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 چکیده
 دارويي گياهان از و ساله چند يا ساله دو علفي، گياهي (.Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey) ايراني گاوزبان گل      

 و مورفولوژيک یها ويژگي بر آلي و زيستي یها کود تأثير بررسي ،پژوهش اين انجام از هدف .باشد مي گاوزبانيان گل خانواده مهم

 سه در هريک و آلي و زيستي یها کود از تيمار پنج با تصادفي الًکام طرح قالب در پژوهش اين است. ايراني گاوزبان گل فيتوشيميايي

  حجمي نسبت به مرغي کود درصد، 30 و 20 ،10 حجمي نسبت به کمپوست ورمي کود شامل ها تيمار د.ش اجرا سطح

 کود مال، بذر صورت به يترل ميلي 15 و 10 ،5 ميزان به نيتروکسين کود گرم، 15 و 10 ،5 ميزان به بيوسولفور کود درصد، 20 و 10 ،5

 ساقه، تعداد گياه، ارتفاع یها شاخص بودند. شاهد و مال بذر صورت به آب ترلي ميلي 5 در گرم 300 و 200 ،100 ميزان به هيوميکس

 فالونوئيد و آنتوسيانين ميزان همچنين و خشک وزن گل، جام طول گل، کاسه طول گل، تعداد برگ، عرض برگ، طول برگ، تعداد

 فيتوشيميايي و مورفولوژيک صفات بر ارید معني تأثير آلي و زيستي یها کود مختلف سطوح که داد نشان نتايج شدند. گيری اندازه

 و% 20 مرغي کود و بود گل تعداد و ساقه تعداد افزايش نظر از تيمار بهترين گرم 300 هيوميکس کود کلي طور به داشت.

 بهترين درصد 20 و 10 مرغي کود و گرم 300 هيوميکس کود و آنتوسيانين ميزان بر تأثير نظر از اه تيمار بهترين% 30 کمپوست ورمي

 شده مشاهده مطلوب آثار همچنين و شيميايي ایه کود مخرب اثرات به توجه با بنابراين بودند. فالونوئيد ميزان بر تأثير نظر از اه تيمار

 توسعه منظور به آلي و زيستي ایه کود مصرف پايدار، کشاورزی گسترش نيز و متابوليک کشت منظور به آلي و زيستي ایه کود از

 ود.ش مي توصيه ايراني گاوزبان گل کشت

 

 زايشي، و رويشي صفات آلي، و زيستي ایه کود ،(.Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey) ايراني گاوزبان گل کلیدی:های  واژه

 فالونوئيد. آنتوسيانين،

 

 مقدمه
 و است دارويي گياهان مصرف در باستاني کشوری ايران
 دارو منظور به گياهان مصرف پيشگام ايرانيان اينکه بر دال مدارکي

 (.Alizadeh & Sharafzadeh, 2012) است موجود دان بوده

 از چندساله يا دو علفي، گياهي ايراني گاوزبان گل
 به گاوزبان گل است. (Boraginaceae) گاوزبانيان خانواده
 عقيده بعضي ولي است، مديترانه منطقه بومي زياد احتمال

 وسيله به گاوزبان وکار کشت است. خاورميانه بومي دارند
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 اين .انجام شد وسطي قرون در اسپانيا جنوب در ها عرب
 آمريکای و آسيا غرب اروپا، مناطق از بسياری در گياه

 در اييه محل در وحشي صورت به اغلب و ويدر مي شمالي
 جزء ايران در گاوزبان گل ود.ش مي ديده اه رودخانه کناره

 در قديم از و ودر مي شمار به گيالن استان بومي گياهان
 داشته پراکنش خودرو شکل به استان اين نقاط از بسياری

 .(Miremad et al., 2012) است
 با که است جهان پيچيده های بوم زيست از يکي خاک

 انساني، فناوری های زمينه در توجه قابل پيشرفت وجود
 سياه جعبه يک عنوان به را خاک محققان و دانشمندان

 زنده بخش به مربوط پيچيدگي اين از اصلي بخش انند.د مي
 & Haghi) هستند خاکزی ريزجانداران که است خاک

Nourafcan, 2014.) 
 آلي مواد شيميايي، های کود از رويه بي استفاده دليل به
 به خاک ترکيب و يافته کاهش ايران در کشاورزی ایه زمين
 کهيحال در است. شده تبديل نامطلوب و سخت بافت

