از استفاده

 منابع از غذايی مواد سازي آزاد و تأمین براي مناسبی

 نشان مطالعات از بسیاري .باشدمی استفاده دمور كودي

 عالوه مؤثر ريزجانداران با مزرعه خاك تلقیح كه دهندمی

 نیز را خاك كیفیت محصول، كمی و كیفی افزايش بر

 فعالیت .(Higa & Parr, 1994) بخشدمی بهبود

 در موجود غذايی عناصر سازي آزاد و میکروبی

 در و خاك فیزيکی خواص اصالح خاك، كلوئیدهاي

 در عملکرد افزايش داليل از تواندمی آن بهتر تهويه نتیجه

 باشد ارگانیك و تلفیقی تغذيه هايروش
.(Nandhagopal et al., 1995) 

 خصوصیات تجزيه نتايج محققینی، گزارش بنابر

 كلسیم، وجود از حاكی واش، ورمی فیزيکوشیمیايی

 باشد یم آمینه اسید و لیپید پروتئین، فسفر، نیترات،

(Sundaravadivelan et al., 1995). گزارش اساس بر 

 هايآنزيم قبیل از موادي داراي آلوورا عصاره پژوهشگران،

 كاتاالز، پپتیداز، كربوكسی سلوالز، لیپاز، آمیالز،

 و اكسین هايهورمون فسفوتاز، آلکالین پروكسیداز،

 ,A, C, D, E هايويتامین سالیسیلیك، اسید جیبرلین،

B است فولیك اسید ريبوفالوين، نیاسین، یامین،ت 

(Hamman, 2008; Saeed et al., 2004). تحقیقی نتايج 

 محتوي خود تركیب در بلدرچین تخم كه داد نشان

 ترونین، آسپارتیك، اسید قبیل از مختلفی هايآمینواسید

 گاليسین، سیستئین، پرولین، گلوتامیك، اسید سرين،

                                                                           
1. Effective Microorganisms 

 فنیل تیروزين، اليسین، يسین،ايزوال متیونین، آالنین،

 شش حدود آن در موجود آهن و بوده آرژنین آالنین،

 .(Genchev, 2012) است مرغ تخم برابر

 مؤثر هايقارچ و هاباكتري از استفاده با هابیوفرمنت

 دستبه جنگلی و كوهستانی بکر هايخاك در موجود

 محلول طريق از توان می را هابیوفرمنت آيند.می

 بالفاصله زيرا داد، قرار استفاده مورد گیاهان روي پاشی

 استفاده شد. خواهند جذب گیاهان هايبرگ طريق از

 هايجمعیت مجدد اسقرار باعث هابیوفرمنت از

 كاهش باعث و شوند می هااكوسیستم در میکروبی

 افزايش طريق از گیاهان به هابیماري و آفات ورود

 اجازه هایوفرمنتب همچنین شوند. می گیاهان تحمل

 نمی زابیماري عوامل به را گیاهان روي فعالیت و رشد

 به حاضر پژوهش .(Kalema & Mario, 2010) دهند

 هايمحرك و ايتغذيه هايروش اثر بررسی منظور

 نآفتابگردا زراعی هايويژگی بر گیاهی رشد زيستی

 .است شده انجام

 هاروش و مواد

 آموزشی مزرعه در 1392 زراعی سال در آزمايش اين

 لوم زراعی خاك با اراك نور پیام دانشگاه تحقیقاتی –

 اين هوايی و آب خصوصیات از گرديد. اجرا ،شنی

 هايزمستان و ماليم نسبتاً هايتابستان داشتن منطقه،

 طرح قالب در فاكتوريل صورت هب آزمايش .است سرد

 شد. انجام تکرار سه با تصادفی كامل هايبلوك پايه

 خاك آزمون نتايج اساس بر تغذيه هايروش یمارت

 300 مصرف =1N شامل: سطح چهار در (1 )جدول

 كیلوگرم 150 )مصرف =2N )شاهد(، اوره كود كیلوگرم

 كود تن 3N= (15 (، گاوي كود تن 15 + اوره كود

 نیتروژن(، تثبیت جهت باالرونده لوبیا كاشت + گاوي

4N= (150 لوبیا كاشت + هکتار در اوره كود كیلوگرم 

 پاشی محلول تیمار و نیتروژن( تثبیت جهت باالرونده

 آزمايشگاه شرايط در تماماً )كه گیاهی هايمحرك

 ورمی مصرف =1B :شامل سطح چهار در شدند( ساخته

 واش )ورمی شده غنی واش ورمی مصرف =2B ،واش

 حاوي كه گزنه گیاه عصاره از استفاده با معمولی

 حاوي كه آلوورا گیاه عصاره و است رشد هايمحرك

 براي شد. سازي غنی است، مختلف آمینه هاياسید
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 گیاهان از يك هر خشك ماده از كیلوگرم سه كار اين

 لیتر 7 با و شد خرد كوچك قطعات به را آلوورا و گزنه

 حاوي محلول از لیتر 7 + چغندرقند يا نیشکر مالس

 بآ لیتر 15 + شده فعال كوهستانی میکروارگانیزم

 محکم آن درب و شد ريخته ايبشکه داخل تمیز

 خالی فضاي داراي بايد بشکه باالي قسمت گرديد.

