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 چکیده
رسد اما  هاي غیرمتعارف در کشاورزي الزامی به نظر می با افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب شیرین، استفاده از آب     

اي آب شور و معمولی  به منظور بررسی اثرات مقایسه. هاي خاصی در مزرعه است ها مستلزم رعایت مدیریت استفاده از این آب
توأم با کودهاي آلی و شیمیایی بر صفات کمی و فیزیولوژي گاوزبان اروپایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

عامل اصلی . در مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل اجرا شد 1390و  1391هاي کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی  بلوك
 180/4لی به عنوان شاهد و کاربرد آب شور طبیعی با هدایت الکتریکی آبیاري با آب معمو(رژیم آبیاري در دو سطح 

کیلوگرم در هکتار، کود دامی  80:40:30به نسبت  NPKهاي مختلف کودي شامل  و عامل فرعی سیستم) زیمنس بر متر دسی
تجزیه . بود) شاهد(کود  تن در هکتار، ترکیب کود شیمیایی و دامی به میزان نصف مقادیر یاد شده و تیمار عدم 40به میزان 

کیفیت پایین آب آبیاري . داري یافت افزایش معنیکربوهیدرات  ها نشان داد در شرایط کاربرد آب شور بر واریانس مرکب داده
دار در درصد موسیالژ مشاهده  موجب کاهش پروتئین، فلورسانس کلروفیل و محتوي رطوبت نسبی گردید و اما تغییر معنی

در مقایسه با عدم کود باعث افزایش آنها  صفات مورد مطالعه به جز فلورسانسختلف کودي با تأثیر بر هاي م سیستم. نشد
ها  کارگیري جداگانه آن از میان تیمارهاي مختلف کودي کاربرد توأمان کود شیمیایی و دامی در مقایسه با به .گردیدند
  .دار نشد ي بر هیچ کدام از پارامترها معنیهاي مختلف کود برهمکنش رژیم آبیاري و سیستم. تر بود اثربخش

  
  گاوزبان اروپایی، عملکرد، کود دامی، کود شیمیایی، هدایت الکتریکی: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

در ایران . مشکل شوري در بیشتر اراضی جهان بخصوص در اراضی کشت آبی در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد      
هاي مختلف،  درصد آن به درجه 50شود که  مساحت براي کشاورزي استفاده می) هکتارمیلیون  19(درصد  12نیز حدود 

باشد که خود منجر به جذب آب و ها میاز بارزترین اثرات سدیم کاهش حجم ریشه).  14(مشکل شوري یا سدیمی دارند 
و کاهش ) 26(ورا کربوهیدرات در آلوئه توان به افزایشعالوه بر این از اثرات تنش شوري می). 24(شود عناصر غذایی کمتر می

یکی از راهکارهاي کاهش اثرات زیانبار تنش شوري استفاده از روشهاي صحیح تغذیه معدنی . اشاره نمود) 5(پروتئین اسفرزه 
محققین اعالم کردند عوامل محیطی از جمله کود آلی سبب . گیاهان است که نقش قابل مالحظه اي در افزایش عملکرد دارند

). 2(گردند  تغییرات زیادي در تولید و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی مثل آلکالوئیدها، گلیکوزیدها و استروئیدها می
هاي گیاهی نیز یکی از صفات مرتبط با کیفیت محصوالت بوده که تابع نیتروژن  محتواي پروتئین در بافت همچنین

ي هادکود یاف زثر مصردر اشتند که ر داظهامین ارتباط  محققان ادر ه) 27(شده است دسترس خاك و کودهاي مصرف قابل
در ). 28( یش مییابدافزاتئین ومقابل سنتز پرو در غن کاهش مییابد روسنتز اي ها برراتسترسی به کربوهیددار، د وژننیتر
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، که موید سازگاري )23(ند هاي شیمیایی و آلی اثر بیشتري در رشد، عملکرد، کیفیت و تغذیه گیاهان دار این بین ترکیب کود
گیاهی  Boraginaceaeاز خانواده  .Borago officinalis Lبا نام علمی گاوزبان اروپایی .باشدکودهاي دامی و شیمیایی می

- است علفی، دو ساله، روزبلند که در آن مقدار جزئی اسانس، موسیالژ، تانن، امالح منگنز، اسد فسفریک و آالنتوئین  یافت می
هاي آن براي تصفیه خون، نرم کنندگی سینه، تقویت قلب و ها و سرشاخهدر طب سنتی، مواد موثره موجود در گل). 10(شود 

