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چکیده
 کمپوست گرانوله و قارچ مایکوریزا بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی،بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست
 عاملهای آزمایش شامل. آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد،گاوزبان آلمانی
 تن در هکتار کمپوست گرانوله) و قارچ مایکوریزا در دو1  و9 ، تن در هکتار ورمیکمپوست13  و5 ، سطح (صفر5 کودهای آلی در
 نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار و شاخص سطح.) بودندGlomus mosseae سطح (بدون کاربرد و کاربرد گونه
، درصد موسیالژ، همچنین باالترین تعداد شاخه در بوته. تن در هکتار ورمیکمپوست بههمراه مایکوریزا بود13  مربوط به تیمار،برگ
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از. تن در هکتار ورمیکمپوست مشاهده شد13 ارتفاع بوته و وزن هزاردانه در تیمار
، بهبود عملکرد سرشاخه گلدار، وزن هزاردانه، ارتفاع گیاه،کودهای آلی و مایکوریزا میتواند باعث افزایش شاخص سطح برگ
عملکرد زیستی و درصد موسیالژ در گیاه گاوزبان آلمانی شود؛ در نتیجه میتوان با استفاده بهینه از نهادههای آلی و زیستی نسبت به
.تولید سالم گیاه گاوزبان اقدام نمود
. ورمیکمپوست، موسیالژ، مایکوریزا، گاوزبان، کمپوست گرانوله:واژههای کلیدی
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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.
Keywords: Borage, mycorrhizal, Mucilage, vermicompost.
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مقدمه
گاوزبان آلمانی ( )Borago officinalisگیاهی دارویی،
علفی و کرکدار به ارتفاع  75تا  855سانتیمتر متعلق
به تیره گاوزبان ( )Boraginaceaeمیباشد ( Naghdi
 .)badi et al., 2012پراکندگی جهانی آن ،نواحی
مدیترانهای و اروپای مرکزی گزارش شده است
( .)Mozafarian, 2012در سالهای اخیر استفاده از
کودهای زیستی مثل باکتریهای تثبیتکننده زیستی
نیتروژن ،حلکنندههای فسفر و پتاسیم و استفاده از
قارچ مایکوریزا جایگزینی بومسازگار برای کودهای
شیمیایی ،بهمنظور افزایش حاصلخیزی خاک بهشمار
آمده است ( .)Wu et al., 2005قارچهای مایکوریزا
یکی از انواع کودهای زیستی بوده که دارای رابطه
همزیستی با ریشه اغلب گیاهان زراعی میباشند و از
طریق افزایش جذب عناصر غذایی (مانند فسفر،
نیتروژن ،پتاسیم و برخی عناصر ریزمغذی) و افزایش
جذب آب سبب بهبود رشد ،نمو و عملکرد گیاهان
میزبان در سامانههای کشاورزی پایدار میشوند
( .)Sainz et al., 1998بنابر گزارش Kahvand et al.
( (2015بر روی گیاه دارویی گاوزبان ( Borago
 )officinalis L.انجام شد .نتایج نشان داد که
همزیستی ریشه گیاه با مایکوریزا باعث افزایش

معنیدار تعداد برگ ،شاخص سطح برگ و وزن خشك
اندام گیاهی نسبت به گیاهان شاهد شد .در مطالعه
دیگری واکنشهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان
دارویی گاوزبان تحت شرایط مصرف کودهای
بیولوژیك (نیتروکسین و بیوفسفر) و شیمیایی بررسی
گردید .تیمارهای آزمایش شامل مقادیر مختلف کود
بیولوژیك در ترکیب با کود شیمیایی در پنج سطح
 855درصد شیمیایی 70 ،درصد شیمیایی 50 +درصد
بیولوژیك 05 ،درصد شیمیایی  05 +درصد بیولوژیك،
 50درصد شیمیایی 70 +درصد بیولوژیك و 855
درصد بیولوژیك بود که نتایج نشان داد که اثر
تیمارهای کودی بر وزن تر گل ،تعداد شاخه جانبی
معنیدار گردید؛ بهطوریکه بیشترین و کمترین وزن
تر گل و تعداد شاخه جانبی بهترتیب در تیمار
کودی 855درصد شیمیایی و تیمار کودی  855درصد
بیولوژیك مشاهده گردید .باالترین میزان موسیالژ در

