
 

١ 
 

  
  و  اثر کیفیت آب همراه با کودهاي آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی

 گاوزبان اروپایی رنگیزه هاي فتوسنتزي 
 

  4*، ایوب امیري1،  علی اکبر باقري3،ایمان شاهرخی ساردو2، علی اصغر قادري1پرویز یدالهی ده چشمه
 دانشجوي سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل - 1

 ارشناسی ارشد اصالح گیاهان باغبانی دانشگاه زابلدانشجوي ک - 2
  Amiri.ayub@yahoo.com :*مسئول سنده نوی

  دانشجوي کارشناسی ارشد اصالح نباتات دانشگاه زابل  - 3
  دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل -4 

 
  چکیده

هاي شور براي کشاورزي نقش مهمی براي غلبه بر محدودیت منابع آب شیرین  و افزایش تولید محصوالت  ستفاده از آبا      
به منظور بررسی اثرات کیفیت آب آبیاري توأم با کودهاي آلی و شیمیایی بر خصوصیات رشدي، صفات . کند غذایی ایفا می
هاي کامل تصادفی با سه تکرار  ایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهاي فتوسنتزي گاوزبان اروپایی، آزم کمی و رنگیزه

آبیاري با آب رودخانه به (عامل اصلی کیفیت آب آبیاري در دو سطح . در مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل اجرا شد 1391در سال 
کیلوگرم در هکتار، کود  80:40:30به نسبت  NPKهاي مختلف کودي شامل  و عامل فرعی سیستم) عنوان شاهد و آب شور

در شرایط . تن در هکتار، ترکیب کود شیمیایی و دامی به میزان نصف مقادیر یاد شده و تیمار عدم کود بود 40دامی به میزان 
هاي مختلف  سیستم. داري یافت کاهش معنی کلروفیل و کاروتنوئیدتعداد شاخه فرعی،  ،تعداد گل در گل آذینکاربرد آب شور 

از میان تیمارهاي مختلف . در مقایسه با عدم کاربرد کود گردیدند صفات مورد مطالعهدار همه  افزایش معنی کودي موجب
برهمکنش کیفیت آبیاري و . تر بود ها اثر بخش کارگیري جداگانه آن کودي کاربرد توأمان کود شیمیایی و دامی در مقایسه با به

شد و استفاده از کود نتوانست کاهش غالب خصوصیات بررسی ندار  معنیاز صفات  امدک بر هیچهاي مختلف کودي  سیستم
 . شده گیاه را در اثر آب شور کاهش دهد

  
 هاي فتوسنتزي، سیستان آب شور، کود دامی، گیاهان دارویی، رنگیزه :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

هاي  گیاهی است علفی، یک ساله که کاشت آن در استان از خانواده گاوزبان )Borago officinalis(گاوزبان اروپایی      
ها و در طب سنتی، مواد موثر موجود در گل). 7(اصفهان، بوشهر، همدان، لرستان، وکرمان موفقیت آمیز بوده است 

ي هاي گاوزبان اروپایی براي تصفیه خون، نرم کنندگی سینه، تقویت قلب، آرام بخش و موارد متعدد درمانی دیگر سرشاخه
   ).6(شود  استفاده می

هاي دنیا  درصد از زمین 20، و به طور میانگین )15(ترین عوامل محدودکننده رشد و باروري گیاهان است  شوري یکی از مهم
در ایران نیز محدودیت منابع آب شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک باعث شده است ). 21(متأثر از این پدیده هستند 

شور سطحی و  هاي شور و لب آب مزارع، آب هاي نامتعارف مانند زه به تولید اقتصادي، کاربرد آب کشاورزان براي رسیدن
اثرات بازدارندگی شوري توسط پژوهشگران زیادي گزارش گردیده ). 10(ریزي آبیاري خود قرار دهند  زیرزمینی را در برنامه