 در را مهمي نقش زيستي و آلي ایه کود با هاآن جايگزيني
 کشاورزیميان  اين در ند.ک مي ايفاء زيست  محيط سالمتي

 يا حذف هدف با زيستي ایه کود مصرف  پايه بر پايدار
 مشکل حل راستای در شيميايي ایه نهاده مصرف تقليل

 است. گرفته قرار توجه مورد پيش از بيش آمده بوجود
 حفظ و غذا توليد پايداری بر مؤثر عوامل رينتمهم ازجمله

 و تلفيقي تغذيه ایه سيستم کاربرد خاک، حاصلخيزی
 گياه ای تغذيه نظام در زيستي ایه کود از استفاده همچنين

 از آلي مواد به منحصراً زيستي ایه کود عنوان .باشد مي
 اطالق غيره و سبز کود گياهي، بقايای دامي، ایه کود
 مواد و قارچي و باکتريايي ريزموجودات بلکه ردد،گ نمي

 فراهمي نيتروژن، تثبيت با رابطه در اهآن فعاليت از حاصل
 زيستي ایه کود رينتمهم ازجمله غذايي عناصر ساير و فسفر

 (.Rezvani Moghadam et al., 2014) وندش مي محسوب
 رشد ایه هورمون مانند موادی دارای کمپوست ورمي

 ميکروبي جامعه افزايش موجب که است اييه آنزيم و گياهي
 رت طوالني ای دوره برای غذايي عناصر هدارینگ و خاک
 حاصل کمپوست ورمي ردد.گ مي محيط بر منفي اثرات بدون

 آلي مواد مشترک تجزيه نتيجه در که است هوازیفرايند  يک
 خاکزی ایه ميکروارگانيسم و خاکي کرم يا زباله کرم توسط
 نياز مورد غذايي مواد شامل کمپوست ورمي ود.ش مي توليد
 منيزيم، کلسيم، پتاسيم، فسفر، نيتروژن، ازجمله گياهان برای

 ایه هورمون از غني و روی بر، ،مس منگنز، آهن، گوگرد،
 ظرفيت کمپوست ورمي همچنين است.ه ويتامين و رشد
 و هدد مي افزايش نيز را خاک در موجود رطوبت اریدنگه
 مناسب زهکشي و تهويه زياد، تخلخل باعث نتيجه در
 .ندک مي جلوگيری غذايي عناصر آبشويي از و ودش مي

 افزايش سبب پايدار کشاورزی در کمپوست ورمي از استفاده
مانند  خاک مفيد ایه ميکروارگانيسم فعاليت و جمعيت

 غذايي عناصر فراهمي جهت در و شده ميکوريزا ایه قارچ
 (.Arancon et al., 2004) کند مي عمل گياه نياز مورد

Kalra (2003) فلفلي نعناع گياه روی آزمايشي انجام ضمن 
 کمپوست ورمي تيمار کاربرد از حاصل عملکرد که داد نشان

 از استفاده همچنين ،يافت افزايش ارید معني طور به
 بابونه گياه در اسانس درصد افزايش سبب کمپوست ورمي
 با Nabavi Kalat (2012) و Rezaei Moadab شد. رومي

 ماريتيغال بر نهاده کم و رايج توليد ایه سيستم اثرات بررسي
 توليد سيستم در کمپوست ورمي از استفاده که دادند نشان

 خاک ميکروبي ایه فعاليت بر آن مفيد اثرات با نهاده کم
 منظور به که آزمايشي در شد. سيليمارين افزايش باعث

 نتايج شد، انجام ذرت روی بر کمپوست ورمي تأثير بررسي
 برگ، تعداد افزايش سبب کمپوست ورمي کاربرد که داد نشان
 شد شاهد با مقايسه در گياه ارتفاع و ساقه خشک وزن

(Gutierrez et al., 2008.) 
 ایه باکتری طريق از نيتروژن بيولوژيکي تثبيت به امروزه

 در ازتوباکتر و آزوسپريليوم ازجمله آزادزی هميار
 است. شده معطوف یا ويژه توجه کشاورزی ایه نظام بوم

 بر عالوه نيتروکسين بيولوژيک کود در موجود ایه باکتری
 و پرمصرف عناصر جذب کردن متعادل و هوا نيتروژن تثبيت