شود و به علت وجود روغن مرغوب در بذر گیاه، کشت گسترده آن به عنوان دانه روغنی موارد متعدد دیگري استفاده می
ان یک گیاه دارویی مورد توجه بوده است بررسی عوامل مختلف موثر از آنجا که کشت این گیاه به عنو). 6( مرسوم شده است

هاي آنزیم این تحقیق با هدف تعیین اثرات شوري آب آبیاري ، کودهاي شیمیایی و دامی بر ویژگی. بر رشد آن نیز اهمیت دارد
  .انجام شده است گاوزبان اروپاییهاي آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی گیاه 

  
  هامواد و روش

به منظور مطالعه آب شور و معمولی توأم با کودهاي آلی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان      
تحقیقاتی  مزرعه در و 1390- 91سال زراعی  در اي مزرعه در منطقه سیستان، مطالعات (.Borago officinalis L)اروپایی 

 دقیقه 2 و درجه 31 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 29 درجه و 61 افیاییجغر عرض( زابل دانشگاه کشاورزي پژوهشکده
میزان ساالنه تبخیر در آن اقلیم محل اجراي آزمایش گرم و خشک بود و . شد اجرا) دریا سطح از متر 450 ارتفاع شرقی و

مین محل اجراي آزمایش محصول پیشین در ز. باشدبرابر بارندگی ساالنه منطقه می 78میلیمتر است که بیش از  4865
مناسب خاك براي گاوزبان  pH. آورده شده است 1نتایج بدست آمده از تجزیه نمونه خاك قطعه آزمایش در جدول. گلرنگ بود

 ).1389 امیدبیگی،(باشد می 3/8تا  5/4آلمانی 
  متري سانتی 0-30هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در سال دوم در عمق  ویژگی -1 جدول

هدایت 
الکتریکی 
(ds/m) 

pH 
  بافت خاك  شن  رس  الي    پتاسیم  فسفر    نیتروژن  ماده آلی

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

  
هاي کامل  لوكاین تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب ب  .بذر مورد استفاده، از منابع معتبر از شهرستان اردبیل تهیه شد  

آبیاري با آب شور ) 2آبیاري با آب معمولی و ) 1عامل اولی شامل نوع آب در دو سطح . تکرار به اجرا درآمد 3تصادفی و در 
متر و عامل دوم نیز سطوح مختلف کودهاي دامی و  میکروموس بر سانتی 4180چاه پژوهشکده کشاورزي  با هدایت الکتریکی 

کیلوگرم سوپرفسفات تریپل  40کیلوگرم اوره،  80کود شیمیایی به میزان ) 2عدم مصرف کود، ) 1: زشیمیایی بود که عبارتند ا
 40به میزان ترکیب کود شیمیایی ) 4تن در هکتار و  40کود دامی به میزان ) 3 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، 30و 

. تن در هکتار 20ار سولفات پتاسیم با کود دامی به میزان کیلوگرم در هکت 15کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و  20کیلوگرم اوره، 
به منظور اضافه کردن کود دامی به خاك، ابتدا بایستی درصد   .بدین ترتیب طرح متشکل از بیست و چهار واحد آزمایشی بود
مقدار حاظ گردید؛ کننده مقدار نهایی کود دامی در محاسبات ل رطوبت آن محاسبه شده و این میزان رطوبت به عنوان تعیین

به  4/12/90هاي مربوطه با خاك مخلوط شده و سپس کاشت در مورخه هر یک از کودها قبل از کاشت اندازه گیري و در کرت
متر سانتی 50هاي کاشت از یکدیگر فاصله بین ردیفمتر بودند و  2در  2هاي آزمایش داراي ابعاد  پالت. روش دستی انجام شد

 .ها از یکدیگر دو متر فاصله داشتندمتر و بلوك 5/0هاي مجاور از یکدیگر  پالت. متر بودسانتی 30ردیف  ها رويو فاصله بوته
با استفاده از آب جاري در نهر ) متعارف(آبیاري با آب معمولی . در نیمه دوم فروردین، گیاهان به طور کامل مستقر شده بود

هفته اي آبیاري  . هاي واقع در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي زابل بود چاه دانشکده انجام شد، اما انتقال آب شور از یکی از
  29/2/91برداشت اول در مورخه . با آب شور شش مرتبه آبیاري صورت گرفتشد و در کل یک بار و به روش کرتی انجام می
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م و بالفاصله نمونه ها به آزمایشگاه منتقل نمونه با رعایت حاشیه از چهار طرف انجا 5انجام گرفت به این صورت که از هر کرت 
شدند و جهت اندازه گیري خصوصیات بیوشیمیایی کربوهیدرات، موسیالژ، پروتئین، محتواي رطوبت نسبی، فلورسانس مورد 