شود  ها، بیوماس و افزایش نسبت ریشه به ساقه می گافزایش سطوح شوري باعث کاهش رشد ساقه و بر). 22و  10، 9(است 
همچنین واکنش گاوزبان ). 23(هاي شوري در زیره سبز، نیز گزارش شده است  کوتاه ماندن ارتفاع گیاهان در آزمون). 27(
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). 29(به صورت کاهش صفات مورفولوژیکی گزارش شده است   به شوري) Echium amoenum Fisch and Mey(ایرانی 
در همین راستا اثرات ). 13(گیرند  هاي فتوسنتزي نیز تحت تاثیرتنش شوري قرار می ه بر صفات مورفولوژیک، رنگیزهعالو

فالونوئید کل و (هاي  زیمنس بر متر بر رنگدانه دسی 38/9تا  39/0کاهنده سطوح مختلف شوري آب آبیاري در محدوده 
از سوي دیگر یکی از بارزترین اثرات شوري، کاهش جذب آب و در نتیجه  ).26(گیاه همیشه بهار مشهود اعالم شد ) کارتنوئید

دادن کود اضافه به زمین، مقاوت گیاه را به شوري افزایش  از طرفی محققین معتقدند). 3(باشد عناصر مورد نیاز گیاه می
اي که بر  اثرات سازنده مواد آلی به علت). 19(نخواهد داد مگر آن که شوري موجب اختالل در تغذیه گیاهی شده باشد 

 ).33(اند  خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاك دارند به عنوان یکی از ارکان باروري خاك و تغذیه گیاه شناخته شده
شود  اثرات مثبت کودهاي دامی شامل افزایش ماده آلی خاك رشد و نمو گیاه و غنی سازي خاك به کرات دیده میهمچنین 

هاي  ها بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه گزارش کردند تاثیر کود نیتروژن، فسفر و اثرات متقابل آن) 5(همکاران دادخواه و ). 34(
دار  نیز تأثیر معنی) 20(همچنین جندي و همکاران . دار بود دهنده، تعداد گل در بوته گیاه بابونه معنی اصلی و فرعی گل

   .در چاي ترش را گزارش کردند افزایش مصرف کودهاي آلی بر عملکرد دانه در بوته
شود، به  از سوي دیگر با مصرف کود آلی و کود شیمیایی به صورت تلفیقی شرایط مناسب و ایده آل براي رشد گیاه فراهم می

دریافتند  محققین). 31(باشند  ها وجود ندارد، بلکه مکمل همدیگر می که نه تنها هیچگونه اثر سازش ناپذیري بین آن طوري 
، که موید سازگاري کودهاي )28(هاي شیمیایی و آلی اثر بیشتري در رشد، عملکرد، کیفیت و تغذیه بامیه داشت  کود ترکیب

هاي مختلف شیمیایی و رابطه آن با کاربرد عناصر غذایی  هاي شور با کیفیت لذا بررسی تأثیر آب .باشددامی و شیمیایی می
به اهمیت زراعت و تولید گیاهان دارویی و معطر در کشور، این آزمایش به منظور  بنابراین با توجه). 9(یابد  مختلف اهمیت می

با کاربرد کودهاي   هاي متفاوت آب و ارزیابی عملکرد آن درك رفتار گیاه دارویی گاوزبان اروپایی در شرایط آبیاري با کیفیت
 .دامی و شیمیایی انجام شد

 
  ها مواد و روش

دقیقه  29درجه و  61عرض جغرافیایی (مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل در  ،1391این مطالعه در سال 
اقلیم محل اجراي آزمایش گرم . اجرا شد) متر از سطح دریا 450دقیقه شرقی و ارتفاع  2درجه و  31شمالی و طول جغرافیایی 

محصول . باشدبرابر بارندگی ساالنه منطقه می 78میلیمتر است که بیش از  4865میزان ساالنه تبخیر در آن و خشک بود و 
آورده شده  1نتایج بدست آمده از تجزیه نمونه خاك قطعه آزمایش در جدول. پیشین در زمین محل اجراي آزمایش گلرنگ بود