 از و شده جمع آنجا در بتوانند تولیدي گازهاي تا باشد

 سپس شوند. خارج شده تعبیه خروجی لوله طريق

 در روز 15 مدت به خشك و خنك جاي در بشکه

 صافی از عبور از پس و گرديد نگهداري وضعیت همین

 مصرف =3B گرفت، قرار استفاده مورد ايپارچه

 اين در شده ساخته زيستی هاي)مخمر بیوفرمنت

 حاوي كه گاو تازه كود + تازه شیر از تركیبی آزمايش

 نیشکر يا چغندر مالس + باشدمی هوازيبی هايمخمر

 مناطق بکر خاك در موجود مؤثر ريزجانداران +

 آب + چوب خاكستر + كوهستانی مناطق يا جنگلی

 بکر خاك در موجود مؤثر ريزجانداران =4B و بود(

 5 )بین بلدرچین تخم حاوي محلول + جنگلی مناطق

 می آهن عنصر از سرشار كه بلدرچین تخم عدد 10 تا

 و طبیعی آبلیمو داخل روز 15 تا 10 مدت به را باشد

 آبلیمو داخل آرامی به هاآن پوسته تا شد داده قرار تازه

 شود(، تشکیل يکدستی محلول و گردد محلمض

-طبق شروع مرحله دو در زيستی هايمحرك تمامی

 هاطبق شدن باز شروع و (2R زنی، ستاره )آغاز دهی

(4R) در هکتار، در لیتر سه مبناي بر مرحله هر در و 

 آب لیتر 20 با همراه و آفتاب غروب به نزديك زمان

 كرت هر د.ش پاشی محلول آفتابگردان هايبرگ روي

 فاصله متر، 5 طول به كاشت خط ۴ شامل آزمايشی

 هابوته فاصله و مترسانتی 50 كاشت هايرديف بین

 و آفتابگردان كاشت تراكم متر،سانتی 25 هارديف روي

 پیچنده لوبیاي يا climbing bean)) باالرونده لوبیا

 كشور از 1389 سال بار اولین براي گیاه اين بذر)

 شهرستان در سبز كیمیاي سمن توسط و ردوا استرالیا

 مربع متر در بوته 8 (،شد شتك مركزي( )استان شازند

 با همزمان و هاپشته آبداغ محل در لوبیا بذرهاي و

 كاشت عمق شدند. كاشته 25/2/1392 تاريخ در هم

 ركورد رقم استفاده مورد رقم و مترسانتی 5 تا 3 بذرها

 دستی روش به و موقع به هرز هايعلف با مبارزه .بود

 10 تعداد (21/6/1392) برداشت زمان در شد. انجام

 اثرات گرفتن نظر در با یآزمايش كرت هر از بوته

ويژگی و شد برداشت تصادفی كامالً طور هب ايحاشیه

 و ساقه خشك وزن ساقه، قطر ساقه، ارتفاع چون هايی

 هگیا باروري شاخص دانه، عملکرد مربع، متر در هابرگ

 كل خشك وزن بر طبق خشك وزن تقسیم )حاصل

 اندازه مربع متر در دانه تعداد و دانه هزار وزن گیاه(،

 پس كرت هر در دانه، عملکرد تعیین براي شد. گیري

 ۴ مساحت میانی دوخط از ،ايحاشیه اثرات حذف از

 نظر در با و نتوزي و یدنبكو از پس و برداشت مترمربع

 هركرت دانه عملکرد صد،در 1۴ حدود رطوبت گرفتن

 از پس شد. ثبت و محاسبه هکتار در كیلوگرم برحسب

 ندانک ايدامنه چند آزمون با هامیانگین ها،داده تجزيه

 همچنین شدند. مقايسه درصد پنج احتمال سطح در

 ،مطالعه مورد صفات بین همبستگی ضرايب كلیه

 نرم بوسیله هاآن بودن دار معنی و محاسبه

 كود و خاك آزمون نتايج گرديد. تعیین Mstat-Cافزار

  است. شده آورده (2 و 1 )جداول در ترتیب به دامی
 

 آزمايش اجراي محل خاك تجزيه نتايج -1 جدول
Table 1- Results of soil Analysis 

Soil depth pH EC mmhos/cm N (% ) P (ppm) K (ppm) Sand 
(% ) Silte (% ) Clay (% ) Texture 

0-30 7/5 ½ 0.06 13 257 34 38 28 Loam 
 

 دامی كود آزمايش نتايج -2 جدول
Table 2- Results the of animal manure test 

Organic carbon 
(% ) Total nitrogen (% ) Phosphorus (% ) Potassium (% ) Rate of C/N pH 

38 1 0.85 2.42 38.1 7 
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 ثبح و نتایج