  .استفاده قرار گرفتند
نش اندازه گیري شد بعد از اعمال ت (Hansatech-V.D.C12)فلورسانس کلروفیل نیز با استفاده از دستگاه فلورومتر مدل 

نانومتر در اسپکتوفتومتري یادداشت و میزان کربوهیدرات  483جهت اندازه گیري کربوهیدرات میزان نور جذبی در ). 30(
 تعیین درصد منظور به). 19(استخراجی بر اساس میکروگرم گلوکز در گرم وزن تر از جدول استاندارد استخراج گردید 

 موجود موسیالژ تا را شسته آن مقطر آب لیتر میلی 100 توسط و داده قرار داخل بشري را یالژموس حاوي صافی کاغذ موسیالژ،
 کرده وزن دقت به را آن صافی کاغذ خشک کردن از پس .بماند باقی رسوب صورت به و موسیالژ شود جدا صافی کاغذ از آن در
براي اندازه گیري میزان پروتئین، مقدار ازت ). 8(شد موسیالژ محاسبه درصد اولیه وزن با صافی کاغذ وزن روي اختالف از و

براساس معادله زیر ) RWC(همچنین رطوبت نسبی برگ ). 3( ضرب و میزان پروتئین محاسبه شد 25/6کل را در عدد ثابت 
  ): 16(محاسبه گردید 

RWC %= (FW-DW)/(TW-DW)×100  
  . باشدو وزن آماس برگ میبه ترتیب وزن تر برگ، وزن خشک برگ  TWو  FW ،DWکه در آن 

  هاي آبیاري ترین صفات آب مهم -2جدول 

  
EC 

(ds.m-

1) 
pH  

  کربنات بی  کربنات  سدیم  منیزیم کلسیم
SAR ESP CEC Exchangable 

Na     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

  
ها با استفاده از آزمون چند  و مقایسه میانگین Mstat-Cهاي به دست آمده با استفاده نرم افزار آماري  در پایان، تجزیه داده

 .دامنه اي دانکن انجام شد
 

  بحث و نتایج
  محتواي رطوبت نسبی

درصد بر محتواي  1ش شوري و کود در سطح احتمال ، اثرات تن)3جدول (ها بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
در اثر ساده تنش مشخص شد که بیشترین میانگین محتواي رطوبت نسبی . دار به دست آمدرطوبت نسبی گاوزبان معنی

توضیح ). 4جدول (در شرایط آب شور طبیعی به دست آمد) درصد 59/51( با کاربردآب معمولی و کمترین آن) درصد 94/78(
در پتانسیل پایین آب خاك به دلیل افزایش نمک در محیط ریشه، گیاهان با مشکل خارج ساختن آب از خاك جهت اینکه 

هاي گیاهان، کاهش  ها در بیشتر گونه در همین ارتباط کاهش پتانسیل آب برگ). 29(شوند  حفظ پتانسیل تورگر مواجه می
). 18(ت کاهش پتانسیل فشار در شرایط شوري گزارش شده استاي به عل و کاسته شدن از میزان هدایت روزنه رطوبت نسبی

، (Plantago ovate)بر سه گونه دارویی اسفرزه اواتا ) زیمنس دسی 21و  15، 5، 0(در مطالعه سطوح ) 11(در همین ارتباط 
  .P)و کبیر  (P. psylium)پسیلیوم 
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 تئین، فلورسانس و کربوهیدرات تحت تأثیر رژیم آبیاري و کودنتایج تجزیه واریانس رطوبت نسبی، درصد موسیالژ، پرو -3جدول 

 

  .باشدداري میدرصد و عدم معنی 1درصد و  5دار در سطح به ترتیب معنی  nsو ** ، *
  

 مقایسه میانگین رطوبت نسبی، درصد موسیالژ، پروتئین، فلورسانس و کربوهیدرات تحت تأثیر رژیم آبیاري و کودي -4جدول 

  .درصد می باشد 5دار در سطح تفاوت حروف در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی
  

major) در بررسی اثر نوع کود، با مصرف . اذعان داشتند که با افزایش غلظت نمک محتواي نسبی آب برگ کاسته گردید
بر این . بود) شاهد(و کمترین آن مربوط به عدم کاربرد کود) ددرص 94/68(تلفیق کودها بیشترین محتوي رطوبت نسبی 

). 4جدول (داري بر درصد رطوبت نسبی وجود نداشت  اساس بین کاربرد جداگانه کودهاي شیمیایی و دامی اختالف معنی
 میزان و شده هافزود سلولی هاي فعالیت بر غذایی عناصر جذب و نیتروژن ویژه به کودها کاربرد با که میرسد نظر به چنین

