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  دهیچک

وفسفات بر کـارایی مصـرف عناصـر و  شـاخص     ین و بیتروکسین یستیز ياثر کاربرد کودها یبررسبه منظور 
 هاي خرد شده در قالب بلـوك کرتصورت ه در کرمانشاه و ب 1390آزمایشی در بهار  یآبداشت گاوزبان تحت تنش کمبر

در مرحلـه   یآبـ کـم سـطح  چهـار  آبی بـه عنـوان عامـل اصـلی در     تنش کم. کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید هاي
بـه عنـوان عامـل    و تیمارهـاي کـودي   ) شـاهد ( یآبکمون زایشی و بد+ رویشی  یآبکمدر مرحله زایشی،  یآبکمرویشی، 

 +  شـیمیایی  يهـا کوددرصـد   50، مصـرف مـورد نیـاز مزرعـه   کود شـیمیایی  درصد  100شامل سه سطح مصرف فرعی 
نتـایج حاصـل   . بود یستیکودهاي ز +  کودهاي شیمیایی درصد 25و مصرف  )نیتروکسین و بیوفسفات( یستیزکودهاي 

 اقتصـادي، عملکـرد    اي روي عملکـرد بیولوژیـک،  بـی و تیمارهـاي کـودي تـاثیر قابـل مالحظـه      آمشخص نمود که تنش کم
هـاي  آبی موجـب کـاهش شـاخص   و تنش کم ندشاخص برداشت، تالش بازآوري و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر داشت

خص برداشـت  شـا درصـد   4/23تـنش رویشـی   در درصـد و   1/45در مرحلـه زایشـی   یآبـ کـم که طوريبه، مذکور گردید
عملکـرد بـاالتري در    یزیست+  درصد کودهاي شیمیایی 50مصرف نیز در تیمارهاي کودي  .سرشاخه گلدار را کاهش داد
و دانـه  ) گرم در متر مربـع  3/534( بیشترین سرشاخه گلدار و داشتبخصوص تنش رویشی سطوح مختلف تنش کم آبی 

+ کودهـاي شـیمیایی    درصـد  50مصـرف   .حاصل شـد ط بدون تنش و در شرای تیمار مذکوردر ) گرم در متر مربع 9/19(
درصد کودهاي شیمیایی از کارایی مصرف نیتروژن و فسفر باالتري در شـرایط تـنش    100 مصرف در مقایسه بازیستی 

  .بدون تنش برخوردار بودو آبی کم
  

  ، کودهاي زیستیژن و فسفرشاخص برداشت، کارایی مصرف نیتروتنش کمبود آب، تالش بازآوري،  :ديیهاي کلواژه
  
  
 
  
 
  

mailto:Sepehri2748@gmail.com


  1392سال / 3شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                              کرمی و سپهري                         144

Effects of Application of Nitroxin and Biophosphate on the Nutrient Use 
Efficiency and Harvest Index of (Borago officinalis L.)  

Under Water Deficit Stress. 
A Karami 1, A Sepehri* 2 

 
Received: 6 August 2012    Accepted: 10 March 2013 

1MSc Student of Buali Sina University of Hamadan, Iran 
2Assist  Prof, Faculty of Agriculture, Buali Sina University, Hamadan, Iran   
* Corresponding author:  Sepehri2748@gmail.com 
 
Abstract 

In order to study the effects of application of Nitroxin and Biophosphate on the nutrient use 

efficiency and harvest index of (Borago officinalis L.) under water deficit stress, a split plot field 

experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted in 

Kermanshah, Iran, in 2011. Water deficit stress was the main factor with four levels, in vegetative 

stage, reproductive stage, vegetative + reproductive stages and without water deficit (control), 

which was applied by interrupting irrigation in the specific stages. Fertilizers consisted of three 

levels, 100% chemical fertilizer, 50% of chemical fertilizer + biofertilizers (Nitroxin and 

Biophosphate), 25% chemical fertilizer + biofertilizers as sub factor. Results indicated that 

treatments had significant effects on Biological yield, economic yield, reproductive effort and use 

efficiency of Nitrogen and Phosphate. Water deficit stress decreased the mentioned criteria. It 

reduced 45.1% harvest index of florescence in reproductive stage and 23.4% in vegetative stage. In 

the fertilizer treatments the highest amount of yield in difference levels of water deficit were 

achieved in 50% of chemical fertilizer + biofertilizers and the highest florescence yield (534.3 g/m2) 

and grain yield (19.9 g/m2) were obtained in mentioned treatment in non-stress situation. The 50% 

chemical fertilizer + biofertilizers Treatment had higher use efficiency of nitrogen and phosphate in 

the water deficit stress and control in comparison with 100 % chemical fertilizers. 

 
Key words: Water deficit stress, Reproductive effort, Harvest index, Use efficiency of Nitrogen and 

Phosphate, Biofertilizers. 

مقدمه
 هـاي در زمـین  شـیمیایی  کودهاي کاربرد امروزه

 اسـت عـالوه   یافته افزایش ايمالحظه قابل طوربه زراعی
محـیط   بـر  ناپـذیري جبـران  اثـرات  اضافی، هايهزینه بر

 آب و خـاك  آلـودگی  و دارنـد  انسـان  سـالمتی  و زیست

 در بغـرنج  مسـائل  ایجـاد  باعث شیمیایی، مواد از ناشی
بهـم خـوردن تعـادل بیولوژیـک در      .شده است زمینه این

خاك از دیگر اثرات منفی کودهاي شـیمیایی اسـت    محیط
. سـازد  خـاك وارد مـی    که خسارت زیادي به اکوسیسـتم 
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 مــدیریت و مشــکالت ایـن  از رهــایی بــراي درنتیجـه 
 پایـدار  کشـاورزي  سـمت  به پیشرفت خاك، حاصلخیزي

نـوین   يهـا روش بـه  نیاز ترتیب بدین و شودمی توصیه
و همکـاران   يآبـاد احمد( کندمی پیدا افزایش یغذیه گیاهت

 از یکـی  پـذیر،  هـاي تجدیـد  نهاده و منابع کاربرد). 1390
حـداکثر بهـره    موجـب  کـه  است پایدار کشاورزي اصول
شـود  مـی  محیطی زیست خطرات کمترین و زراعی وري
 کـرد  اشـاره  زیسـتی  کودهاي به توانمی این میان از که

   ).2008کیزیلکایا (
در خصوص گیاهان دارویی یکی از نیازهاي مهـم  

هـاي  به منظـور حصـول عملکـرد بـاال، ارزیـابی سیسـتم      
اي گیاه است که با روش صحیح حاصلخیزي خـاك  تغذیه
یکـی از گیاهـان   . هـا را افـزایش داد  یی نهادهآتوان کارمی

 ).Borago officinalis L(گیـاه گاوزبـان   ، دارویی مهـم 
تیـره گاوزبـان، علفـی، یکسـاله، بـه       این گیاه از. می باشد