 انواع آمينه، ایه اسيد ترشح گياه، نياز مورد ريزمغذی
 دارند. عهده بر نيز را هيدروژن سيانيد و يوتيکب آنتي

 جنس از نيتروژن کننده تثبيت ایه باکتری حاوی نيتروکسين
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 جنس از فسفات کننده حل و آزوسپريليوم ازوتوباکتر،
 حداکثر (.Boroumand et al., 2012) است سودوموناس

 به نيتروکسين کود مصرف اثر در کالله، و خامه عملکرد
 تعداد بيشترين آمد. دستب هکتار در ليتر 5/2 ميزان
 و گلدار های سرشاخه عملکرد ارتفاع، فرعي، ایه ساقه

 بدون شرايط در گاوزبان گل در اسانس و موسيالژ عملکرد
 Sepehri) است شده گزارش نيتروکسين کود مصرف با تنش

& Karami, 2012.) نيتروکسين بيولوژيک کود از استفاده 
 دانه، عملکرد بوته، در گل تعداد برگ، تعداد افزايش باعث
 سرشاخه، موسيالژ درصد فنول، درصد دانه، روغن درصد

 گاوزبان گل گياه در فالونوئيد و آنتوسيانين خشک، وزن
 (.Naghdibadi et al., 2012) شد اروپايي

 مورد مناسب ایه کود از ديگر يکي اسيد هيوميک
 به توجه با .باشد مي ارگانيک کشاورزی نظام در استفاده

 ایه اسيد انواع از استفاده اخيراً محيطي زيست مالحظات
 رواج باغي و زراعي محصوالت کيفي و يکمّ بهبود برای آلي

 قابل اثرات آلي ایه اسيد از کم بسيار مقادير است. يافته
 و شيميايي فيزيکي، خصوصيات بهبود در یا مالحظه

 هورموني های ترکيب وجود دليل به و داشته خاک بيولوژيکي
 کيفيت بهبود و توليد افزايش در یمفيد اثرات باعث

 ,Barghmadi & Najafi) است شده کشاورزی محصوالت

 هوايي ایه اندام رشد باعث هيوميک اسيد از استفاده (.2015
 ازت،مانند  عناصری جذب افزايش آن دليل که ودش مي

 که است مس و روی آهن، منگنز، پتاسيم، فسفر، کلسيم،
 جانبي ایه ريشه رشد و ريشه وزن و طول افزايش سبب

 و کلسيم عناصر کردن کالت طريق از همچنين ،ودش مي
 عناصر اين به ريشه دسترسي افزايش باعث خاک در منيزيم

 (.Farahani & Madani, 2014) ودش مي
 آلي ایه اسيد ترشح طريق از بيوسولفور بيولوژيک کود

 غذايي عناصر ساير و گوگرد جذب به گوگرد اکسايش و
 pH تغيير با همچنين ند.ک مي کمک روی و آهن فسفر، مانند
 عملکرد افزايش به سديمي و شور ایه خاک اصالح و خاک
 ایه ميکروارگانيسم حاوی بيوسولفور ند.ک مي کمک گياه

 باکتری است. تيوباسيلوس جنس از گوگرد کننده اکسيد

 کاهش نتيجه در و فسفريک اسيد توليد با تيوباسيلوس
 عناصر جذب افزايش در واندت مي قليايي ایه خاک اسيديته
 کند ءايفا یا ويژه نقش اه خاک اين در گياه توسط ميکرو

(Jalilian & Mohsennia, 2012.) 
Besharati و Saleh-Rastin (2001) که بيان کردند 

 در گوگرد مصرف با همراه تيوباسيلوس تلقيح مايه از استفاده
 طور به را ذرت هوايي ایه اندام و ريشه خشک وزن خاک،
 (2010) همکاران و Salimpour خشد.ب مي بهبود ارید معني

 در واندت مي گوگرد اکسيدکننده باکتریکه  کردند گزارش
 مؤثری نقش کلزا روغن عملکرد نيز و فسفر جذب افزايش

 در (2014) همکاران و Rezaeichianeh باشد. داشته
 باعث بيوسولفور بيولوژيک کودکه  کردند گزارش پژوهشي
 .است شده سبز زيره در اسانس و دانه عملکرد افزايش

 آلي ماده منبع و دامي های کود انواع از يکي مرغي کود
 مغذی، مواد داشتن بر عالوه هاست. خاک انواع تقويت برای
 در متداول های کود با مقايسه در قيمت ارزان های کود از يکي
 به نسبت نيتروژن داشتن نظر از و است زراعي گياهان توليد
 ,.Lawrence et al) است تر غني دامي های کود ساير