 ).2(باشد می 3/8تا  5/4مناسب خاك براي گاوزبان آلمانی  pH. است
  

  متري سانتی 30آزمایش در سال دوم در عمق صفر تا  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل ویژگی -1جدول 

هدایت 
الکتریکی 
(ds/m) 

pH 
بافت   شن  رس  الي    پتاسیم  فسفر    نیتروژن  ماده آلی

  خاك
(%)    ppm    (%)  

  شنی لوم  42  30  28    148  4/10    07/0  63/1  5/7  6/1
   

هاي کامل  قیق به صورت فاکتوریل در قالب بلوكاین تح .بذر مورد استفاده، از منابع معتبر از شهرستان اردبیل تهیه شد
عامل اول شامل نوع آب آبیاري در دو سطح؛ آبیاري با آب رودخانه هیرمند و آبیاري با . تصادفی و در سه تکرار به اجرا درآمد

دهاي متر و عامل دوم؛ سطوح مختلف کو میکروموس بر سانتی 4180آب شور چاه پژوهشکده کشاورزي با هدایت الکتریکی 
 40کیلوگرم نیتروژن به شکل اوره،  80کود شیمیایی به میزان عدم مصرف کود، : دامی و شیمیایی بود که عبارت بودند از

تن در  40کود دامی به میزان  کیلوگرم در هکتار به شکل سولفات پتاسیم، 30کیلوگرم فسفر به شکل سوپرفسفات تریپل و 
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کیلوگرم پتاسیم در هکتار با کود دامی  15کیلوگرم فسفر و  20کیلوگرم نیتروژن،  40به میزان ترکیب کود شیمیایی هکتار و 
کود دامی استفاده شده در این  .بدین ترتیب طرح متشکل از بیست و چهار واحد آزمایشی بود. تن در هکتار 20به میزان 

کود دامی به خاك، ابتدا درصد رطوبت آن  به منظور اضافه کردن. مطالعه در گاوداري مزرعه پژوهشی دانشگاه تولید شده بود
کاشت در مورخه . کننده مقدار نهایی کود دامی در محاسبات لحاظ گردید محاسبه و این میزان رطوبت به عنوان تعیین

هاي کاشت از یکدیگر فاصله بین ردیفمتر بودند و  2در  2هاي آزمایش داراي ابعاد  پالت. به روش دستی انجام شد 4/12/90
ها از یکدیگر دو متر فاصله متر و بلوك 5/0هاي مجاور از یکدیگر  پالت. متر بود 3/0ها روي ردیف متر و فاصله بوته 5/0

هاي واقع در مزرعه  با استفاده از آب جاري نهر انجام شد، اما آب شور از یکی از چاه) متعارف(آبیاري با آب معمولی . داشتند
زنی بذور، آبیاري به صورت سطحی و روزانه از آب نهر تا زمان جوانه. شد مزرعه منتقل می پژوهشی دانشکده کشاورزي زابل به

اعمال تیمارهاي آبیاري پس از استفرار کامل . روز پس از کاشت شروع به سبز شدن کردند 9بذرها حدود . صورت گرفت
. ا آب شور شش مرتبه آبیاري صورت گرفتباي یک بار و به روش کرتی انجام شد و در کل  هفتهآبیاري . گیاهان آغاز شد

هاي هرز نیز در این مرحله و وجین دستی علف. شکنی به طور منظم انجام شدهاي پس از کاشت شامل وجین و سلهمراقبت
انجام گرفت  29/2/91برداشت اول شامل سرشاخه گلدار بود که در مورخه . برگی انجام گرفت 4ها در مرحله  تنک کردن بوته

ها به آزمایشگاه منتقل شدند و  نمونه با رعایت حاشیه از چهار طرف برداشت و بالفاصله نمونه 5ن صورت که از هر کرت به ای
، a ،bکلروفیل براي اندازه گیري . براي هر کرت لحاظ گردید خصوصیات کمی از قبیل تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه فرعی