هـاي آن آبـی و بـه    متر، رنگ گلسانتی 100تا  70ارتفاع 
 اکثـر امـروزه در   گیاه گاوزبـان . ندرت سفید یا گلی است

نقاط دنیا بیشتر به منظور استفاده هاي درمانی پـرورش  
هاي این گیـاه بـه   به این صورت که از گل و برگ. یابدمی

ه و تصـفیه کننـده خـون اسـتفاده     عنوان معرق، آرام کنند
از منـابع   یکـ یز بـه عنـوان   یـ گاوزبان ن يهادانه. شودمی

نقـدي  (شـود  چرب گامالینولئیک اسید یاد می اصلی اسید
  ).1386بادي و همکاران 

یکی از این عوامـل محیطـی کـه نقـش بسـزایی در      
واکـنش  . کند آب اسـت رشد و نمو گیاهان مختلف ایفا می

ــن   ــر تـ ــاه در برابـ ــابولیکی،   گیـ ــت متـ ــا فعالیـ ش آب بـ
مورفولوژیکی، مرحلـه رشـد و عملکـرد گیـاه در ارتبـاط      

ــه اظهــار ژانــگ). 1383لباســچی و همکــاران ( اســت   و ب
ماده خشـک تولیـدي بـه توسـعه سـطح      ) 2000( همکاران

در آزمایشـی  . برگ و مصرف آب به شدت وابسته اسـت 
روي بادرنجبویه بیشترین تجمع ماده خشـک در شـرایط   

ن تنش حاصل گردید و بـا افـزایش شـدت تـنش ایـن      بدو
 و یمنتیچ). 1389و همکاران اردکانی ( صفت کاهش یافت

  وقـوع  داشتند کـه  اظهار رابطه نیهم در )2002( همکاران
  يرو يداریمعن ریتأث یافشان گرده مرحله انیپا در تنش

 يرو یکیولـوژ یزیف بلـوغ  مرحلـه  در تـنش  و ومـاس یب
 آفتـابگردان  برداشـت  شاخص و دانه دانه، اندازه عملکرد

 در )1375( همکـاران  و يمظفـر . داشـت  يداریمعنـ  اثـر 
 شـاخص  کـاهش  لیـ دل آفتـابگردان  يرو خـود  مطالعـه 
 دانـه  تعـداد  طبـق،  قطر کاهش را آبیدر تنش کم برداشت

   .کردند اعالم دانه یپوک درصد شیافزا و طبق در
ه منجر به هدر رفتن منابع تولید بـ  تنش کمبود آب

گـر  یو دتروژن یبازده مصرف ن و شودویژه نیتروژن می
شـدن  در صـورت مواجـه   . یابـد کاهش می ییعناصر غذا

گیاه با کمبود آب در خاك الزم است مدیریت زراعـی بـه   
اي تغییر کند تا ضـمن تولیـد محصـول قابـل قبـول،      گونه

و  کلـ . بازده مصرف منابع تولید هم باال نگه داشته شود
کـه   اظهار نمودنـد ت رر تحقیقی روي ذد) 1386(همکاران 

آبی باعث تنزل کارایی مصرف نیتروژن گردید و دلیـل  کم
کاهش جذب و هدر روي عنصر نیتـروژن   این وضعیت را

تحقیقــات مختلـف نشــان داده اسـت کــه    .گـزارش کردنـد  
مفیــد  يهــايبــاکتراســتفاده از کودهــاي زیســتی حــاوي 

توانـد  مـی  اي بـراي گیـاه  عالوه بر بهبـود شـرایط تغذیـه   
  کمبود آب مانند محیطی مختلف هايتنش به مقاومت گیاه

ــد   را ــزایش ده ــاران و وو(اف ــمی و ).  2005 همک قاس
مشاهده نمودند  در آزمایشی روي ذرت) 1390(همکاران 

در  عملکــرد بیولوژیــککــه بیشــترین عملکــرد اقتصــادي، 
ــاي      ــی از کوده ــرف نیم ــه و مص ــاري بهین ــرایط آبی ش

این در حالی بـود کـه   . تی بدست آمدشیمیایی و کود زیس
کودهـاي زیسـتی منجـر بـه      آبـی مصـرف  در شرایط کـم 

بهبود تحمل گیاه در مقایسه با کود شـیمیایی در شـرایط   
بررسـی   هـدف از اجـراي ایـن پـژوهش    . آبی شدتنش کم

و تـاثیر   شاخص برداشت گاوزبانبر آبی  اثرات تنش کم
 ن کاهشمصرف کودهاي زیستی و شیمیایی در جبران ای

  . است
  

   هامواد و روش
 و هـاي خـرد شـده    کـرت  صـورت به شیآزمااین  

در سـه تکـرار    بـا هاي کامل تصـادفی  درقالب طرح بلوك
و  47◦40َطـول جغرافیـایی   (مزرعه تحقیقـاتی کرمانشـاه   
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متـر ارتفـاع از سـطح     1394بـا   34◦29َعرض جغرافیـایی  
 یرنـدگ ن دمـا و با یانگیـ م. دیاجرا گرد 1390در بهار) دریا

 450گـراد و   یسـانت درجـه   14ب یـ ساالنه منطقـه بـه ترت  
 شـامل تـنش کـم   طرح هاي اصلی کرت. باشدیمتر میلیم

  ،D1 )رویشـی ( دهیساقه مرحله   تنش در: سطح 4در   آبی

، تــنش در مرحلــه D2 )زایشــی( تــنش در مرحلــه گلــدهی
. بـود   D4 )شـاهد (  کامـل  و آبیـاري    D3 زایشی+ رویشی 

آبی به صورت یک مرحله قطع آبیاري در مرحلـه  کم تنش
هاي فرعی متشکل از عامـل  کرت . مورد نظر اعمال گردید

 درصـــد کودهـــاي 100مصـــرف :  ســـطح 3 کـــودي در 
کودهـاي    +کودهاي شـیمیایی   درصد   F1( ، 50( شیمیایی 

+ درصـد کودهـاي شـیمیایی     25و مصرف ) F2( زیستی
و  یکــ یزیات فیصــ خصو. بــود  )F3( کودهــاي زیســتی  

. آمـده اسـت   1در جدول  یقاتیخاك مزرعه تحق ییایمیش
ــدار مصــرف کودهــاي شــیمیایی اوره، سوپرفســفات   مق

ــولفات  ــل و س ــه ترتیــب   تریپ  50و  200، 100پتاســیم ب
. کیلوگرم در هکتار بر اساس آزمایش خاك تعیین گردیـد 

نیمی ازکود اوره در ابتدا و مـابقی آن در  مرحلـه ظهـور    
در این آزمایش از . ورت سرك مصرف گردیدبرگ و بص

کننـده   هاي تثبیـت حاوي باکتري( نیتروکسینکود زیستی 
میـزان   بـه ) Azospirilliumو  Azotobacterشامل ازت 