تیمار کودی  50درصد شیمیایی 70 +درصد بیولوژیك
مشاهده شد ( .)Meshkani et al., 2012تغییرات
مورفولوژیك ،زراعی و فیتوشیمیایی گاوزبان ( Borago
 )officinalis L.تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی
در تحقیق دیگری بررسی شد .تیمارهای این مطالعه
شامل کودهای زیستی در سه سطح شاهد ،نیتروکسین
و بیوفسفر و کود شیمیایی در سه سطح شاهد (عدم
مصرف کود( 05 ،درصد و  855درصد نیاز کودی
بودند .نتایج نشان داد که کودهای زیستی و شیمیایی
و همچنین بر همکنش آنها تأثیر معنیداری بر تعداد
گل و عملکرد دانه داشتند .کودهای شیمیایی و
زیستی بهطور معنیداری سبب افزایش صفات
مورفولوژیك و زراعی شدند .همچنین کاربرد کودهای
زیستی سبب افزایش میزان موسیالژ گردید
(.)Naghdibadi et al., 2010
بنا بر گزارش (2015( Naghibi et al.تلقیح گیاه
دارویی کاسنی پاکوتاه ()Cichorium pumilum Jacq.
با قارچ مایکوریزا باعث افزایش عملکرد خشك
ستتوده و شاخص سطح برگ در مقایسه با شاهد
زی 
شد .در مطالعه دیگری مشاهده گردید که تلقیح گیاه
استویا ( )Stevia rebaudiana Bert.با قارچ مایکوریزا
سبب افزایش معنیدار طول ساقه و وزن خشك اندام
هوایی میگردد ( .)Atrashi et al., 2015همچنین
عنوان گردید که در گیاه دارویی زیرهسیاه ( Cuminum
 )cyminum L.میزان افزایش تعداد شاخه جانبی و
وزن هزاردانه در شرایط تلقیح با مایکوریزا بهترتیب
برابر با  73و  25درصد بود ( Khoramdel et al.,
 )2004( Zahoor et al. .)2013نیز اظهار کردند که
تیمارهای زیستی درصد موسیالژ اسفرزه را بهطور
معنیداری افزایش داد .کود ورمیکمپوست کمبود
مواد آلی در خاک را به بهترین شکل ممکن جبران
کرده و یکی از مناسبترین روشها برای زنده
نگهداشتن سیستم حیاتی خاک است .این کود دارای

عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،روی ،مس و
منگنز میباشد ( .)Sarlak, 2013در یك بررسی بر
روی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea
 )(L.) Moenchنتایج نشان داد که کود ورمیکمپوست
اثر معنیداری بر وزن خشك ساقه ،ریشه ،گل ،عملکرد
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زیستی ،تعداد گل در بوته و سبزینگی برگ داشت
( .)Razavinia et al., 2015در تحقیقی دیگر که بر
روی تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات
کیفی گیاه دارویی اسفرزه ()Plantago ovata L.
صورت گرفت ،نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی
بر میزان موسیالژ اسفرزه معنیدار بود و با افزایش
مقدار کودهای آلی ،محتوی موسیالژ افزایش یافت
( .)Asadi et al., 2012تهیه کمپوست به فرآیند تجزیه
کنترلشده مواد آلی توسط ریزموجودات در حضور
اکسیژن گفته میشود .این مواد آلی میتواند کود
دامی ،بقایای محصوالت زراعی یا هر ماده آلی دیگری
باشد ( .)Koochaki et al., 2007در پژوهشی اثر
کودهای آلی بر چند گیاه دارویی انجام گردید و
مشخص شد که اضافهکردن کمپوست باعث افزایش
ارتفاع گیاه در سرخارگل و افزایش وزن تر و خشك
گیاه در بادرنجبویه گردید ( .)Delate, 2000در تحقیق
 )2001( El-Gendyبر روی گیاه ریحان مشخص شد
که کاربرد کمپوست در کشت ارگانیك باعث افزایش
عملکرد کمی و کیفی گیاه گردید .با توجه به اهمیت
روزافزون کشت بومشناختی گیاهاندارویی و ارزش
گیاه گاوزبان در کشور ما ،این تحقیق بهمنظور بررسی
اثر همزمان کودهای آلی و زیستی بر برخی صفات
کمی و کیفی گیاه گاوزبان بهمنظور کاهش استفاده از
کودهای شیمیایی و انتخاب جایگزین مناسب برای آن
انجام میگیرد.
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(صفر ،کاربرد  0و  85تن در هکتار ورمیکمپوست و
کاربرد  3و  5تن در هکتار کمپوست گرانوله) و قارچ
مایکوریزا در دو سطح (بدون کاربرد و کاربرد 15
کیلوگرم در هکتار قارچ مایکوریزا گونه ( Glomus
 ))mosseaeبود .کرتهای آزمایشی دارای  0پشته بود.
فاصله پشتهها از هم  55سانتیمتر و فاصله بوتهها
روی ردیف  55سانتیمتر در نظر گرفته شد .بذر
گاوزبان مورد استفاده از شرکت پاکان بذر اصفهان
تهیه گردید .کود ورمیکمپوست و کمپوست گرانوله
که بهترتیب از کارخانه کود آلی غنیشده بهینه و
شرکت قارچ جاشیر دنا تهیه شده بود؛ قبل از کاشت
با پشتهها مخلوط شد .قبل از انجام آزمایش ،جهت
تعیین میزان حاصلخیزی خاک و نیاز کودی ،از 0
نقطه مزرعه آزمایشی ،نمونه خاکی مرکب از عمق 5-35
سانتیمتر تهیه و برای تجزیه به آزمایشگاه آب و خاک
و گیاه ناز دشت گلشن یاسوج منتقل شد .نتایج تجزیه
خاک ،کود ورمیکمپوست و کمپوست گرانوله در
(تهیهشده از

جدول  8آورده شده است .قارچ مایکوریزا
شرکت تولیدی زراعی ارگانیك اسد آباد همدان) نیز
بهمیزان  15کیلوگرم در هکتار در هنگام کاشت در
تماس با بذر مورد استفاده قرار گرفت و میزان اسپور
قارچ در هر گرم خاک بستر 855عدد بود.
کاشت بهصورت دستی و در اول اردیبهشت ماه صورت
گرفت .بذرها در عمق  8تا  5سانتیمتری از سطح
خاک قرار گرفتند و بالفاصله آبیاری صورت گرفت .از
زمان سبزشدن تا مرحله  2الی  0برگچهای ،آبیاری در
فواصل هر دو روز یکبار و پس از آن هفتهای یکبار
انجام شد .با سرعتگرفتن رشد علفهای هرز ،جهت
جلوگیری از طغیان ،اقدام به کنترل آنها بهروش وجین
دستی شد .برای نمونهبرداری 1 ،بوته (معادل یك متر
مربع) از هر کرت انتخاب و عالمتگذاری شد.

مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  32-30در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج به اجرا درآمد.
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .کود آلی در  0سطح

جدول  .8مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورمیکمپوست،کمپوست گرانوله و خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of vermicompost, granular compost and experimental field soil
P
K
EC
N
Texture
pH
()mg/kg
()mg/kg
)(ds/m
)(%
1.4

7.37

-

Vermicompost

6.5

-

8800

22400

1.2

Granular compost

7.8

Silty clay

11000

15000

2

2.1

150

6

0.05

0.5

Farm soil
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بود .بیشترین شاخص سطح برگ در تیمار کاربرد
مایکوریزا بههمراه  85تن در هکتار ورمیکمپوست
وکمترین آن در تیمار عدم کاربرد مایکوریزا و سطح
بدون استفاده از کود آلی بهدست آمد (شکل .)8
ازآنجاکه شاخص سطح برگ بیانگر میزان جذب
تشعشع فعـال فتوسنتزی توسط پوشش گیاهی بوده و
سطح زیر منحنی  LAIبیانگر دوام ،ماندگاری سطح
برگ و نهایتاً نشاندهنده مدت زمان فتوسـنتز برای
گیاه میباشد ()Sarmadnia & Koochaki, 1990؛
بنابراین چنین بهنظر میرسد که افزایش سطح برگ
گاوزبان در تیمارهای تلفیقی کود آلی و زیستی در
مقایسه با شاهد بهدلیل افزایش و فراهمی و جذب بهتر
عناصر غذایی باشد .در یك بررسی که توسط
توتفرنگی