 ساقه ارتفاع

 ساقه ارتفاع كه داد نشان واريانس هتجزي از حاصل نتايج

 گرفت قرار گیاهی تغذيه هايروش تیمار تأثیر تحت

 ساقه ارتفاع مقدار بیشترين كه طوري هب .(3 )جدول

 و )شاهد( اوره كود كیلوگرم 300 مصرف تیمار به مربوط

 هکتار در كیلوگرم 150تیمار به مربوط آن مقدار كمترين

 مصرف تیمار .(۴ )جدول دبو رونده باال لوبیا كاشت + اوره

 نیاز مورد عنصر است توانسته اوره كود كیلوگرم 300

 كمترين و نمايد تأمین كامل طوربه را آفتابگردان گیاه

 و داشته سلولی تقسیم و رشد در را منفی تأثیر میزان

 و تعداد افزايش طريق از است توانسته راحتیبه گیاه

 نمايد. تولید را ساقه فاعارت میزان بیشترين هاسلول اندازه

 مصرف سطوح تأثیر تحت ساقه ارتفاع بررسی اين در

  (.3 )جدول نگرفت قرار زيستی هايمحرك

 دامی، هايكود تیمار اثر كه نمودند گزارش محققان

 ارتفاع بر مؤثر ريزجانداران تیمار هايغلظت و شیمیايی

 استفاده تیمار و بود دارمعنی درصد يك سطح در ذرت

 و داشت. را بوته ارتفاع بیشترين NPK شیمیايی كود از

 1:50) مؤثر ريزجانداران هايغلظت كاربرد تیمار

 و 83/7 ترتیب به آن از استفاده عدم به نسبت (1:20و

 داشت همراه به را بوته ارتفاع افزايش درصد 87/11

(Jahanban & Lotfifar, 2011). كاربرد آزمايشی در 

 يك احتمال سطح در ابگردانآفت ارتفاع بر نیتروژن

- به يافت. افزايش نیز بوته ارتفاع و شد دارمعنی درصد

 تیمار به مربوط ارتفاع كمترين و بیشترين كه طوري

 ,.Sedaghat et al) بود كود مصرف عدم و 200 مصرف

 بوته ارتفاع بودن بیشتر  از حاكی آزمايشی نتايج .(2012

 درصد 50آلی+ ودك درصد 50) تلفیقی تغذيه سیستم در

 تلفیقی تغذيه هايروش ساير و باشدمی شیمیايی( كود

 25) و آلی( كود درصد 25شیمیايی+ كود درصد 75)

 در ترتیب به آلی( كود درصد 75 شیمیايی+ كود درصد

 .(Akbari et al., 2009) داشتند قرار بعدي هايمرتبه

 ساقه قطر
 رتیما و ايتغذيه هايروش تأثیر تحت ساقه قطر

 در آنها برهمکنش ولی نگرفت قرار زيستی هايمحرك

 نتايج (.3 )جدول شد دارمعنی درصد يك احتمال سطح

 بیشترين كه داد نشان برهمکنش يهامیانگین مقايسه

 كیلوگرم 300 مصرف تیمار به مربوط ساقه قطر مقدار

 و شده، غنی واش ورمی پاشی محلول + اوره كود

 در كیلوگرم 150تیمار به مربوط آن مقدار كمترين

 پاشی محلول + رونده باال لوبیا كاشت + اوره هکتار

 رشد مقدار افزايش با معموالً (.5 )جدول بود بیوفرمنت

 گیاه ساقه قطر آن، در بیشتر خشك ماده تجمع و گیاه

 يابد،می افزايش هوايی هاياندام وزن نگهداري جهت نیز

 بر شود، گیاه رشد افزايش سبب كه عاملی هر بنابراين

 بررسی اين نتايج بود. مؤثرخواهد نیز ساقه قطر افزايش

 اوره كیلوگرم 300 مصرف تیمار كه دهد می نشان نیز

 بهترين شده غنی واش ورمی پاشی محلول با توأم

 آن پی در و است نموده فراهم گیاه رشد براي را شرايط

 داده اختصاص خود به نیز را ساقه قطر مقدار بیشترين

 آفتابگردان ساقه قطر كه نمودند گزارش محققان .است

 كود سطوح تأثیر تحت آماري، درصد يك سطح در

 كیلوگرم 180 مصرف تیمار و گرفت قرار نیتروژن

 .(Rafiee et al., 2005) داشت را ساقه قطر بیشترين

 آفتابگردان اي تغذيه مختلف هاي سیستم بررسی نتايج

 كود درصد 25 صرف)م تیمار كه داد نشان آلی كود با

 اوره( شیمیايی كود درصد 75 مصرف + زئوپونیکس آلی

 درصد 75 )مصرف تیمار و سانتیمتر 83/2 میانگین با

 شیمیايی كود درصد 25 مصرف + زئوپونیکس آلی كود

 و بیشترين ترتیب به سانتیمتر ۴5/2 میانگین با اوره(

  .(Daryaee et al., 2012) داشتند را ساقه قطر كمترين
 

  هابرگ و ساقه خشك وزن
 تغذيه هايروش تأثیر تحت هابرگ و ساقه خشك وزن

 تیمار ×تغذيه هايروش تیمار برهمکنش و گیاهی

 يك آماري سطح در زيستی هايمحرك پاشی محلول

 در زيستی هايمحرك تیمار به واكنش در و درصد

 .(3 )جدول شدند دارمعنی درصد پنج احتمال سطح

 تیمار به مربوط هابرگ و ساقه كخش وزن بیشترين

 + دامی كود تن 15 + اوره كود كیلوگرم 150 مصرف

 به مربوط آن مقدار كمترين و واش ورمی پاشی محلول

 + دامی كود تن 15 + اوره هکتار در كیلوگرم 150تیمار

 نبود .(5 )جدول دبو شده غنی واش ورمی پاشی محلول

 افزايش باعث گیاه رشد كننده محدود عوامل يا و عامل



 ...هاي تغذيه تلفیقی برهاي زيستی گیاهی و روشپاشی محركتأثیر محلولمکاران: میزراخانی و ه ۴۴

 گیاه در بیشتر فتوسنتز انجام و برگ و شاخ تولید

 اگر خصوصاً كربوهیدرات، تجمع نتیجه در شد. خواهد

 باعث باشد، رويشی رشد مرحله در رشد افزايش اين

 بنابراين شد. خواهد هوايی هاياندام خشك وزن افزايش

 همچنین و دامی كود شیمیايی، كود تلفیقی كاربرد

 افزايش باعث واش ورمی رشد محرك پاشی محلول

 ساير به نسبت گیاه رويشی هاي اندام توجه قابل

 ايتغذيه هايسیستم بررسی نتايج است. شده تیمارها

 كود درصد 100 مصرف تیمار كه داد نشان آفتابگردان

 )مجموع هوايی اندام بیوماس بیشترين زئوپونیکس آلی

 .(Daryaee et al., 2012) داشت را طبق( و برگ ساقه،

 تغذيه هايسیستم بین كه داد نشان بررسی يك نتايج

 تیمار تأثیر تحت نهايی خشك وزن بیشترين آفتابگردان

 از گیاه نیاز مورد نیتروژن درصد 60 )تأمین برهمکنش

 كود از مابقی درصد ۴0 تأمین + اوره شیمیايی كود

 × زئولیت( درصد 15 با همراه شده كمپوست دامی

 استفاده( قابل رطوبت درصد 35 تخلیه از پس )آبیاري

 نتايج .(Gholamhoseini et al., 2007) آمد بدست

 مصرف مقدار افزايش با كه داد نشان ديگري تحقیق

 آفتابگردان هوايی هاياندام بیولوژيکی عملکرد نیتروژن

  .(Gholinejad et al., 2007) يافت افزايش نیز

 