هـاي حـل   حـاوي بـاکتري  (و بیوفسـفات  لیتر در هکتار  2
 )Pseudomonasو  Bacillusکننده فسفات خاك شـامل  

روش اخـتالط بـا بـذر    بـه  گرم در هکتار و  100به میزان 
هاي زنده کود نیتروکسین  جمعیت باکتري. استفاده گردید

 cell/ml108  و کود بیوفسفات cell/g105 کودهـاي  . بود
آوري زیسـتی مهـر آسـیا    زیستی مـذکور از شـرکت فـن   

)MABCO  (ــه شــد ــذرهاي .تهی ــس از    ب ــیح شــده پ تلق
بذر مورد  .گرفتند مورد کشت قرار ،خشک شدن در سایه

بـود    .Borago officinalis L آلمـانی فاده گاوزبان است
در ایـن  . که از موسسه پاکان بـذر اصـفهان تهیـه گردیـد    

 .متر بود 6 × 5/2کرت با ابعاد  12تحقیق هر بلوك شامل 
 ردیف  با فاصله بینو ردیف کاشت  5هر کرت متشکل از 

 . بود مترسانتی 50
 

بـر   از هـم متـر  سانتی 30با فاصله بذور گاوزبان 
خ یدر تـار عملیـات کاشـت   . روي ردیف ها کشت گردیدند

اي با دست صورت صورت جوي پشته بهن و یفرورد 25
و در  انجـام شـد  بعد از کشـت بالفاصـله آبیـاري    . گرفت

 7فاصـله   بـا به روش سیفونی و آبیاري  طول فصل رشد
رسـیدن رطوبـت خـاك بـه حـد ظرفیـت       و تـا   روز 12تا 

 ذکر است که حجم آب مصـرفی قابل . گردیدانجام زراعی 
مترمکعـب در هکتـار، تیمـار تـنش       6452در تیمار شاهد 

تیمـار تـنش زایشـی    ، متر مکعب در هکتار  5566رویشی 
و در تیمـار متشـکل از تـنش    متر مکعب در هکتار   5502

زایشی حجم آب مصرف در طول فصـل رشـد   + رویشی 
 دوره رشـد بـا   پایـان  در. متر مکعب در هکتار بود 4616

دو خط از طرفین حـذف و ابتـدا و   ( اي رعایت اثر حاشیه
صـفات  بوته انتخاب گردید و  10 )انتهاي هرکرت نیم متر

. اندازه گیـري شـد   عملکرد اقتصاديو  عملکرد بیولوژیک
و همکـاران   يجبـار ( آوريبه منظور محاسبه تـالش بـاز  

و  )1381و همکــاران  يکلهــر( شــاخص برداشــت  ،)1390
 و 1390دست برهان و همکاران ( صرعناکارایی مصرف 

    .از روابط زیر استفاده گردید )1976بروتش و استس 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
ها با استفاده از نرم هاي آماري دادهتجزیه

انجام گرفت و میانگین  MSTAT-Cو  SASافزارهاي 
در دار صفات با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی

  .قرار گرفتند مورد مقایسه%   5احتمال ح وسط
  

  نتایج و بحث
 ژیک عملکرد بیولو

عملکرد بیولوژیک که نشان دهنده ماده خشک کل 
 زمان برداشت است تحت تجمع یافته در اندام هوایی در 
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  متريسانتی 0-30نتایج آزمایش خاك مربوط به مزرعه، از عمق  -1 جدول

 بافت خاك
 pH 

  (EC)هدایت الکتریکی
(dS/m) 

 مواد آلی
% 

یتروژنن  
% 

 فسفر
(mg/kg) 

 پتاسیم
(mg/kg) 

 منگنز
(mg/kg) 

 آهن
(mg/kg) 

 روي
(mg/kg) 

 مس
(mg/kg) 

5/7 رسی سیلتی  8/0  53/1  15/0  6/8  240 4/12  6/10  86/0  12/1  
  

 آبی و تیمارهاي کـودي قـرار گرفـت   تاثیر تنش کم
آبی و تیمارهـاي کـودي بـر    تنش کم برهمکنش ).2جدول(

در ). 2جـدول ( دار شـد زبـان معنـی  عملکرد بیولوژیک گاو
بین تیمارهـاي موجـود بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک در      

از  درصـد  50آبـی و بـا مصـرف    شرایط عـدم تـنش کـم   
و کمترین عملکرد تیمار تـنش   یزیست+ کودهاي شیمیایی

درصــد کودهــاي  25زایشــی و بــا اســتفاده از + رویشــی
زایشـی و  کم آبی در تنش  .حاصل شد یزیست+ شیمیایی

اخـتالف   زایشـی + هاي رویشـی  ر تیمار متشکل از تنشد
ــد     ــاهده نش ــودي مش ــاي ک ــین تیماره ــی داري در ب معن

شایان ذکر است که با تشدید تنش کـم آبـی از   ). 4جدول(
 50 استفاده تلفیقی. عملکرد بیولوژیک گاوزبان کاسته شد

عـالوه بـر بهبـود     یزیسـت از کودهاي شـیمیایی و   درصد
آبـی  ت تا حدي از اثرات تنش کـم عملکرد بیولوژیک توانس

 14که این تیمـار در تـنش رویشـی    طوري هب. کاهش دهد
درصد، عملکـرد بیولوژیـک را نسـبت بـه مصـرف کامـل       

و  آب بـه  گیـاه  دسترسـی  .داکودهاي شیمیایی افـزایش د 
 تـأثیر  طریـق  از عناصر غذایی کافی، بخصوص نیتـروژن 

سـت  زی افزایش در هاشدن سلول بزرگ و تقسیم روي بر
رسـد کودهـاي   می نظربه .باشدبسیار مؤثر می توده گیاه
طریق تثبیت نیتروژن، انحـالل فسـفات خـاك و    از  زیستی

هـا،  هاي رشـدي ماننـد اکسـین، جیبـرلین    ترشح هورمون
 موجـب  ریزوسـفر  در هاي آلیاسید و ترشح سیدروفور

گـردد  آبـی مـی  افزایش مقاومت گیاه نسـبت بـه تـنش کـم    
 مختلـف  در تحقیقـی سـطوح  . )1390قاسمی و همکـاران  (

 کودهـاي  و پتاسـیم  و فسـفر  نیتروژن، شیمیایی کودهاي
 گیـاه  رويباسـیلوس   و ازتوبـاکتر  آزوسپیریلوم، زیستی

ک یـ ولوژیعملکـرد ب  میـزان  بـاالترین  داد رازیانـه نشـان  
 نیتـروژن، فسـفر بـه    شیمیایی کودهاي درصد 50درتیمار

 شـد  حاصـل  باسـیلوس  وازتوباکتر  آزوسپیریلوم، همراه
که تحقیق حاضر بـا آن    .2007)الدین  شریف و محفوظ(