 .استفاده شدتگاه اسپکتروفتومتر ها از دس نمونهکارتنوئید و کلروفیل کل، 
  .ها استفاده گردید جهت رسم شکل Excelهاي آماري و  جهت تجزیه و تحلیل 1/9نسخه  SPSSدر این مطالعه از نرم افزار 

 
  هاي آبیاري ترین صفات آب مهم -2جدول 

  
EC 

(ds.m-

1) 
pH  

 †SAR  کربنات بی  کربنات  سدیم  منیزیم کلسیم
 

(cmol 
kg-1)-

0.5  

ESP†† 
)(%  

CEC††† 
(cmol 
kg-1) 

Na قابل تبادل   
(cmol kg-1)     Meq.l-

1      

آب 
  08/5  7/12  40/0  85/1  4/2  0  1/5  4/3  2/4  29/7  /.59  نهر

آب 
  60/32  4/49  66/0  00/8  2/3  4/0  7/32  2/9  5/7  01/8  180/4  چاه

† Sodium Absorption Ratio 

†† Exchangeable Sodium Percentage 
††† Cation exchange capacity 

  
  نتایج و بحث 

  تعداد شاخه جانبی
). 3جدول (داري تغییر کرد تحت اثر نوع آب آبیاري و نوع کود در سطح احتمال یک درصد به طور معنی تعداد شاخه جانبی

ین تعداد در بررسی اثر سطوح کیفیت آبیاري بر میانگین تعداد شاخه جانبی مشخص شد که در آبیاري با آب معمولی، بیشتر
شود، نتایج حاصل از فرآیندهایی  تغییر در وضعیت آب باعث ممانعت از رشد می). 4جدول (تولید گردید ) 5/5(شاخه جانبی 

هاي گیاه  دهد منجر به ممانعت از تقسیمات سلولی و در نهایت به توسعه و تسریع از بین رفتن سلول که بعد از این رخ می
شرایط شوري در گیاه دارویی کاهش تعداد شاخه جانبی تحت  ).22(ه خوبی درك نشده است شود که این فرآیندها ب ختم می
  در بررسی اثر نوع کود، مصرف تلفیق . باشدتایید کننده نتایج ما در مطاله حاضر می) 4) (گل مکزیکی(اوستا  آقو ) 14(ریحان 
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کودهاي آلی نقش مثبت و ). 4جدول (جانبی را تولید کرد  کاربرد کود به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شاخهودها و عدم ک

با نقش عنصر تواند نتایج بدست آمده می). 25(انکاري در مدیریت پایدار خاك و در نهایت پایداري کل سیستم دارند  غیر قابل
همچنین . توجیح باشد نیتروژن موجود در کود شیمیایی و دامی در افزایش رشد رویشی گیاه و توسعه اندام هوایی گیاه قابل

ریشه  تواند ناشی از ایجاد تعادل در جذب عناصر غذایی و آب با کاربرد کودهی آلی در محیط افزایش تعداد ساقه فرعی می
برهمین اساس در پژوهشی تأثیر کود دامی و شیمیایی بر عملکرد اندام هوایی درمنه در مراحل مختلف نمو نشان داده . باشد
 ).24(شد 

  تعداد گل
عدد در شرایط آبیاري با آب  5/63، به طوري که تعداد گل از )3جدول (تعداد گل تحت تأثیر نوع آب آبیاري قرار گرفت 

کاهش در رشد تحت شرایط شور از طریق کاهش پتانسیل ). 4جدول (عدد در آبیاري با آب شور رسید  5/43معمولی به 
ها و ممانعت از ورود  شدن روزنه گردد، کاهش تعرق، بسته آب می اسمزي آب در خاك که این امر خود منجر به کاهش جذب