 هايمحرك پاشی محلول و تلفیقی تغذيه هايروش تأثیر تحت آفتابگردان زراعی هايگیويژ واريانس تجزيه نتايج -3 جدول

 گیاهی زيستی
Table 3- Analysis of variance for sunflower agronomic traits under nutrition methods and foliar of plant 
biostimulants 

    
M ean 

square 
    

Stem  

height 
Stem  

diameter 

Dry weight of 

stem and 

leaves 
Grain yield 

Productivity 

index of 

plant 

1000 

grain 

weight 

Number of 
2-grain per m d.f s.o.v 

 ns 472.87  ns 0.103 ns 125.52 ns 93837.00 ns 10.18 ns 22.14 ns 808203.58 2 Replication 

* 649.90 ns 0.012 ** 12709.72 ** 692502.44 * 38.33 ns 32.24 ** 1390620.96 3 Nutrition methods 
ns 96.51 ns 0.038 * 7859.72 ** 1484775.38 ns 8.70 * 78.18 ** 1500894.02 3 Bio-Stimulants 
ns 87.59 ** 0.059 ** 16887.96 ** 527697.27 ** 93.71 * 41.29 * 750219.44 9 Nutrition×Biostimulants 

169.96 0.015 1997.18 68273.33 10.91 18.65 271795.02 30 Error 

11.19 8.58 11.15 7.75 5.02 6.97 9.59 - Cv (% ) 

, ns* ,**  درصد يك و پنج احتمال سطوح در دار معنی دار، معنی غیر ترتیب به 
ns * and **: Nonsignificant, Significant  at the 5%  and 1%  probability levels respectively 

 

  دانه عملكرد
 هايروش تأثیر تحت داريمعنی بسیار بطور دانه عملکرد

 و زيستی هايمحرك پاشی محلول گیاهی، تغذيه

 مقايسه در (.3-)جدول گرفت قرار هاآن برهمکنش

 كود كیلوگرم 300 مصرف تیمار برهمکنش، يهامیانگین

 150تیمار و واش ورمی پاشی محلول + هکتار در اوره

 محلول + دامی كود تن 15 + اوره هکتار در كیلوگرم

 مقدار كمترين و بیشترين ترتیب به بیوفرمنت پاشی

 (.5 )جدول دادند اختصاص خود به را دانه عملکرد

 توسعه و رشد باعث غذايی عناصر از كافی مقدار مصرف

 با و شد خواهد گیاه زايشی و رويشی هايبخش مناسب

 روزانه، فتوسنتز میزان و گیاه ايسبزينه سطح افزايش

 بود. خواهد شاهد را هااسیمیالت از زيادي مقدار تجمع

 از زايشی هايواحد كیفیت و كمیت وضعیتی چنین در

 شاخص و دانه هزار وزن طبق، در دانه تعداد قبیل

 تولید به منجر نهايت در و يافت خواهد ارتقاء نیز برداشت

  شود.می بیشتر دانه عملکرد

 تلفیقی تغذيه هايسیستم كه نمود گزارش محققی

 سیستم هاآن بین در و داشته را دانه عملکرد بیشترين

 كود درصد 50 + آلی كود درصد 50) تلفیقی تغذيه

 هکتار در كیلوگرم 3/2823 میانگین با شیمیايی(

 است نموده تولید را دانه عملکرد میزان بیشترين

(Ak bari et al., 2009). 180 مصرف ديگري بررسی در 

 رابه دانه عملکرد بیشترين ،2619 میانگین با كیلوگرم

 ديگري محقق .(Rafiee et al., 2005) داشت همراه

 عملکرد تلفیقی تغذيه سیستم تیمارهاي نمود گزارش
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 و آلی تغذيه سیستم تیمارهاي به نسبت بیشتري دانه

Shoghi Kalk) كردند تولید شیمیايی horan et al., 

 دانه عملکرد كمترين ديگري تحقیق در .(2010

 مربوط هکتار، در كیلوگرم 19۴6 میانگین با آفتابگردان

  بود رايج شیمیايی هايكود مصرف به

(Pirasteh anousheh et al., 2010). تحقیقی نتايج 

 دانه عملکرد بر آفتابگردان تغذيه هايروش اثر كه داد نشان

  شد دارمعنی درصد يك سطح در آن

(Zarinjoob et al., 2012). نیز ديگري گزارش در 

 2168 میانگین با آفتابگردان دانه عملکرد بیشترين

 كیلوگرم 80 مصرف تیمار توسط هکتار در كیلوگرم

 از نیتروژن هکتار در كیلوگرم 5 + اوره كود از نیتروژن

 15 میزان به زئولیت مصرف + شده كمپوست دامی كود

 Gholamhoseini) آمد دستبه دامی كود وزن درصد

et al., 2007). ايتغذيه هايسیستم بررسی نتايج 

 كود درصد 100 مصرف تیمار كه داد نشان آفتابگردان

 خود به را دانه عملکرد بیشترين زئوپونیکس، آلی

  .(Daryaee et al., 2012) است داده اختصاص
 

 