 .مطابقت دارد

  
  عملکرد اقتصادي

عملکرد اقتصادي ثمره بسیاري از فرآیندهاي 
به وقوع اه یگرشدي است که در طول دوره رشد و نمو 

تواند از طریق تاثیرگذاري بر می آبیکمتنش   .می پیوندد
تحت تاثیر قرار دهد  عملکرد را رشدي گیاه يفرآیندها

اما میزان تاثیر بسته به زمان وقوع تنش و شدت آن 
در این پژوهش ). 2003  و همکاران توماس(متفاوت است 

سرشاخه گلدار و دانه گیاه دارویی گاوزبان به عنوان 
قرار  یمورد بررسگاوزبان اجزاي با ارزش اقتصادي 

) 2جدول( با توجه به جدول تجزیه واریانس .گرفت
تنش کم آبی  یاصلگردد که عالوه بر اثرات الحظه میم

 بین تیمارها هم بر عملکرد ، برهمکنشو تیمارهاي کودي
در بین . دار گردیدمعنی و دانه دارلگسرشاخهقتصادي ا

گدار در شرایط اثرات متقابل بیشترین عملکرد سرشاخه
از کودهاي  درصد 50آبی و با مصرف عدم تنش کم

 25و کمترین عملکرد با کاربرد  زیستی+  شیمیایی
 حاصل گردید زیستی+  درصد کودهاي شیمیایی

+ در تنش زایشی و تنش کم آبی رویشی ). 4جدول(
زایشی بین تیمارهاي مختلف کودي اختالف معنی داري 
مشاهده نشد و این تیمارها در گروه آماري یکسانی 

عملکرد  یآبکمنتایج نشان داد که اعمال . قرار گرفتند
 علت کاهش عملکرد را می .داد را کاهش سرشاخه گلدار

 و برگ کاهش سطح علت به مواد فتوسنتزي توان کاهش
 .هاي زایشی دانستاندام سمت به مواد آسیمیالتی انتقال

زیستی توانسته + درصد کودهاي شیمیایی  50کاربرد 
عملکرد بهتري نسبت به رویشی آبی در شرایط تنش کم
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رصد کودهاي شیمیایی داشته باشند د 100کاربرد کامل 
توانست عملکرد سرشاخه گلدار بطوریکه تیمار مذکور 

 بهبود بخشد در تنش رویشیدرصد  17/23را 
در آزمایشی روي ذرت نیز بیشترین عملکرد  ). 4جدول(

آبی و دانه و اجزاي آن در شرایط کمترین میزان تنش کم
ایی با مصرف کودهاي زیستی به همراه کودهاي شیمی

عملکرد  ).1390و همکاران  ماهرخ(حاصل گردید 
اقتصادي دانه گاوزبان نیز روندي شبیه به سرشاخه 

آبی و کودي داشت و گلدار را نسبت به تیمارهاي کم
+  کمترین عملکرد اقتصادي دانه در تیمار تنش رویشی

زایشی و بیشترین عملکرد دانه در شرایط بدون تنش 
ین مشکالت زراعت گاوزبان از بارزتر. مشاهده گردید

بادي و نقدي(توان به ریزش بذر آن اشاره نمود می
آبی در تیمارهاي کودي برهمکنش کم). 1386همکاران 

عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و با . دار بودمعنی
زیستی +  درصد کودهاي شیمیایی 50 استفاده از تیمار
ید ولی در رس )گذم در متر مربع 9/19( به حداکثر مقدار

درصد کودهاي  25زایشی و به همراه +  تنش رویشی
 ترین سطحزیستی مقدار تولید دانه در پایین+ شیمیایی

این در شرایطی بود که در . بود )گرم در متر مربع 5/5(
آبی بین تیمارهاي کودي تیمارهاي داري تنش کم

نتایج حاصل  ).4جدول(داري مشاهده نشد اختالف معنی
اکی از آن است که عملکرد اقتصادي از پژوهش ح

گاوزبان به شدت تحت تاثیر تیمارهاي آزمایش قرار 
مالحظه گردید که استفاده از کودهاي زیستی به . گرفت

همراه کودهاي شیمیایی عالوه بر کاهش مصرف 
کودهاي شیمیایی توانست با فراهمی عناصر غذایی براي 

حمل گیاه گیاه و تولید ترکیبات محرك رشد به بهبود ت
ساراواناکومار و همکاران (در شرایط تنش کمک نماید 

    ).2005مکاران هوو و  و 2011
  

  شاخص برداشت
شاخص برداشت عبارت است از نسبت عملکرد 

که شاخصی از توانایی ، اقتصادي به عملکرد بیولوژیکی
گیاه براي اختصاص منابع بین ساختارهاي رویشی و 

و  کاروترزو  1381 و همکارانکلهري ( زایشی است
اساس نتایج حاصل از طرح اثر  بر). 2000  همکاران

آبی و تیمارهاي کودي بر تیمارهاي تنش کم یاصل
  گلدار و دانه گاوزبان معنیشاخص برداشت سرشاخه

 شددار نمعنیآزمایش تیمارهاي  برهمکنشدار بود ولی 
آبی باالترین در بین تیمارهاي تنش کم). 2جدول(

و ) درصد 7/45( اشت براي سرشاخه گلدارشاخص برد
در تیمار بدون تنش و کمترین ) درصد 7/3( براي دانه

 و دانه )درصد 88/14( گلدارشاخص برداشت سرشاخه
زایشی + در تیمار متشکل از تنش رویشی  )درصد 6/1(

براي تیمارهاي کودي نیز  ).3جدول( مشاهده گردید
اخص برداشت نتایج از این قرار بود که باالترین ش

در تیمار  )درصد 3( و دانه )درصد 5/33( گلدارسرشاخه
و کمترین  زیستی+  از کودهاي شیمیایی درصد 50

 و دانه )درصد 26( شاخص برداشت در سرشاخه گلدار
+  درصد از کودهاي شیمیایی 25در تیمار  )درصد 5/2(

بر اساس نتایج بدست ).  3جدول(زیستی مشاهده شد 
ی باعث کاهش شاخص برداشت در گیاه آبآمده تنش کم

در آزمایشی روي آفتابگردان  .دارویی گاوزبان گردید
انجام گرفت ) 1385(که توسط رشدي و همکاران 

مشاهده شد که با افزایش تنش کم آبی شاخص برداشت 
مسئله را کاهش عملکرد نامبردگان دلیل این . کاهش یافت

) 2002(و پراساد سیدهارا . دانه در اثر تنش اعالم کردند
نیز یک رابطه بسیار خوب و خطی بین شاخص برداشت 

تنش  کلی  حالت   در . کردند پیدا  اقتصادي  عملکرد  و 
. گرددآبی موجب کاهش طول دوره رویش گیاهان میکم

آبی از دالیل کاهش عملکرد اقتصادي در اثر تنش کم
البته . هاستکوتاه شدن دوره رشد و تسریع پیري برگ