 خواصي دارای غذايي، عناصر بر عالوه مرغي کود (.2008
 نيترات(، آبشويي )کاهش نيتروژن تدريجي آزادسازی مانند

 و خاک( شدن اسيدی )کاهش کلسيم و پتاسيم های ترکيب
 غذايي( مواد و آب نگهداری ظرفيت )افزايش آلي ماده
 سطوح مرزه گياه در (.Pelletier et al., 2001) باشد مي

 بوته، ارتفاع در دار معني افزايش به منجر مرغي کود مختلف
 خشک و تر وزن ،گلدار سرشاخه تعداد بوته، در شاخه تعداد

 عملکرد و رويشي اندام خشک و تر وزن ،گلدار سرشاخه
 اين انجام از هدف (.Farahani & Madani, 2014) شد دانه

 بر آلي و زيستي های کود از برخي تأثير بررسي پژوهش
 گاوزبان گل گياه فيتوشيميايي و مورفولوژيک های ويژگي
 .باشد مي ايراني
 
 ها روش و مواد

 پژوهشي  گلخانه در گلداني کشت صورت به پژوهش اين
 طي در )خوراسگان( اصفهان واحد اسالمي آزاد دانشگاه
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 تصادفي کامالً طرح صورت به و 1394-1395 های سال
 و درجه 32 جغرافيايي عرض در تحقيق اين محل شد. انجام

 دقيقه 48 و درجه 51 جغرافيايي طول و شمالي درجه 40
 و متر 1555 دريا سطح از ارتفاع است. شده واقع شرقي

 گرم و خشک های تابستان با گرم بسيار خشک منطقه اقليم
 شاهد خاک نمونه ابتدا در .باشد مي سرداً نسبت های زمستان و
 گرفت قرار آناليز مورد مرغي و کمپوست ورمي کود و

 (.1-3 های )جدول
 

 شاهد خاک نمونه شیمیایی تجزیه -1 جدول

texture pH 
EC 

dS/m 

Pb 

g/cm3 

Ps 

g/cm3 

CEC 

cmol/kg 

N P K  کربنات کلسیم کربن آلی تخلخل 

mg/kg  (%) 

 42 7/1 56  153 28 08/0 19 6/2 5/1 42/1 22/8 لومي -شني

 
 کمپوست ورمی کود نمونه میاییشی تجزیه -2 جدول

texture pH 
EC 

dS/m 

N P K Ca  Mg Fe Mn Zn Cu 

(%)  mg/kg 

 20 110 276 5000 93/0  73/2 40/1 40/0 55/1 8 7 کمپوست ورمي

 
 مرغی کود نمونه شیمیایی تجزیه -3 جدول

texture pH C/N 
 P K Ca Fe Mn Zn S آمونیاک N ارگانیک Total N N رطوبت

(%) mg/kg 

 3 500 600 1000 3 3 3 4/1 6/3 5/4 12/10 9/1 5/7-5/6 کود مرغی

 
 کشور، شمال از ايراني گاوزبان گل گياه هایربذ
 ،312/14 جغرافيايي: )طول سجيران منطقه گيالن استان
  دريا: سطح از ارتفاع و 943/52 :جغرافيايي عرض
 صورت به مهرماه اول در کاشت شد. تهيه متر( 770
 بستر های تيمار شد. انجام ها گلدان در بذر عدد 2 کشت
 ،(%) مرغي کود ،(%) کمپوست ورمي تيمار 5 شامل کشت

 هيوميکس و )گرم( بيوسولفور ،ليتر( )ميلي نيتروکسين
 سه در سطح هر سطح، سه در يک هر که ليتر( )ميلي
 خاک از شاهد و بود گلدان چهار تکرار هر و تکرار

 هدايت قابليت با لومي شني بافت )دارای کشاورزی
 در (7 هاسيديت و متر بر زيمنس دسي 42/1 الکتريکي

 شد. گرفته نظر
 

 است: زير شرح به شده اعمال های تيمار مقادير
 درصد 30 و 20 ،10شامل  کمپوست ورمي تيمار سطوح

 مورد کمپوست ورمي) بود کشاورزی خاک با همراه حجمي
 .(شد تأمين اسپهان کشت پرديس تعاون شرکت از نياز