 گیاهی زيستی هايمحرك و تلفیقی تغذيه هايروش تأثیر تحت آفتابگردان زراعی هايويژگی هايمیانگین مقايسه -۴ جدول
Table 4- Mean comparison of sunflower agronomic traits under nutrition methods and plant biostimulants 

 

Stem 
height 

(cm) 

Stem 
diameter 

(cm) 

Dry weight of 
stem and 

)2-m (g leaves 

Grain 
yield 

)1-ha (kg 

Productivi
ty index of 

plant (% ) 

1000 grain 
weight (g) 

Number of 
-m per grain

2 
Treatments 

       Nutrition methods 

127.6 a 1.45 a 438.8 a 3705 a 67.52 a 62.17 a 5933 a 300 kg Urea (control) 

112.8 b 1.38 a 417.1 a 3308 b 63.41 b 61.25 a 5391 b 
150 kg Urea + 15 ton 
FAM 

113.7 b 4.13 a 375.8 b 3335 b 65.61 ab 64.17 a 5216 b 15 ton FAM + Bean 

112.1 b 1.39 a 371.7 b 3133 b 66.73 a 60.33 a 5210 b 150 kg Urea + Bean 

       Plant biostimulants 

120.2 a 1.41 ab 430.8 a 3594 a 65.06 a 63.50 ab 5657 a Vermiwash 

117.4 a 1.49 a 368.3 b 3031 b 66.95 a 59.42 c 5120 b Inriched vermiwash 

114.2 a 1.35 b 403.8 ab 3112 b 65.27 a 60.25 bc 5154 b Bioferment 

114.4 a 1.41 ab 400.4 ab 3744 a 65.98 a 64.75 a 5819 a EM 

 ندارند. درصد پنج احتمال سطح در دانکن اي نهدام چند آزمون در داري معنی آماري اختالف هستند، مشترك حرف داراي كه هايیمیانگین
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5%  level using 

 

   گیاه باروري شاخص
 وزن بین نسبت كننده تعیین ،گیاه باروري شاخص

 هايبرگ و ساقه خشك وزن بر دانه با همراه طبق خشك

 نشان گیاه باروري شاخص مقدار بودن باال است. هگیا

 كربن هايهیدرات از بیشتري مقدار تخصیص دهنده

 هايبخش با مقايسه در گیاه زايشی بخش به فتوسنتزي

 گیاه باروري شاخص آزمايش اين در است. گیاه رويشی

 و درصد پنج سطح در گیاهی تغذيه هايروش تأثیر تحت

 محلول × گیاهی تغذيه ايه)روش برهمکنش تأثیر تحت

 درصد يك سطح در گیاهی( رشد هايمحرك پاشی

 مصرف كه رسد می نظر به (.3 )جدول شد دار معنی

 نمودن فراهم طريق از اوره كود هکتار در كیلوگرم 300

 سبز سطح افزايش باعث نیتروژن عنصر از كافی مقدار

 و است شده فتوسنتزي هايكربوهیدرات افزايش و گیاه

 مقدار فتوسنتزي مواد تخصیص مرحله در نیز گیاه

 منتقل )طبق( زايشی بخش به را مواد اين از بیشتري

 به نیز واش ورمی پاشی محلول همچنین است. نموده

 كلسیم، قبیل از گیاهی رشد محرك مواد داشتن دلیل

 بهبود باعث آمینه اسید و لیپید پروتئین، فسفر، نیترات،

 بین در كه طوري به است. شده گیاه نمو و رشد شرايط

 باروري شاخص مقدار بیشترين برهمکنش، هايمیانگین

 300 مصرف تیمار به مربوط درصد( 21/7۴) گیاه

 و واش ورمی پاشی محلول + هکتار در اوره كیلوگرم

 150 تیمار به مربوط درصد( 05/55) آن مقدار كمترين
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 محلول + دامی كود تن 15 + اوره هکتار در كیلوگرم