تولید اسیمیالت فتوسنتزي   کاهش سطح فتوسنتر کننده،
تواند به زا میو نهایتاً رشد کمتر گیاه در شرایط تنش

کاهش عملکرد اقتصادي و متعاقب آن در کاهش 
 3با توجه به جدول. شاخص برداشت موثر باشند

گردد که تنش در مرحله زایشی نسبت به مالحظه می
ت را بیشتر تحت تنش در مرحله رویشی شاخص برداش
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، درصد 23که تنش رویشی تاثیر قرار داده است بطوري
. شاخص برداشت را کاهش داد درصد 49تنش زایشی 

 نیز اذعان داشتند که تنش) 2002(چیمنتی و همکاران 
رطوبتی در مرحله رشد زایشی مانند گرده افشانی 

داري روي شاخص ورسیدگی فیزیولوژیکی تاثیر معنی
در تیمارهاي کودي  .ردان گذاشتبرداشت آفتابگ

بیشترین شاخص برداشت با مصرف نیمی از کودهاي 

عیدي . شیمیایی به همراه کودهاي زیستی حاصل گردید
در آزمایشی روي ذرت گزارش ) 1390(زاده و همکاران 

 100کردند اگرچه باالترین شاخص برداشت در تیمار 
مار کود شیمیایی حاصل گردید اما تیمار مذکور با تی

 25بیولوژیکی و تیمار + نیمی از کودهاي شیمیایی 
بیولوژیکی هر سه تیمار در + درصد کودهاي شیمیایی 

  .یک جامعه آماري قرار گرفتند
  

  نتایج تجزیه واریانس تاثیر سطوح مختلف تنش کم آبی و تیمارهاي کودي در گیاه دارویی گاوزبان  - 2جدول
  میانگین مربعات  

  
  منابع
  تغییرات

درجه 
  آزادي

عملکرد 
  بیولوژیک

  

  عملکرد
  اقتصادي

   شاخص
  برداشت

  تالش
  بازآوري

  کارایی مصرف
 نیتروژن

  کارایی مصرف
  فسفر

سرشاخه 
  گلدار

  دانه
سرشاخه 
  گلدار

  %  دانه
سرشاخه 
  گلدار

  دانه
سرشاخه 
  گلدار

  دانه

61/10870 2 تکرار  ns 71/4404  ns 21/3  ns 61/1  ns 21/0  ns 31/9  ns 00/176  ns 10/0  ns 12/92  ns 04/0  ns 

3  60/402323 (D)تنش  ** 387008** 92/312 ** 12/1648 ** 10/7 ** 22/2101 ** 30/8162 ** 71/7 ** 95/3214 ** 01/4  ** 

41/3258  62/3960  6  خطاي اصلی  42/2  21/13  11/0  51/21  81/148  12/0  11/49  03/0  

2  21/42814 (F)کود  ** 62/33430 ** 13/22 ** 33/165 ** 82/0 ** 00/165 ** 51/9298 ** 81/15 ** 35/2936 ** 31/5  ** 

D × F  6 00/11191 ** 13/12483 ** 22/6 ** 22/26  ns 17/0  ns 31/19  ns 60/427 ** 52/0 ** 12/214 ** 42/0 ** 

12/888  19/1350  16  خطاي فرعی  81/0  91/9  07/0  00/15  1/57  07/0  12/16  01/0  

CV - 36/7  15/10  72/8  61/10  66/9  32/9  00/14  31/12  41/13  12/11  

  .دهدبودن را نشان می دارغیر معنی nsدرصد و  5درصد و  1به ترتیب معنی داري در سطح  *و    **

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي تاثیر سطوح مختلف تنش کم آبی و تیمارهاي کودي در گیاه دارویی گاوزبانمقایسه میانگین - 3جدول 

  تیمارها
  ازآوريب  تالش    % برداشت شاخص 

    دانه  سرشاخه گلدار  %

D1 35 b 1/3           تنش رویشی  b   4/47  b 

D2  1/23     تنش  زایشی     c 5/2  c   1/36  c 

D3  88/14   زایشی   + تنش رویشی  d 6/1  d   5/23  d 

D4 7/45 )    شاهد( بدون تنش  a 7/3  a   2/59  a 

 
  F1    درصد کود شیمیایی    100

 
5/29  b 

 
7/2  b 

   
6/41  b 

F2  5/33زیستی   + درصد کودشیمیایی  50  a 3 a   2/45  a 

F3  26 c 5/2    زیستی+ درصد کود شیمیایی  25  c   8/37  c 

  درصد 5در هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی دار در سطح 
   .باشندمی
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ی بود که در آزمایشی روي گندم کود زیستی این در حال 
 درصد بهبود بخشید 3/2نیتراژین شاخص برداشت را 

 موجود هايباکتري). 1387نجاري صادقی و همکاران (
 و هوا نیتروژن تثبیت بر عالوه زیستی در کودهاي

 جذب افزایش فسفر محلول در خاك در متعادل کردن
 ،گیاه ازمورد نی ریزمغذي و مصرف پر اصلی عناصر
 آنتی بیوتیک و انواع مختلف آمینه هاياسید ترشح
 این شده که اندام هوایی و ریشه توسعه و رشد موجب
 سایر به آنها انتقال و بیشتر اسیمیالت تولید سبب مساله
و در نهایت بهبود خصوصیات رشدي گیاهان  هااندام
   .2006)لی  و هان( شودمی

  
   1تالش بازآوري 

وزن خشـک  نسـبت  شاخصـی از  تالش بـازآوري  
بنـابر  . آیداندام زایشی به وزن خشک کل گیاه بدست می

آبـی  گردد که کممالحظه می 2نتایج ارائه شده در جدول 
داري و تیمارهاي کودي بر روي این شـاخص اثـر معنـی   

 بیشترین تالش بـاز . داشتند )P≤0/05(در سطح احتمال 
 تـالش بـاز  کمتـرین   آبی وآوري در تیمار بدون تنش کم

زایشــی + رویشــی  آبــیکــمآوري در تیمــار متشــکل از 
 تنش رویشی و تنش زایشی به ). 3جدول( مشاهده گردید

. درصد تالش باز آوري را کـاهش داد  39و  9/19ترتیب 
تالش بازآوري با مصرف  در تیمارهاي کودي بیشترین 

و کمتـرین مقـدار در    زیستی+  نیمی از کودهاي شیمیایی
حاصـل   زیسـتی + شـیمیایی   رصـد کودهـاي  د 25تیمار 
اثر متقابل تیمارهاي آزمایش بـر تـالش   ). 3جدول( گردید

 تـالش  از آنجـا کـه  ). 2جـدول ( آوري معنـی دار نشـد  باز
 دیتول يفتوسنتز انتقال مواد ییکارا از ياریمع يبازآور
 احتمـاالً  و باشـد  یمـ  یشـ یزا  اندام کل به اهیگ در شده