 )2004( Arancon et al.بر روی گیاه
( )Fragaria ananasaو با استفاده از مقادیر  0و85
تن ورمیکمپوست در هکتار در دو مکان مختلف و
تحت شرایط مزرعهای صورت گرفت ،مشخص گردید
که کاربرد مقادیر مختلف ورمیکمپوست ،بهطور
معنیداری سطح برگ را در مقایسه با گیاهان شاهد
افزایش دادند .آنها این برتری را به افزایش جمعیت
میکروبی خاک و تولید مواد محرک رشد ،نظیر
هورمونهای گیاهی توسط آنها که ناشی از فعالیت
کرمهای خاکی در ورمیکمپوست بود ،نسبت دادند.
 )2012( Krishna Moorthy & Mallingبیان کردند
که بیشترین تعداد برگ در تیمارهای کود زیستی
نسبت به شاهد در گیاه آلوئهورا بهدست آمد.

سرشاخههای گلدار در سه چین و بهفاصله یك
هفته الی  85روز ،از همان بوتهها برداشت شدند.
برداشت زمانی که بهاندازه کافی گل در مزرعه وجود
داشت (حدود  05درصد گلها شکفته بودند) صورت
گرفت .سرشاخههای سهچین برای خشكکردن در
سایه به آزمایشگاه برده شده و پس از خشكشدن و
توزین ،مجموع آنها (عملکرد سرشاخه گلدار خشك)
محاسبه شد .همچنین میزان موسیالژ سرشاخه گلدار
در هر سه چین اندازهگیری شد ( Samsam shriat,
 .)2007پس از برداشت آخرین چین ،بوتهها کفبر
برگها برای اندازهگیری شاخص سطح برگ با
شده ،
دستگاه سطحبرگسنج مدل WINAREA-UT-11
استفاده شدند و سپس با بقیه اندام هوایی در سایه
خشك شدند .عملکرد زیستی (عملکرد سرشاخه گلدار+
وزن خشك بقیه اندامهای هوایی) نیز محاسبه شد .تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه
میانگین تیمارها بهروش آزمون  LSDدر سطح احتمال
 %0و مقایسه میانگین برهمکنشها در صورت معنیدار
بودن با رویه  L.S.meansانجام گردید .رسم نمودارها نیز
با کمك نرمافزار  Excelصورت گرفت.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس کودهای آلی و مایکوریزا بر
شاخص سطح برگ گیاه گاوزبان نشان داد که اثر
برهمکنش کود آلی و مایکوریزا در سطح احتمال پنج
درصد و اثر اصلی آنها در سطح یك درصد معنیدار

4

a

3.5

b

Zero
c

c

5 tons per hectare vermicompost

c

2.5
d

10 tons per hectare vermicompost

e

ef

f

3 tons per hectare granular compost

2
1.5
f

Leaf area index

3

1
0.5

6 tons per hectare granular compost

0
With mycorrhiza

Without mycorrhiza
Treatment
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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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نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی
کودهای آلی و مایکوریزا در سطح  8درصد بر ارتفاع
بوته معنیدار است .مقایسه میانگینها نشان داد که
بین سطوح مختلف کود آلی اختالف معنیداری وجود
ورمیکمپوست