 نشان بررسی يك نتايج (.5  )جدول بود بیوفرمنت یپاش

 در آفتابگردان باروري شاخص كمترين و بیشترين كه داد

 درصد 66 و 75 ترتیب به آبیاري كم تیمار سطوح بین

 .(Daneshian & Jabbari, 2009) بود

  دانه هزار وزن
 پر زمانی دوره در گیاه رشد وضعیت مبین دانه هزار وزن

 فتوسنتزي مواد توزيع و اختصاص نحوه و هادانه شدن

 تحت دانه هزار وزن است. گیاه مختلف هايبخش بین

 و زيستی هايمحرك كاربرد تیمار سطوح تأثیر

 پاشی محلول × گیاهی تغذيه هاي)روش برهمکنش

 بین در (.3 )جدول گرفت قرار گیاهی( رشد هايمحرك

 (گرم 70) دانه هزار وزن مقدار بیشترين هابرهمکنش

 + هکتار در اوره كیلوگرم 300 مصرف تیمار به مربوط

 گرم( 5۴) آن مقدار كمترين و واش ورمی پاشی محلول

 هکتار در اوره كیلوگرم 300 مصرف تیمار تیمار به مربوط

 به (.5 )جدول بود شده غنی واش ورمی پاشی محلول +

 هايآمینه اسید و رشد هايهورمون كه رسد می نظر

 عنصر از كافی مقدار همراه به واش ورمی در موجود

 است، داشته وجود اوره كود كیلوگرم 300 در كه نیتروژن

 مؤثر فتوسنتزي مواد تولید مقدار افزايش بر اندتوانسته

دانه نمودن پر زمانی دوره در گیاه همچنین و شوند واقع

 است نموده منتقل هادانه به را هاآن از بیشتري مقدار ها

 دانه هزار وزن نظر از هاتیمار ساير به بتنس نهايت در و

 آفتابگردان ايتغذيه هايسیستم بررسی است. بوده برتر

 25 مصرف + زئوپونیکس درصد 75) تیمار كه داد نشان

 گرم، 28/60 میانگین با اوره( شیمیايی كود درصد

 دادند اختصاص خود به را دانه هزار وزن كمترين

(Daryaee et al., 2012). كه نمود گزارش یمحقق 

 آفتابگردان دانه هزار وزن بر تغذيه مختلف هاي اثرسیستم

 وزن مقدار بیشترين و بود دار معنی درصد يك سطح در

 60 )تأمین تیمار توسط گرم 72/65 میانگین با دانه هزار

 + اوره شیمیايی كود از گیاه نیاز مورد نیتروژن درصد

 شده تكمپوس دامی كود از مابقی درصد ۴0 تأمین

 با آن مقدار كمترين و زئولیت( درصد 10 با همراه

 درصد 100 تأمین تیمار توسط گرم 03/5۴ میانگین

 آمد دستبه اوره شیمیايی كود از گیاه نیاز مورد نیتروژن

(Gholamhoseini et al., 2007).  
 

 زيستی هايمحرك و تلفیقی غذيهت هايروش تأثیر تحت آفتابگردان زراعی هايويژگی هايمیانگین مقايسه -5 جدول
Table 5- Mean comparison of sunflower agronomic traits under nutrition methods and plant biostimulants 

Stem 
diameter 

(cm) 

Dry weight of 
stem and 

leaves (g m -2) 

Grain 
yield 

(kg ha-1) 
Productivit
y index (% ) 

1000 grain 
weight (g) 

Number of 
grain per m -2 Treatments 

1.39 bc 423.3 b-e 4374 a 74.21 a 70.00 a 6251 ab Vermiwash 
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1.65 a 448.3 a-d 2718 h 64.39 c-f 54.00 d 5055 c-f Inriched vermiwash 

1.36 c 463.3 a-c 3540 cd 69.15 a-d 60.00 b-d 5895 a-d Bioferment 

1.38 bc 420.0 c-e 4187 ab 62.32 ef 64.67 a-c 6528 a Effective microorganisms 

1.49 a-c 525.0 a 3583 cd 59.39 fg 60.00 b-d 5978 a-c Vermiwash 
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1.35 c 280.0 g 3443 c-f 72.07 ab 60.00 b-d 5740 a-d Inriched vermiwash 

1.37 bc 505.0 ab 2567 h 55.05 g 58.33 b-d 4381 f Bioferment 

1.34 c 358.3 e-g 3638 cd 67.12 b-e 66.67 ab 5463 b-e Effective microorganisms 

1.34 c 360.0 e-g 3507 c-e 62.80 d-f 66.00 a-c 5379 b-e Vermiwash 
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1.66 a 345.0 e-g 2977 f-h 65.78 b-e 64.00 a-c 4678 ef Inriched vermiwash 

1.41 bc 346.7 e-g 3028 e-h 67.44 b-e 61.67 b-d 4910 d-f Bioferment 

1.32 c 451.7 a-d 3830 bc 66.41 b-e 65.00 a-c 5898 a-d Effective microorganisms 

1.40 bc 415.0 c-e 2912 gh 63.85 c-f 58.00 cd 5020 c-f Vermiwash 
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1.29 c 400.0 c-e 2987 f-h 65.55 c-f 59.67 b-d 5004 c-f Inriched vermiwash 

1.27 c 300.0 fg 3313 d-g 69.44 a-c 61.00 b-d 5430 b-e Bioferment 

1.60 ab 371.7 d-f 3220 d-g 69.09 b-e 62.67 a-c 5387 b-e Effective microorganisms 

 ندارند. درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون در داري معنی آماري اختالف هستند، مشترك حرف داراي كه هايی میانگین
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5%  level using 
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  مربع متر در دانه تعداد

 تغذيه هايروش رتیما تأثیر تحت مربع متر در دانه تعداد

 برهمکنش و زيستی هايمحرك كاربرد تیمار و گیاهی

 تعداد بیشترين كه طوري به (.3 )جدول گرفت قرار هاآن

 كیلوگرم 300 مصرف تیمار به مربوط  مربع متر در دانه

 و موثر ريزجانداران پاشی محلول + اوره كود هکتار در

 در كیلوگرم 150تیمار به مربوط  آن تعداد كمترين

 بیوفرمنت پاشی محلول + دامی كود تن 15 + اوره هکتار

 نمو و رشد براي مناسب شرايط فراهمی (.5 )جدول بود

 پر غذايی عناصر تأمین لحاظ به )خصوصاً زراعی گیاهان

 از بیشتري تعداد تولید باعث نیتروژن( مانند مصرف

 خواهد زمین سطح واحد در يا و گیاه در زايشی هايواحد

 كود هکتار در كیلوگرم 300 مصرف تیمار براينبنا شد.