 یکم آبـ  ط تنشیشرا در يبازآور تالش داریکاهش معن
از کمبـود رطوبـت    تـوان ناشـی   یمـ  را ،یبررسـ  نیا در

کـاهش تخصـیص    تولید مـواد متوسـنتزي،  خاك، کاهش 
نتیجه رسـیدن گیـاه    هاي مختلف گیاه و درمواد به بخش

                                                           
1 Reproductive Effort 

جبـاري و همکــاران   .بـه پتانسـیل ژنتیکــی خـود دانســت   
. کرده اند گزارش زمینه در این را نتایج مشابهی) 2008(
ر آزمایشی روي آفتابگردان در شرایط تـنش کـم آبـی    د

آبـی تـالش بـازآوري     گزارش گردید کـه بـا تشـدید کـم    
آبـی  تـنش کـم   .)1390 جبـاري و همکـاران   (کاهش یافت 

موجـب تقلیـل تـالش     روي گیاه دارویی همیشه بهار نیـز 
در  همچنین ).1388 رحمانی و همکارن (باز آوري گردید 

مارهـاي کـودي مـورد    یت گردیـد کـه   ها مشخصبررسی
. داري روي تالش بـازآوري گذاشـتند  بررسی تاثیر معنی

+ از کودهـاي شـیمیایی    درصـد  50در این بین مصـرف  
خــود ه بــازآوري را بــ بــاالترین درصــد تــالش زیســتی

کودهـاي  درصـد   100اختصاص دادند و مصـرف کامـل  
هـاي  نتایج پـژوهش . گرفت شیمیایی در مرتبه بعدي قرار

ز از تاثیر گذاري مصرف تلفیقی کودهاي دیگر محققین نی
 و یکـه کوسـ  طوري هب. حکایت دارند زیستی + شیمیایی
دسـترس   قابل فسفر سطوح شیافزا به) 1998( همکاران

 کـه  کردنـد  اشـاره  یستیودهاي زک با حیتلق اثر در خاك
 و  سـاندرا  .اسـت  شـده  محصـول  عملکرد شیافزا باعث

 حـل  هـاي کتريبـا  قیتلف کردند گزارش )2002( همکاران
 کـاربرد  با سهیدر مقا ییایمیش کودهاي و فسفات کننده

 6/12 شیافــزا ضــمن ییتنهــا بــه ییایمیشــ کودهــاي
 درصـد مصـرف   50توانسـت   شـکر ین درصدي عملکـرد 

 75 کـاهش  بـا  یحتـ  و کنـد  جبـران  پلیتر فسفات سوپر
 عملکـرد  در داريیمعنـ  کـاهش  فسـفات،  سـوپر  درصـد 

ري گاوزبـان را در اثـر   آو بهبود تالش باز. مشاهده نشد
را شــاید  زیســتی+ مصــرف تلفیقــی کودهــاي شــیمیایی 

رشـدي گیـاه بـه واسـطه      بتوان بـه بهبـود خصوصـیات   
هـا در خـاك نسـبت داد، زیـرا ایـن      حضور ایـن بـاکتري  

هاي مختلفی همچون فراهمی ها از طریق مکانیسمباکتري
هـاي  بهبود مقاومت گیاهان نسبت به تنش  عناصر غذایی،

و  داردنلـی و  2004  همکـاران  و زهیـر ( دنگردمی محیطی
 ).  2008همکاران 
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  ژن و فسفر  کارایی مصرف نیترو
به توان را می ییمصرف عناصر غذا ییکارا

هر واحد  يد شده به ازایصورت مقدار محصول تول
 الجانرو و(ف نمود یمصرف شده تعر ییعناصر غذا

در واقع . )1388زاده، یلرزاده و قلو  2006همکاران، 
کارایی مصرف عناصر شاخصی جهت ارزیابی میزان 

کاسمن و ( موثر بودن مصرف عناصر غذایی است
براساس نتایج حاصل از جدول تجزیه ). 1998 همکاران، 
کارایی مصرف نیتروژن و فسفر ) 2جدول( واریانس

 و آبی و تیمارهاي کودي قرار گرفتتحت تاثیر تنش کم
مارهاي کودي بر کارایی آبی و تیتنش کم برهمکنش

بیشترین کارایی . دار بودمعنی مصرف نیتروژن و فسفر
مصرف نیتروژن و فسفر براي سرشاخه گلدار یا دانه در 

کودهاي  درصد  25شرایط بدون تنش و با تیمار 
و کمترین کارایی مصرف نیتروژن و  زیستی+  شیمیایی

درصد  100زایشی و با تیمار + فسفر در تنش رویشی 
هاي در تنش ).4جدول( ود شیمیایی حاصل گردیدک

زایشی نیز تیمارهاي کودي + رویشی، زایشی و رویشی 
در تنش رویشی . گروهاي آماري متفاوتی قرار گرفتند در
و فسفر  زایشی باالترین کارایی مصرف نیتروژنتنش و 

کودهاي درصد  25براي دانه و سرشاخه گلدار در تیمار 
 50ز طرف دیگر تیمار مصرف ا. شیمیایی مشاهده شد

آبی زیستی در تنش کم+ کودهاي شیمیایی درصد 
رویشی و تیمار زایشی از کارایی مصرف نیتروژن و 
فسفر دانه و سرشاخه گلدار باالتري نسبت به مصرف 

تیمار . کودهاي شیمیایی برخوردار بوددرصد  100کامل 
زیستی نسبت به مصرف + درصد کودهاي شیمیایی  50

درصد کودهاي شیمایی کارایی مصرف  100کامل 
نیتروژن دانه و سرشاخه گلدار را در تنش رویشی به 

درصد  و کارایی مصرف فسفر دانه و  62و  1/46ترتیب 
  .درصد  بهبود بخشید 60و 46سرشاخه گلدار را 

نتایج حاکی از این است که تنش کم آبی موجب 
این  .کاهش کارایی مصرف نیتروژن و فسفر گردید

زایشی بیشتر از + کاهش در تنش زایشی و تنش رویشی 

در آزمایشی هم که توسط رحمانی و  .تنش رویشی بود
بر روي گیاه دارویی همیشه بهار انجام ) 1388( همکاران

آبی موجب کاهش کارایی گرفت گزارش شد که تنش کم
گردد با مصرف مالحظه می. مصرف نیتروژن گردید

مصرف نیتروژن و فسفر  کودهاي شیمیایی از کارایی
 درصد کودهاي 100 که تیمارطوريهب. کاسته شد

کمترین کارایی آبی در اکثر سطوح تنش کمشیمیایی 
اي چنین نتیجه. مصرف عناصر را بخود اختصاص داد

. گزارش شده استنیز هاي دیگر محققین در پژوهش
در تحقیقی روي گیاه ) 1390( برهان و همکاراندست