 رطوبت محتوي افزایش و آب تر بیش جذب موجب و کاهش سلول اسمزي پتاسیل نتیجه در و میرود باال آن ساز و سوخت
تا  0می باشد، آنها گزارش کردندکه با افزایش سطوح نیتروژن از ) 9(نتایج این آزمایش مشابه نتایج آزمایشهاي . شودمی نسبی
 . ي رطوبت نسبی گیاه گلرنگ نیز افزایش می یابدکیلوگرم در هکتار، محتو 100

  درصد موسیالژ
هاي مختلف کودي بر درصد موسیالژ از لحاظ آماري در  درصد موسیالژ تحت تأثیر رژیم آبیاري قرار نگرفت اما اثر سیستم   

ي مختلف کودي بر صفت مقایسات میانگین نیز حاکی از تأثیر مثبت تیمارها). 3جدول (دار بود  درصد معنی 1سطح احتمال 
کاربرد جداگانه . درصد باالترین میزان موسیالژ در گیاهان را ایجاد نمود 34/3سیستم کوددهی تلفیقی با میانگین . مذکور است

درصد کاهش نسبت به تیمار تغذیه  04/29 و 65/20کود شیمیایی و دامی نیز ضمن قرارگیري در یک گروه آماري، به ترتیب با 
 خاك، حاصلخیزي تیمارهاي که کردند اظهار نیزدر همین راستا پژوهشگران ). 4جدول (هاي بعدي قرار گرفتند  تلفیقی در رتبه

 . دارد همخوانی آنها با حاضر نتیجه که)  33;12( قرار دادند تاثیر تحت را موسیالژ درصد
 
  

  کربوهیدرات  فلورسانس  پروتئین  درصد موسیالژ  محتواي رطوبت نسبی  درجه آزادي  منابع تغییرات
 ns  56/56  08/0 ns 18/2  ns 01/0  002/0  2  بلوك

 ns 01/0 ** 81/54  ** 04/0  ** 71/0  13/4488 **  1  رژیم آبیاري
 ns 0006/0  ** 15/0  45/35 ** 20/3**  43/51 **  3  کود

 ns 47/0  ns 10/0 ns 23/0  ns 0007/0  ns 004/0  3  آبیاري×  کود
  003/0  0004/0  42/0  07/0  008/3  14  خطا

  07/3  99/2  50/5  81/10  65/2  -  %ضریب تغییرات

محتواي رطوبت   تیمار
میکروگرم در (فلورسانس  )درصد(پروتئین  درصد موسیالژ  )درصد(نسبی 

  )گرم وزن تر
میکروگرم در (کربوهیدرات

  )گرم وزن تر
  رژیم آبیاري

  a 94/78  a 51/2  a 41/13  a 77/0  b 7/1 عمولیآب م
  b 59/51  a  45/2  b 39/10  b 68/0  a 04/2  آب شور طبیعی

  کود
  c 92/61  c 57/1  d 01/9  a 71/0  a 98/1  شاهد

  b 41/64  b 37/2  c 21/11  a 72/0  b 89/1 کود دامی
  b 80/65  b 65/2  b 58/12 a 73/0  b 85/1  کود شیمیایی
  a94/68 a 34/3  a 81/14 a 73/0  c 75/1 تلفیق کودها
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  درصد پروتئین
هاي فیزیولوژیک است که تحت  مقدار درصد پروتئین از شاخص). 3جدول (ئین تحت تأثیر رژیم آبیاري قرار گرفت درصد پروت

یافت ) درصد 52/22(در مطالعه حاضر نیز با افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاري پروتئین کاهش . یابد تنش شوري کاهش می
وساز نیتروژن در گیاهان دارد که اثر مستقیم آن بر  اي بر سوخت هپژوهشگران معتقدند شوري تأثیر قابل مالحظ). 4جدول (

کاهش سنتز پروتئین ممکن است به عوامل زیادي که احتماالً با هم ). 31(باشد ها می سرعت سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین
-NOو  -Clها اثر متقابل منفی بین جذب  یکی از آن. کنند ارتباط داشته باشد عمل می

مانع  +Naاز طرف دیگر . )17(است 3
+NHجذب نیتروژن به صورت 

). 20(گردد شده از این رو بسیاري از فرآیندهاي مرتبط با نیتروژن در گیاه دچار اختالل می 4
هاي مختلف کودي بر درصد  اثر سیستم). 21 ;25( کاهش محتواي پروتئین کل توسط محققان دیگر نیز گزارش شده است