دارد ،بهطوری که تیمار  85تن در هکتار
دارای بیشترین مقدار و سطح صفر ،کمترین مقدار
ارتفاع بود (جدول )1999( Muscolo et al. .)5بیان
داشتند که تحریك موادی شبیه به اکسین در زمان
مصرف ورمیکمپوست ،علت افزایش ارتفاع گیاه
میباشد .بهنظر میرسد که همزیستی قارچ مایکوریزا
با ریشه گیاه از طریق افزایش جذب آب و عناصر
غذایی ،سبب افزایش فتوسنتز شده و این موضوع
موجب تولید فرآورده بیشتر و بهبود رشد ،نظیر ارتفاع
گیاه گردیده است .نتایج تحقیقات )2001( Ratti et al.
بر روی گیاه دارویی علفلیمو ( Cymbopogon
 )citratusنیز مؤید این مطلب است .نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که تیمارهای کود آلی بر تعداد
شاخه در بوته در سطح  8درصد معنیدار بود و
بیشترین تعداد شاخه در گیاه در تیمار کود آلی 85
تن در هکتار ورمیکمپوست مشاهده شدTahami .
 )2009( Zarandiدر بررسی که با استفاده از کاربرد
کودهای آلی و شیمیایی بر روی گیاه دارویی ریحان
انجام دادند ،مشاهده نمودند که کود آلی سبب تولید
بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته شد و بیان کردند
که در شرایط یکسان محیطی ،فراهمآوردن عناصر
غذایی برای گیاه توسط کودهای مختلف میتواند باعث
افزایش رشد گیاه و درنتیجه افزایش تعداد شاخه
فرعی گیاه شود .با توجه به ثابتبودن دیگر شرایط
احتماالً بهدلیل کمبود مواد غذایی تعداد شاخه در
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تیمار شاهد کاهش یافته است که خود نشاندهنده
این حقیقت است که استفاده از کودهای آلی با تأمین
عناصر غذایی مورد نیاز ،باعث افزایش تعداد شاخه در
بوته گیاه گاوزبان شده است.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنها اثر اصلی
کود آلی و مایکوریزا بر وزن هزاردانه در سطح آماری
یك درصد معنیدار است .کاربرد مایکوریزا سبب
افزایش  5/55درصدی وزن هزاردانه شد .همچنین
کاربرد  85تن در هکتار ورمیکمپوست ،دارای
بیشترین وزن هزاردانه بود (جدول  .)5ورمیکمپوست
میتواند از طریـق افزایش سطح برگ (شکل  ،)8بهبـود
میزان فتوسنتز و تولید زیستتوده گیاهی ،وزن هزاردانه
را افزایش دهد .همچنین بهنظر میرسد تلقیح
مایکوریزایی موجب گردیده که در مرحله پرشدن دانهها،
شیره پرورده کافی به دانهها منتقل شده و سبب بهبود
یافتههای این پژوهش،

وزن هزاردانه گردد .همسو با
 )2004( Kapoor et al.در بررسی تأثیر قارچ مایکوریزا بر
رشد و نمو گیاه دارویی رازیانه ،نشان دادند که همزیستی
ریشه رازیانه با قارچ  ،Glomus macrocarpumبه طور
معنیداری تعداد چتر و وزن دانه را بهبود بخشید .تجزیه
واریانس اثر اصلی و برهمکنش کود آلی و مایکوریزا بر
عملکرد سرشاخه گلدار خشك و عملکرد زیستی گیاه
گاوزبان معنیدار بود .برهمکنش کودهای آلی و مایکوریزا
نشان داد که بیشترین سرشاخه گلدار خشك در تیمار
مایکوریزایی بههمراه کودهای آلی در تیمار  85تن در
هکتار ورمیکمپوست مشاهده شد که با تیمار  5تن در
هکتار کمپوست گرانوله به همراه مایکوریزا و  85تن
ورمی کمپوست بدون استفاده از مایکوریزا تفاوت
معنیداری نداشت (شکل .)5


جدول  .5مقایسه میانگین اثر کود آلی و قارچ مایکوریزا بر اجزای عملکرد گاوزبان
Table 2. Mean comparison of main effect of the organic fertilizer and mycorrhiza on yield component of borage
)1000 seed weight (g
19.78b
20.29a
17.15e
20.32c
22.82a
19.05d
21.06b

Branches number per plant
-

5.33d
8.80b
10.13a
7.30c
9.11b

)Height of plant (cm
Mycorrhizal levels
59.04b
62.55a
Organic fertilizer levels
44.33e
61.16c
81.29a
49.80d
67.40b