ونه اذعان داشتند که با افزایش مصرف کود دارویی باب
 معموالً. کارایی مصرف نیتروژن کاسته شد زنیتروژن ا

باالترین مصرف کود در اولین واحدهاي مصرف آن 
 آید و به تدریج با مصرف مقادیر بیشتر کود،بدست می

کریگرون و ( شودایی گیاه برطرف میذکمبود عناصر غ 
کارایی آن کاهش   شتر،و با مصرف کود بی) 1997رولف، 

به در آزمایشی که ) 1388( سپهر و همکاران. یابدمی
منظور بررسی کارایی ارقام مختلف غالت از لحاظ جذب 

 با ارقام تمامی در نمودندفسفر انجام گرفت  گزارش 
 طور فسفر شاخص کارایی مصرف به مصرف

حالت  در میانگین گیاه طور به و یافت کاهش چشمگیري
 یافته این که گزیندمی بر را 1سازگاري مسیرمحدودیت، 

جیانگ . نماید می مطابقت )1998( جیانگ و حالنتیجه  با
بیان کردند که کاربرد زیاد کود نیتروژنه ) 1998( حال و

اشباع فرآیندهاي  از طریق تحریک افزایش جذب نیترات و
می C/Nمتابولیسم نیتروژن که منجر به کاهش نسبت 

. گذاردمصرف نیتروژن اثر منفی می شود، روي کارایی
گردد اگر چه کارایی مالحظه می 3با توجه به جدول

+ درصد کودهاي شیمیایی  25مصرف عناصر در تیمار 
زیستی حاصل شد اما تیمار مذکور در مقایسه با 

یک و ژتیمارهاي دیگر از عملکرد اقتصادي، بیولو
ر نکته شایان ذک. شاخص برداشت کمتري برخوردار بود

+ از کودهاي شیمیایی درصد  50این است که تیمار 

                                                           
1 Adaptation 
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کودهاي شیمیایی درصد  100در مقایسه با تیمار  زیستی
از کارایی از عملکرد اقتصادي و بیولوژیک باالتر و 

آبی و هم در تنش کممصرف نیتروژن و فسفر باالتري 
توان این که می برخوردار استتنش بدون هم در شرایط 

اي و رشدي گیاه گاوزبان رایط تغذیهمسئله را بهبود ش

در اثر استفاده از کودهاي زیستی نیتروکسین و 
در تحقیقی روي در همین رابطه  .بیوفسفات نسبت داد

 با باکتري بابونه بابونه نیز گزارش گردید که تلقیح بذر
بهبود کارایی مصرف نیتروژن  هاي محرك رشد موجب

  ).1390  و همکاران دست برهان(گردید 

  گیرينتیجه
که  حاکی از آن استپژوهش این حاصل از نتایج 

تواند روي طور چشمگیري میهآبی باعمال تنش کم
تالش  بیولوژیک، شاخص برداشت،   عملکرد اقتصادي،

بازآوري و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر گیاه 
ها را دارویی گاوزبان تاثیر داشته باشد و این شاخص

 تآبی بخصوص در مرحله زایشی نسبکمو  کاهش دهد
 گاوزبان را بیشتر تحت تاثیر له رویشی عملکردبه مرح
آوري و شاخص برداشت در بطوریکه تالش باز. قرار داد

 ارزایشی به حداقل مقد+ تیمار متشکل از تنش رویشی 
نیمی از دیگر مصرف تلفیقی  ياز سو. خود رسید

  نیتروکسین  یزیستهاي شیمیایی به همراه کودهاي دکو

 کودي نسبت به مصرف و بیوفسفات در بین تیمارهاي
  اقتصاديدرصد کودهاي شیمیایی از عملکرد  100کامل 

همچنین با مصرف تلفیقی  .برخوردار بود بیولوژیک و
بهبود تحمل گیاه زیستی + کودهاي شیمیایی % 50 تیمار

بخصوص تنش در مرحله زا تنشنسبت به شرایط 
به نقش  توانمیمشاهده گردید که این مسئله را رویشی 

در  زیستیهاي موجود در کودهاي  د میکروارگانیسممفی
که منجر به بهبود  هاي محیطی نسبت دادشرایط تنش

در بررسی کارایی  .شد یآبط تنش کمیاه در شرایتحمل گ
مصرف عناصر که در واقع شاخصی جهت ارزیابی 
میزان موثر بودن مصرف عناصر غذایی است مالحظه 

 + شیمیایی يهادرصد کود 25مار یچه ت اگرگردید 

  آبی و تیمارهاي کودي در گیاه دارویی گاوزباننتایج برهمکنش سطوح مختلف کم  - 4جدول 
 

 تیمارها
  عملکرد بیولوژیک

(g/m2)  
 عملکرد اقتصادي

(g/m2)  
 کارایی مصرف فسفر    کارایی مصرف نیتروژن 

  

  دانه  گلدارسرشاخه  دانه  گلدارسرشاخه  دانه  گلدارسرشاخه
 F1  e9/502  6/254  e   2/9  cd 25 f 4/1  f 7/12  gh 66/0  g 

D1 F2  4/554  d 4/331  d 7/10  c 66 c 6/2  d 1/33  d 23/1  de 
 F3  3/469  ef 9/245  e 6/8  d 88 b  6/3  b 1/49  c 76/1  c 
  F1 3/407  fg 2/174  f 5/7  ed 18 g 7/0  g 9 hi 37/0  h 
D2  F2  447 efg 194 f 8 d 36 ef 5/1  ef  5/19  fg 76/0  g 
  F3  358 gh 8/151  fg 2/7  ed 61 c 9/2  cd 2/32  d 45/1  d 

  F1 2/303  h 3/106  g 1/6  ef 6/10  h 68/0  g 3/5  i 32/0  h 
D3  F2  1/349  h 5/102  g 9/6  e 6/19  g 3/1  f 2/10  hi 65/0  g 
  F3  5/301  h 6/101  g 5/5  f 40 e 2 e 3/20  ef 1/1  ef 

  F1 3/620  b 3/435  b 6/14  b 53 d 7/1  ef 7/26  ed 88/0  fg 
D4  F2  3/700  a 3/534  a 9/19  a 3/83  b 3/3  bc 62 b 2/2  b 
  F3  6/570  c 6/394  c 7/11  c 3/98  a 7/4  a 6/73  a 04/3  a 

  .باشنددرصد می 5دار در سطح هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین
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مصرف عناصر  ییکارا انسبت به دیگر تیماره یستیز
 چون از عملکرد اقتصادي و بیولوژیکاما  داشت یشتريب

 50کمتري برخوردار بود قابل توصیه نیست اما تیمار 
زیستی بیشترین عملکرد + کودهاي شیمیایی درصد 

را حاصل نمود و نسبت به اقتصادي و بیولوژیک 
ي شیمیایی از کارایی مصرف کودها کاملمصرف 

عناصر فسفر و نیتروژن باالتري در شرایط تنش کم آبی 
آنکه،  ترو مهمآبی برخوردار بود  و عدم تنش کم