در همین راستا در بررسی تحمل به شوري و میزان جذب ). 23(گردد  تشریح می) کاهش تولیدات فتوسنتزي(اکسیدکربن  دي
اي شیمیایی و دامی کاربرد کوده). 11(داري بر تعداد گل ایجاد کرده است  امالح گیاه گاوزبان گزارش شد شوري کاهش معنی

با تلفیق کودهاي  2/71بیشترین تعداد گل به تعداد ). 3جدول (افزایش داد ) >01/0p(داري  تعداد گل را به طور معنی
علت افزایش تعداد گل در شرایط ). 4جدول (عدد در تیمار عدم مصرف کود بدست آمد  6/36شیمیایی و دامی و کمترین آن 

هاي  چون گلهاي گاوزبان بر روي ساقه توان توجیه کرد کهه دامی نسبت به شاهد را اینگونه میکاربرد کود شیمیایی به همرا
ها، فاز زایشی  رسد با تحریک رشد این ساقه شود، درنتیجه به نظر میفرعی که از محور گل آذین منشعب شده اند تشکیل می

ا در رشد رویشی احتمال دارد که نیتروژن مستقیما با تحریک بنابراین با توجه به نقش این کوده. گیرد نیز تحت تاثیر قرار می
طی تحقیقی بر زعفران، افزایش تعداد ) 12(کوچکی و همکاران . ها بر روي تعداد گل تاثیر مثبت داشته است رشد این ساقه

. ن تعداد گل را تولید کرددراین مطالعه کاربرد تلفیقی کودها بیشتری. گل در متر مربع را با کاربرد کود شیمیایی گزارش کردند
هاي آلی با تولید هوموس عوارض نامطلوب کودهاي شیمیایی را کاهش و کارایی مصرف کود را افزایش  کودرسد به نظر می

  ).31(دهند  می
 

هاي فتوسنتزي گاوزبان اروپایی تحت تأثیر کیفیت آب آبیاري و کودي نتایج تجزیه واریانس تعداد شاخه جانبی، تعداد گل و رنگیزه -3جدول   

تعداد شاخه   درجه آزادي  منابع تغییرات
  کارتنوئید  کلروفیل کل bکلروفیل   aکلروفیل   تعداد گل  جانبی

04/4  2  بلوك  ns 16/236  ns 64/1  ns 46/0  ns 14/1  ns 05/0  
3/18  1  کیفیت آب ** ** 2400  ** 7/21  ** 48/3  ** 64/42  ** 45/0  

48/3  3  کود ** ** 1/1272  ** 8/4  * 45/0  ** 18/8  * 03/0  
04/0  3  آبیاري×  کود  ns ns 1/51  ns 16/0  ns 18/0  ns 18/0  ns 01/0  

  009/0  17/0  08/0  10/0  5/42  27/0  14  خطا
  10  33/4  11/12  49/4  17/12  23/11  -  %ضریب تغییرات
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  ، کل و کارتنوئیدa ،bکلروفیل 

، کل و کارتنوئید a ،bفیل بر محتواي کلرو) >01/0p(داري  ها نشان داد کیفیت آبیاري اثر معنی نتایج تجزیه واریانس داده
زیمنس بر متر در مقایسه با آب معمولی کلروفیل  دسی 180/4افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاري تا ). 3جدول (داشته است 

a ،b به طور معمول محتواي ). 4جدول (درصد کاهش داده است  2/25و  8/24، 7/26، 7/23، کل و کارتنوئید را به ترتیب
کاهش فتوسنتز ). 13(شود  ها و ریزش همراه می ها تحت تنش شوري کاسته شده و با کلروز در برگ ئید برگکلروفیل و کارتنو

آبی فیزیولوژیکی که در اثر افزایش پتانسیل اسمزي اطراف ریشه و اختالل در جذب آب  توان به دلیل کم در اثر شوري را می
 ).1(یابد  یاه شوید گزارش شد با افزایش شوري کلروفیل کاهش میاي بر گ بر همین اساس در آزمایشی گلخانه. مرتبط دانست