 افزايش باعث نیتروژن از كافی مقدار نمودن فراهم با اوره

 سطح واحد در بیشتر دانه تعداد تولید و گیاه نمو و رشد

 ريزجانداران پاشی محلول از استفاده همچنین است. شده

 استفاده باعث گیاه، رشد بیشتر تحريك دلیل به نیز مؤثر

 نهايت در و شده آمده بوجود شرايط از گیاه يحداكثر

 ساير به نسبت زايشی هايآغازنده تعداد افزايش با گیاه

  است. بوده برتر تیمارها

 ارقام اثر كه است شده گزارش ديگري، تحقیقات در

 سطح در طبق در دانه تعداد بر آفتابگردان مختلف

 بیشترين كه طوري به بود، دار معنی درصد يك احتمال

 هايسون رقم به مربوط ترتیب به دانه تعداد كمترين و

 در .(Fanaie et al., 2012) بود ركورد رقم و 33

 در دانه تعداد بر نیتروژن مصرف تیمار اثر ،آزمايشی

 افزايش با و شد دار معنی درصد يك احتمال سطح

 به .يافت افزايش نیز دانه تعداد نیتروژن، كود مصرف

 تیمار به مربوط دانه تعداد ينكمتر و بیشترين طوريکه

 بود كود مصرف عدم و هکتار در كیلوگرم 200 مصرف

(Sedaghat et al., 2012). كه داد نشان تحقیقی نتايج 

 سطح در دانه تعداد صفت بر نیتروژن مصرف تیمار اثر

 كمترين و بیشترين و شد دار معنی درصد يك احتمال

 در وگرمكیل 1۴0 مصرف تیمار به مربوط دانه تعداد

  بود كود مصرف عدم تیمار و هکتار

(Omidi ardali & Bahrani, 2011). 

 

  گیرينتیجه

 محققان ساير گزارشات و تحقیق اين نتايج به توجه با

 تنهايی به گیاه نیاز مورد نیتروژن تأمین كه شد مشخص

 كاهش باعث تنها نه شیمیايی روش از استفاده با

 زيست لودگیآ خطر بلکه شود، می محصول كیفیت

 تنوع و تعداد كاهش خاك، ساختمان تخريب محیطی،

 دارد. همراه به نیز را ... و خاك مفید ريزجانداران

 تغذيه از بهتر تلفیقی تغذيه روش از استفاده بنابراين

 آفتابگردان زراعی هايويژگی بیشتر و باشدمی شیمیايی

 تیمار سطوح بین در كه طوري به داد. خواهد بهبود را

 كود هکتار در تن 15) تیمار گیاهی تغذيه هايوشر

 3335 میانگین با رونده( باال لوبیا كاشت + دامی

 كاهش درصد 98/9 حدود تنها هکتار در كیلوگرم

 كود كیلوگرم 300 مصرف تیمار با مقايسه در عملکرد

 هکتار در كیلوگرم 3705 میانگین با هکتار در اوره

  داشت.

 
REFERENCES 

1. Ak bari, P., Ghalavand, A. & Modarres Sanavy, S. A. M. (2009). Effects of different nutrition 

systems and biofertilizer (PGPR) on phenology period yield and yield components of sunflower 

(Helianthus annuus L .), Electronic Journal of Crop Production, 2(3), 119-134. (In Farsi). 

2. Chandrasekar, B. R., Ambrose, G. & Jayabalan, N. (2005). Influence of biofertilizers and 

nitrogen source level on the growth and yield of Echinochloa frumentacea (Roxb) L ink . Journal 

of Agricultural Technology, 1(2), 223-234. 
3. Daneshian, J. & Jabbari, H. (2009) Effect of limited irrigation and plant density on 

morphological characteristics and grain yield in a sunflower hybrid (CMS26×R103) as second 

crop. Iranian Journal of Crop Science, 10 (40), 377-388. (In Farsi). 
4. Daryaee, F., Ghalavand, A., Chaee chee, M. R. & Soroush zadeh, A. (2012).Effect of nutrition 

different systems with zeoponix and green manure on quality and quantitive yield of sunflower. 

Iranian Journal of Crops Science, 43 (2), 257-268. (In Farsi). 



 ...هاي تغذيه تلفیقی برهاي زيستی گیاهی و روشپاشی محركتأثیر محلولمکاران: میزراخانی و ه ۴8

5. Fanaie, H. R., Galavi, M., Barami, GH. & Ramrudi, M. (2012). Assessment of the seed yield, 

yield components and oil content of sunflower genotypes in Sistan region. Agronomy Journal 

(Pajouhesh & Sazandegi), 96, 22-28. (In Farsi). 

6. Genchev, A. (2012). Quality and composition of Japanese quail eggs (Coturnix japonica). Trakia 

Journal of Sciences, 10 (2), 91-101. 
7. Gholamhoseini, M., Ghalavand, A., Modarres Sanavy, S. A. M. & Jamshidi, E. (2007). Effect of 

zeolite compost application in the loamy sand field on grain yield and other traits of sunflower. 

Environmental Sciences, 5 (1), 23-36. (In Farsi). 

8. Gholamhoseini, M., Ghalavand, A. & Jamshidi, E. (2008). The Effect of irrigation regimes and 
fertilizer treatments on grain yield and elements concentration in leaf and grain of sunflower 

(Helianthus annuus L .). Journal of Pajouhesh & Sazandegi, (79), 91-100. (In Farsi). 

9. Gholinejad, E., Aeenehband, A., Hasanzade Ghorttappe, A., Barnoosi, I. & Rezaei, H. (2009) 

Evaluation of effective drought stress on yield, yield components and harvest index of sunflower 

hybrid iroflor at different levels of nitrogen and plant population in Urmieh climate conditions. 

Journal of Plant Production, 16 (3), 1-27. (In Farsi). 

10. Hall, A. J., Connor, D. J. & Sadras, V. D. (1995). Radiation use efficiency of sunflower 

crops.Effects of specific leaf nitrogen. Field Crop Research, 4, 56-77. 
11. Hamman, J. H. (2008). Composition and applications of aloe vera leaf gel. Molecules, 13, 1599-

1616. 