 از کودهاي یبه جاي بخش زیستی کودهاي جایگزینی
 کاهش آلودگی و پایدار کشاورزي شیمیایی، نوید بخش

  .باشدمی محیطی هاي زیست

  

 منابع مورد استفاده

  در کـم مصـرف   غذایی عناصر میزان بر ورمیکمپوست کاربرد تأثیر. 1390حمدآبادي ز، قاجار سپانلو م و بهمنیار، م ع، ا
 ،2 شـماره  ، 13 دوره کشـاورزي،  بـه زراعـی   مجلـه . (Borago officinalis)گاوزبـان  گیاه آنها در غلظت و خاك

  .1-12 ه هايصفح
  

اثـر تـنش خشـکی بـر     . 1389، محبتـی ف  و ح، معـاونی پ  ادي ا، لباسچی مآبعباس زاده ب، شریفی عاشور، اردکانی م ر
 ،6جلـد . فصـلنامه علمـی پژوهشـی گیـاه و زیسـت بـوم       .)(.Melissa officinalis L شاخص هاي رشد بادرنجبویه

  .47-57 ه هايصفح ،27شماره
  

  شناسـایی  بـراي  کیفـی  و کمـی  کـرد عمل بازآوري، تالش از استفاده. 1390فراهانی ح،  علی آبادي ج و دانشیان ح، جباري
، 1شـماره .  گیاهـان زراعـی   اکوفیزیولوژي پژوهشی  -علمی فصلنامه. خشکی تنش به متحمل هیبریدهاي آفتابگردان

  . 9 -23 ه هايصفح
  

  و گیـاه  رشـد  محـرك  هاي ریزوباکتري تأثیر. 1390زاده ص و توسلی  ع، دست برهان س، زهتاب سلماسی س،  نصراهللا
 Matricaria)آلمـانی  بابونه نیتروژن مصرف کارایی اسانس و و گل عملکرد بر شیمیایی نیتروژن مختلف مقادیر

chamomilla L.) .ه صـفح  ،2 شـمارة  ، 27 جلـد . ایـران  معطـر  و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی فصلنامۀ
   .290-305 هاي

  
و  عملکـرد  بـر  آبـی  کم تنش اثرات بررسی. 1385 درویش ف، نورمحمدي ق و کریمی م، شریف آباد ح، حیدري رشدي م،

 ه هـاي صـفح ، 1، شـمار 12کشـاورزي، سـال   پژوهشی، علـوم  -علمی ویژهنامه. آفتابگردان ارقام دانه عملکرد اجزاي
122-109. 

  
. فسفر جذب لحاظ از غالت مختلف ارقام کارایی بررسی. 1388. سپهر ا، ملکوتی م ج، خلدبرین ب، کریمیان ن و صمدي، ع

  .125-134 ه هايصفح، 2، شماره23جلد). آب و خاك علوم(خاك  پژوهشهاي مجله
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  در زیسـتی  کودهـاي  کـاربرد  روش و مقـدار  اثـرات .  1390صباحی ح،  ف و پور ابراهیم ع، دامغانی مهدوي زاده خ،عیدي
، 4جلـد  . راعـی ز گیاهـان  تولیـد  الکترونیـک  مجلـه .  اي دانه ذرت عملکرد اجزاي عملکرد و بر شیمیایی کود با ترکیب

  .21 -35 ه هايصفح، 3شماره 
  

  آن اجـزاي  و دانـه  عملکـرد  بر فسفاته زیستی کود اثر. 1390اوشی ك، چوکان ر، خاوازي ك و رحمانی ع، یقاسمی ث، س
، 27-2جلـد . بـذر  و نهـال  بـه زراعـی   مجلـه . آبـی  کم تنش در شرایط 704 کراس سینگل (.Zea mays L) ذرت در

  .219-233 ه هايصفح، 2شماره
  

  عملکـرد  اجـزاء  و عملکـرد  بـر  رشـد  مختلف مراحل در آبیاري قطع بررسی . 1381 زاده ع، حسین مظاهري د و ج، کلهري
  .118 ه هايصفح. تهران دانشگاه کشاورزي دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان .ارقام آفتابگردان

  
    هاي گیاهان دارویی در شرایط مختلـف تـنش  ههاي رشدي برخی گونشاخص. 1383آبادي ا، لباسچی م و شریفی عاشور

 .261-249 ه هايصفح، 3، شماره20جلد. فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .خشکی

  
  بـر  نیتروژنه کود اعمال مختلف هاي شیوه تحت نیتروژن مصرف کارآیی بررسی. 1388زاده م ر، لرزاده ش و عنایت قلی

  فیزیولـوژي  فصـلنامه . خوزسـتان  در S.C.704 ذرت زراعـی  هـاي شـاخص  برخـی  لکـرد عم اجـزاي  عملکـرد،  روي
 . 46 -67 ه هايصفح، 2شماره ،1 سال. زراعی گیاهان

  
  نیتـروژن   یکـارای  اثر تنش کمبود آب بر عملکـرد دانـه و  . 1386 لک ش، نادري ا، سیادت س ع، آینه بند ا و نورمحمدي ق، 

مجلـه علـوم کشـاورزي و منـابع     . در مقادیر متفاوت نیتروژن و تـراکم بوتـه   704ذرت دانه اي هیبرید سینگل کراس 
 . 1-14 ه هايصفح، 2، شماره14جلد. طبیعی

 
 در آن اجزاي و دانه عملکرد بر استرپتومایسس باکتري کاربرد اثر. 1390ماهرخ ع، عزیزي ف، صادقی ا و کریمی ا، 

  ذرت 
- 181 ه هايصفح، 2، شماره 27-2جلد . بذر و نهال راعیبه ز مجله. خشکی تنش شرایط در 260 کراس سینگل

165.  
  

 عملکرد اجزاء و مرفوفیزیولوژیکی صفات از برخی در خشکی اثر بررسی. 1375 خانقاه ح،زینالی عرشی ي و ك، مظفري

  .1- 24 ه هايصفح ،3شماره ،12جلد. بذر و نهال مجله .آفتابگردان .دانه
  

  نیتروژنه شیمیایی و زیستی کودهاي تاثیر. 1387باغ س و الهیاري ش، وچهصادقی م، میرشکاري ب، باصرک نجاري
، 2سال سوم، شماره. کشاورزي نوین هايیافته. پاییزه گندم رقم دو برداشت و شاخص نیتروژن مصرف برکارآیی

  .190-203 ه هايصفح
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  گیاه دارویی ( روري بر گیاه گاوزبان م. 1386زاده ع، رضازاده ش، شریفی م، قالوند ا و امیدي ح، بادي ح، سروشنقدي
 .1 - 13 ه هايصفح، 24، شماره4، دوره6فصلنامه گیاهان دارویی، سال) با ارزش و غنی از گامالینولنیک اسید
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