گیاه دارویی همیشه بهار را در سطوح ) فالونوئید کل و کارتنوئید(ها فتوسنتزي  رنگدانهعالوه براین محققین دیگري کاهش 
هاي  ایسه میانگینمق ).34(زیمنس بر متر گزارش کردند  دسی 38/9تا  39/0سطوح مختلف شوري آب آبیاري در محدوده 

دار کودهاي به کار رفته را بر صفات هاي مختلف کودي به وضوح تأثیر مثبت و معنی در سیستم ، کل و کارتنوئیدa ،bکلروفیل 
شود، به بنابراین مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گاوزبان اروپایی محسوب می). 3جدول (مذکور نشان داد 

کاربرد جداگانه کود . هاي فتوسنتزي گردیددار رنگیزه ت به عدم مصرف آن باعث افزایش معنیطوري که کاربرد کود نسب
درصد نسبت به شاهد  8/10و  3/16را به ترتیب  bدرصد و کلروفیل  0/9و  6/17را به ترتیب  aشیمیایی و کود دامی کلروفیل 

د که کاربرد کودهاي نیتروژن و فسفر باعث افزایش در همین راستا برخی از محققین اظهار داشتن). 4جدول (افزایش داد 
اختالف تیمار تغذیه تلفیقی . ، که با نتایج ما در مطالعه حاضر مطابقت دارد)32(شود  محتواي کلروفیل ذرت رقم ماکسیما می

، 8/2، 2/8هاي  یانگین، کل و کارتنوئید را به ترتیب با مa ،bدار بوده و باالترین میزان صفات کلروفیل  با سایر تیمارها معنی
پاسخ گیاه زراعی به کود شیمیایی بستگی به ماده آلی خاك دارد ). 4جدول (میلی گرم بر گرم وزن تر تولید نمود  1/1و  0/11

اند که عملکرد باال و  نتایج تحقیقات ثابت کرده). 30(گیرد  که از طریق برگشت طبیعی گیاه یا کاربرد کودهاي دامی صورت می
با توجه به این که نیتروژن بخشی ). 18(تواند با استفاده از کودهاي شیمیایی در ترکیب با کودهاي آلی به دست آید  یپایدار م

دهد و همچنین با استناد به شرکت این عنصر در ساختمان اسیدهاي آمینه، افزایش جذب این عنصر از کلروفیل را تشکیل می
هاي فتوسنتزي  وي نیتروژن، فسفر، آهن، منیزیم و منگنز، در افزایش میزان رنگیزهبدنبال استفاده از کود شیمیایی و دامی حا

در برتري کاربرد توام کودهاي آلی وشیمیایی در افزایش کلروفیل توت فرنگی با نتایج اي  مطالعه نتایج. نقش مهمی داشته است
 .)17(باشد ما در این مطالعه مطابقت داشته و تایید کننده نظریه فوق می

  

تعداد شاخه   تیمار
میلی گرم ( aکلروفیل   تعداد گل  جانبی

  )بر گرم وزن تر
میلی ( bکلروفیل 

 )گرم بر گرم وزن تر

یل کل کلروف
میلی گرم بر (

  )گرم وزن تر

میلی (کارتنوئید 
گرم بر گرم وزن 

  )تر
    کیفیت آب آبیاري

 a 5/5  a 5/63  a 07/8  a85/2 a 9/10  a11/1 آب معمولی
 b 8/3  b 5/43  b 16/6  b09/2 b 2/8  b83/0  آب شور طبیعی

    کود        
  b 8/3  c 6/36  d 1/6  b15/2 d 2/8  b 88/0  شاهد

  b 3/4  b 6/49  c 7/6  b41/2 c16/9  ab94/0  کود دامی
  a 1/5  b 3/56  b 4/7 ab51/2 b 92/9  ab 99/0  کود شیمیایی
 a5/5 a2/71 a2/8 a81/2 a02/11 a07/1 تلفیق کودها
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