12. Higa, T . (2000). W hat is EM technology? EM W orld Journal, 1, 1-6. 
13. Higa, T. & Parr, J. F. (1994). Beneficial and Effective Microorganisms for a sustainable 

agriculture and environment. International Nature Farming Research Centre, Atami, 

Japan,160 pp. 
14. Jahanban1, L . & Lotfifar, O. (2011). Study of the effective microorganism (EM) application 

effect on the efficacy of chemical and organic fertilizers in corn cultivation. Technology of Crop 

Production, 11(2), 43-52. (In Farsi). 
15. Kalema, A. J. & Mario C. (2010). Organic fertilizers and bio-ferments. (A practical manual for 

small holder farmers). Agro Eco Louis Bolk  Institute, Eastern Africa Branch, 

www.louisbolk .org.30p. 

16. Khaliq, A., Abbasi, M. K. & Hussain, T . (2006). Effect of integrated use of organic and 

inorganic nutrient sources with effective microorganisms (EM) on seed cotton yield in Pakistan. 

Bioresource Technology, 97, 967-972. 
17. Mengel.K. & Kirk by, E. A. (2001). Principles of plant nutrition. K luwer Academic Pub. 

Paperback  - 849 p. 
18. Moolek i, S. P., Schoenau, J. J., Chales, J. L., & W en, G. (2004). Effect of rate, frequency and 

incorporation of feedlot cattle manure on soil nitrogen availability, crop performance and 

nitrogen use efficiency in east-central Sask atchewan. Canadian Journal of Soil Science, 84, 199-

210. 
19. Morris, R. A. & Garrity, D.P. (2007). Resource capture and utilization in intercropping: Non-

nitrogen nutrients. Field Crops Research, 34, 303-317. 
20. Nandhagopal, A., Subramanian, K . S. & Gopalan, A. (1995). Response of sunflower hybrids to 

nitrogen and phosphorus under irrigated condition. Madras Agricultural Journal, 82, 80-83. 
21. Omidi ardali, Gh & Bahrani, M. J. (2011). Effect of drought stress, rate and different times of 

nitrogen application on sunflower yield and components yield in different stages of growth. 

Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources, 15 (55), 199-207. (In 

Farsi). 

22. Pirasteh Anousheh, H., Emam, Y ., & Jamali Ramin, F. (2010). Comparision of the effect of 

biological and chemical fertilizers on growth, yield and oil percentage in sunflower under 

different levels of drought stress. Journal of Agroecology, 2(3), 492-501. (In Farsi). 

23. Rafiee, F., Kashani, A., Mamgani, R. & Golchin, A. (2005). The effect of the timing of irrigation 

and nitrogen application on yield and some morphological traits in hybrid sunflower, cv 
Golshid. Iranian Journal of Crop Sciences, 7 (1), 44-54. (In Farsi). 

24. Saeed, M.A. Ishtiaq, A., Uzma, Y ., Shazia, A., Amran, W ., Saleem, M. & Nasir -ud-Din. (2004). 

Aloe vera: A plant of vital significance, 9 (1-2), Science Vision. 



 ۴9  1398زمستان ، ۴ ة، شمار50 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ايران 
 

 

25. Scheiner, J. D., Gutierrez-Boem, F.H., & Lavado, R.S. (2002). Sunflower nitrogen requirement 

and 15N fertilizer recovery in W estern Pampas, Argentina. European Journal of Agronomy, 17, 

73-79. 
26. Sedaghat, M., Razmjou, J., & Emam, Y . (2012). Effect of rate and time application of nitrogen 

in different stages of growth on sunflower yield and components yield. Journal of Crop 

Production and Processing, 2(6), 21-30. ). In Farsi). 

27. Shata, S. M., Safaa, A. Mahmoud & Hanan, S. S. (2007). Improving calcareous soil productivity 

by an integrated effect of intercropping and fertilizer. Research Journal of Agricultural and 

Biological Sciences, 3(6), 733-739. 
28. Shoghi Kalk horan, S., Ghalavand, A., Modarres-Sanavy, S. A. M. & Ak bari, P. (2010). Effect of 

nitrogen fertilizer and biofertilizer application on yield and quality of sunflower (Helianthus 

annuus L .). Iranian Journal of Crop Sciences, 12 (4), 467-481. (In Farsi). 

29. Sundaravadivelan, C. Isaiarasu, L ., Manimuthu, M., Kumar, P., Kuberan, T . & Anburaj, J. 

(2011). Impact analysis and confirmative study of physicochemical, nutritional and biochemical 

parameters of vermiwash produced from different leaf litters by using two earthworm species. 

Journal of Agricultural Technology, 7(5), 1443-1457. 

30. Torbert, H. A., Potter, K. N. & Morrison, J. E. (2001). T illage system, fertilizer nitrogen rate 

and timing effect on corn yields in the Texas Blackland prairie. Agronomy Journal, 93, 1119-

1124. 
31. Tsubo, M., W alker, S., & Ogindo, H. O. (2004). A simulation model of cereal-legume 

intercropping systems for semiarid regions I. Model development. Field Crops Research, 90, 48-

61. 
32. W u, S. C., Cao, Z. H., Li, Z . G., & Cheung, K. C. (2005). Effect of biofertilizer containing N-

fixer, P and K  solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma, 125, 

155-166. 
33. Zarinjoob, H., Zarea, M. J., Mohammadi Goltapeh, E., Hatami, H., & Porsiabidi, M. (2012). 

Effect of the various sources of phosphorus on yield and nutrient uptak e of sunflower under two 

cropping systems. Electronic Journal of Crop Production, 5 (3), 99-114. (In Farsi). 