مقایسات میانگین نیز حاکی از تأثیر مثبت تیمارهاي حاوي ). 3جدول (درصد متفاوت بوده است  99پروتئین گیاه با احتمال 
درصد  1/9و  81/14هاي کود شیمیایی بر این صفت بود، به طوري که بیشترین و کمترین مقدار پروتئین  به ترتیب با میانگین

در تیمار تلفیق پروتئین سرشاخه گلدار گاوزبان افزایش . آمد از کاربرد توأم کود شیمیایی با دامی و تیمار عدم کود به دست
؛ لذا )4(توان به فراهمی بیشتر نیتروژن و جلوگیري از هدرروي آن به علت وجود کود دامی نسبت داد  کود آلی و معدنی را می

در . تیمارها بیشتر است میزان پروتئین در تیمار به کارگیري کود دامی و شیمیایی به صورت توأم، نسبت به شاهد و سایر
کارگیري کود تلفیقی حاصل  میزان پروتئین در تیمارهاي بهدر مطالعه اي بر روي گیاه چاي ترش اعالم کرد ) 1(همین راستا 

  . از کود آلی و شیمیایی نسبت به سایر تیمارها بیشتر است
  فلورسانس

با افزایش شوري آب آبیاري غلظت ). 3جدول (بود ) >01/0p(دار  اثر رژیم آبیاري بر فلورسانس کلروفیل  بسیار معنی
از آنجایی که  فلورسانس کلروفیل بعنوان یک معیار سنجش براي ). 4جدول (درصدي نشان داد  98/12فلورسانس کاهش 
ر ، مشاهده شد که د)13(رود هاي محیطی و یک عالمت مفید براي ارزیابی وضعیت فتوشیمی گیاه به کار میبررسی تأثیر تنش

بر کدوي پوست کاغذي نیز تایید کننده نتیجه ما در مطالعه ) 7(نتایج .  تنش شدید میزان فلورسانس کلروفیل کاهش داشت
هاي مختلف کودي بر فلورسانس کلروفیل  از لحاظ  اثر سیستم. باشدحاضر در کاهش فلورسانس کلروفیل با افزایش تنش می

  ).4جدول (دار نبود  آماري معنی
  اتکربوهیدر

 180/4افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاري تا ). 3جدول (بر کربوهیدرات داشته است ) >01/0p(داري  رژیم آبیاري اثر معنی
در شرایط ). 4جدول (درصد افزایش در انباشت صفت مذکور ایجاد نمود  66/16زیمنس بر متر در مقایسه با آب معمولی  دسی

یابند و گیاهان متحمل به شوري نسبت به گیاهان حساس داري افزایش میشوري متوسط قندهاي محلول به طور معنی
ورا ، نتایج در تحقیقات صورت گرفته  در زمینه اثر تنش شوري بر آلوئه). 15(معموال میزان قندهاي محلول بیشتري دارند 

زان غلظت گلوکز، زایلوز و مانوز و باعث افزایش می) 22(هاي محلول اثر داشته است نشان داده که تنش شوري بر مجموع نمک
کربوهیدرات تحت . باشندگردیده است که تایید کننده نتایج ما در مطالعه حاضر می) 26(در ژل برگ گ این گیاه دارویی 

گیري در کاهش این صفت تحت اثر عامل  در مجموع اختالف چشم). 3جدول (هاي مختلف کودي قرار گرفت  تأثیر سیستم
یی مشاهده نشد اما در این بین، تلفیق کودها در کاهش کربوهیدرات نسبت به شاهد و کاربرد جداگانه کود دامی و شیمیا

میکروگرم در گرم وزن  75/1(مصرف تلفیق کودها بر این اساس کمترین غلظت کربوهیدرات در تیمار . کودها کاراتر بوده است
بر اساس نتایج مشخص است ). 4جدول (مشاهده گردید ) ن ترمیکروگرم در گرم وز 98/1(و بیشترین آن در تیمار شاهد ) تر

علت کاهش . بیشترین میزان کربوهیدارتهاي محلول در تیماري بوده که هیچ یک از دو کود مذکور استفاده نشده است
 ت که نیازکربوهیدراتهاي محلول با افزایش سطوح کود نیتروژن توام با کود دامی، نقش نیتروژن در تثبیت اسیدهاي آمینه اس

هاي ها دارد و مستلزم مصرف هیدراتادامه چرخه نیاز به جایگزین شدن این ترکیب. هاي چرخه کربس داردبه برخی متابولیت
 ). 32( شود می کربن هاي هیدرات کاهش سبب نیتروژن افزایش پسکربن و مشتقات آنست، 
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