Treatment
Without mycorrhiza
With mycorrhiza
Zero
5 tons per hectare vermicompost
10 tons per hectare vermicompost
3 tons per hectare granular compost
6 tons per hectare granular compost
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چنین بهنظر میرسد که استفاده از کودهای آلی و
کودهای زیستی از طریق بهبود فعالیتهای میکروبی
خاک و ترشح انواع هورمونها و مواد محرک رشد
(نظیر سیتوکینین ،اکسین ،بیوتین و اسیدهای آلی) و
نیز افزایش فراهمی عناصر غذایی ( Karteikeyan,
 )2008سبب افزایش میزان سطح برگ (شکل ،)8
افزایش میزان فتوسنتز ،افزایش ارتفاع و تعداد
شاخههای جانبی (جدول  )5و در نهایت بهبود عملکرد

غنیبودن

سرشاخه گلدار خشك گاو زبان گردید.
کودهای آلی از عناصر غذایی و آزادسازی آهسته و
مداوم آنها باعث بهبود خصوصیات شیمیایی و
ساختاری خاک شده و با بهبود شرایط جهت توسعه
سیستم ریشهای گسترده در خاک ،در نهایت باعث
افزایش رشد گیاه خواهد شد (.)Khalid et al., 2006
مقایسه میانگین برهمکنشها نشان داد که
بیشترین عملکرد زیستی ،در تیمار استفاده از
مایکوریزا بههمراه کود آلی گرانوله بهمقدار  5تن در
هکتار مشاهده شد (شکل  .)3بهنظر میرسد که
استفاده از کودهای آلی با بهبود شرایط فیزیکی و
a

a

a
b

cd

cd
e

c

d

e

with mycorrhizal

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

)yield of flowering shoot(g/m2

Zero
5 tons per hectare vermicompost
10 tons per hectare vermicompost
3 tons per hectare granular compost
6 tons per hectare granular compost

ساختمانی خاک ،حفظ و نگهداری رطوبت و افزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی ،بهبود فعالیت میکروبی خاک و
تولید تنظیمکنندههای رشد گیاه و نیز آزادسازی
تدریجی عناصر غذایی در طول دوره رشد گیاه گاوزبان
ضمن ایجاد یك بستر مناسب برای رشد ریشه باعث
افزایش سطح برگ (شکل  ،)8افزایش ارتفاع و تعداد
گلدار
شاخههای جانبی (جدول  ،)5عملکرد سرشاخه 
(شکل  )5و در نهایت افزایش عملکرد زیستی گردید.
در گزارش  )2002( Gupta et al.تلقیح گیاه نعناع با
قارچ مایکوریزا بهطور قابل توجهی عملکرد زیستی را
افزایش داد .مایکوریزا مواد مغذی ماکرو از جمله
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و مواد مغذی میکرو مانند
آهن ،مس ،روی و منگنز را برای گیاه تأمین میکند و
موجب افزایش عملکرد اقتصادی و زیست توده گیاه
میشود (.)Asery et al., 2008

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشان داد که
اثرات اصلی کود آلی ،مایکوریزا و چین در سطح آماری
یك درصد بر مقدار موسیالژ تولیدی گیاه گاوزبان
تأثیر معنیداری داشتهاند.

without mycorrhizal

Treatment

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

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

ab

600

b
cd
cd

c
d

500

c

400

d
d

300
200
100

)Biological yield(g/m2

Zero
5 tons per hectare vermicompost
10 tons per hectare vermicompost
3 tons per hectare granular compost
6 tons per hectare granular compost

700

0
with mycorrhizal
Treatment

without mycorrhizal

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

Figure 3. Mean comparison of interaction effects of organic fertilizer and mycorrhiza on biological yield of borage
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جدول  .3تجزیه واریانس تأثیر کودآلی ،مایکوریزا و چین بر میزان موسیالژ گیاه گاوزبان
Table 3. Analysis of variance of the organic fertilizer, mycorrhiza and harvest on mucilage content of borage
Means of squares
Mucilage
1.682
**0.798
**12.237
0.085ns
0.118
**0.788
0.129ns
0.084ns
0.067ns
0.076
8.72

Soures of variation

df

Block
Mycorrhizal
Organic fertilizer
Organic fertilizer × mycorrhizal
Error1
Harvest
Mycorrhizal × harvest
Organic fertilizer × harvest
Organic fertilizer × mycorrhizal × harvest
Error2
)C.V. (%

2
1
4
4
18
2
2
8
8
40
-

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

(شکل .)0این نتیجه حاکی از آن است که وجود
مایکوریزا با افزایش قابلیت دسترسی آب و مواد غذایی
برای گیاه احتماالً نقش افزایشی در فتوسنتز گیاه
داشته و در نتیجه با جلوگیری از افت عملکرد و
زیستتوده موجب برتری معنیدار در تولید موسیالژ
شده است.
مقایسه میانگین اثر اصلی چین بر موسیالژ نیز
نشان داد که با افزایش دفعات چین ،مقدار موسیالژ
کاهش مییابد (شکل .)5روند تغییرات درصد موسیالژ
گلآذین در طول فصل رشد معموالً نزولی بوده که
احتماالً گیاه از موسیالژ بهعنوان منبع انرژی استفاده
مینماید .چون موسیالژها از جنس هیدراتکربن
میباشند ،پس از تجزیهشدن آنها انرژی تولید
میگردد .هنگامی که گیاه به انرژی بیشتری جهت
فعالیتهای متابولیکی خود نیاز دارد ،موسیالژ بیشتری
تولید میکند و هرچه به انتهای رشد گیاه نزدیك
میشویم ،درصد موسیالژ کاهش مییابد.


مقایسه میانگین اثر کود آلی بر موسیالژ بیانگر این
بود که با افزایش سطوح کود آلی درصد موسیالژ
افزایش یافت (شکل ،)2که این میتواند بدلیل تأثیر
کودهای آلی بر روی جذب عناصر غذایی و همچنین
نقش این عناصر در افزایش فتوسنتز ،سنتز و تجمع
بیشتر هیدراتکربن کل و درنتیجه افزایش میزان
موسیالژ باشد .اثرات مفید کود آلی (دامی) در افزایش
عرضه عناصر غذایی و در نتیجه بهبود فتوسنتز و
تسهیم بهتر مواد در مخازن سبب افزایش عملکرد گیاه
و در نهایت عملکرد موسیالژ گردیده است ( Yadav et
 .)al., 2002در همین رابطه در مطالعه دیگری گزارش
گردید که تیمارهای کود آلی و تلفیق کودهای آلی و
شیمیایی در مقایسه با تیمار کود شیمیایی درصد
موسیالژ را در گیاه اسفرزه بهطور معنیداری افزایش
دادند (.)Pouryousef et al., 2014
همچنین مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ
مایکوریزا نشاندهنده افزایش درصد موسیالژ بود
a
b
d

e

6 tons per hectare
granular compost

3 tons per hectare
granular compost

10 tons per hectare
vermicompost

5 tons per hectare
vermicompost

Zero

Organic fertilizer levels

شکل  .2مقایسه میانگین اثر اصلی سطوح کود آلی بر درصد موسیالژ
Figure 4. Mean comparison of the main effect of organic fertilizer on mucilage percentage
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c
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3
2.5
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0
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a

3.3
3.25
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3.15
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3.05
3
2.95

b

Without mycorrhiza

With mycorrhiza
Mycorrhiza levels

 مایکوریزا بر درصد موسیالژ

 مقایسه میانگین اثر اصلی سطوح.0 شکل

Figure 5. Mean comparison of the main effect of mycorrhiza on mucilage percentage
3.4

a

Mucilage (%)

3.3
b

3.2
3.1

b

3
2.9
2.8
first

second

third

Harvest

 مقایسه میانگین اثر اصلی چین بر درصد موسیالژ.5 شکل
Figure 6. Mean comparison of the main effect of harvest on mucilage percentage

مایکوریزا نسبت به شاهد (عدم مصرف کود) برتری
 با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت که.داشت
استفاده از کودهای آلی و مایکوریزا بهجای کودهای
شیمیایی میتواند با بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه
 گامی سودمند در جهت دستیابی به،دارویی گاوزبان
.تولید سالم و پایدار این گیاه دارویی ارزشمند باشد

نتیجهگیری کلی

در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که
کاربرد کودهای آلی و زیستی بهعنوان یك منبع تغذیهای
مناسب برای گیاه دارویی گاوزبان در افزایش عملکرد این
گیاه مؤثر بود؛ بهطوریکه در اکثر صفتهای مورد
 کودهای آلی بهصورت جداگانه یا تلفیقی با،مطالعه
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