 نيتروژن، ازجمله نياز مورد غذايي مواد دارای کمپوست ورمي
 از غني همچنين ،است آهن و منيزيم کلسيم، پتاسيم، فسفر،

 اسيد باالی درصد از و بوده گياهي رشد های هورمون
 های ترکيب افزايش باعث که است برخوردار هيوميک
 سطوح .(Haghi & Nourafcan, 2014) شود مي فنوليک

 با همراه حجمي درصد 20 و 10 ،5 شامل مرغي کود تيمار
 کاسپين شرکت از نياز مورد مرغي )کودبود  کشاورزی خاک

  آلي ماده منبع و دامي های کود انواع از مرغي کود (.تأمين شد
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 باالی ميزان دارای همچنين ،هاست خاک انواع تقويت برای
 گياهان اکسيداني آنتي خاصيت افزايش سبب که است فسفر

 بيوسولفور کود تيمار سطوح .(Pelletier et al., 2001) شود مي
 کشاورزی خاک با همراه گلدان هر در گرم 15 و 10 ،5شامل 

 آسيا مهر زيستي فناوری شرکت از نياز مورد )بيوسولفوربود 
 جنس از گوگرد اکسيدکننده های باکتری دارای کهتأمين شد 
 اين .بود 108 برابر گرم واحد در زنده سلول .(بود تيوباسيلوس

 غذايي عناصر جذب باعث آلي های اسيد ترشح طريق از کود
 گياه اکسيدان آنتي ميزان فسفريک اسيد توليد با و شود مي

 تيمار سطوح .(Rezaeichianeh et al., 2014) يابد مي افزايش
 مال بذر صورت به ليتر يميل 15 و 10 ،5شامل  نيتروکسين کود

 شرکت از نياز مورد )نيتروکسين بود بذر عدد 36 تعداد و
 باکتريايي محلول اين .تأمين شد( آسيا مهر زيستي فناوری
 باعث نيتروکسين .است ليتر ميلي هر در زنده سلول 108 دارای
 ،شود مي گياه نياز مورد ريزمغذی و پرمصرف عناصر جذب

 جيبرلين و اکسين ازجمله هايي هورمون توليد توانايي همچنين
 کود تيمار سطوح .(Jalilian & Mohsennia, 2012) دارد را

 آب ترلي ميلي 5 در گرم 300 و 200 ،100 شامل هيوميکس
 )کودباشد  مي بذر عدد 36 تعداد و مال بذر صورت به

تأمين  آسيا مهر زيستي فناوری شرکت از نياز مورد هيوميکس
 %12 و فوليک اسيد %15 هيوميک، اسيد %80 دارای کهشد 

 هوايي های اندام رشد باعث هيوميک اسيد (.است پتاسيم
 توسط مصرف کم و پرمصرف عناصر جذب آن دليل که شود مي
 اسيد ميزان بودن باال دليل به ترتيب بدين و باشد مي گياه

 يابد مي افزايش گياه اکسيداني آنتي خاصيت هيوميک
(Farahani & Madani, 2014). 

 روز دو صورت به دستي آبپاش وسيله بهبذرها  آبياری
 روز در داشت دوره طول در رطوبت ميزان شد. انجام بار يک
 بود. درصد 70 تا 50 شب طول در و درصد 40 تا 30

 در گياهان شد. انجام کشت از پس روز 8بذرها  زني جوانه
 گياه کشت، از پس روز 195 کردند. رشد يکسان شرايط

 بررسي .انجام گرديد گلدهي و شد زايشي دوره وارد
 ميزان گيری اندازه و گلخانه در مورفولوژيک های شاخص

 شد. انجام آزمايشگاه در آنتوسيانين و فالونوئيد

 از بعد پژوهش اين در مورفولوژيک صفات گيری اندازه
 صفات .انجام گرديد گلدهي( %80) زايشي رشد شدن املک

 تعداد ساقه، تعداد گياه، ارتفاع از بود عبارت بررسي مورد
 گل کاسه طول گل، تعداد برگ، عرض برگ، طول برگ،

 .گل خشک وزن و ها( )گلبرگ گل جام طول ،ها( )کاسبرگ
 دقت با کش خط کمک به مورفولوژيک صفات گيری اندازه

 هر در گياه های گل خشک وزن و انجام متر سانتي 1/0
 گرم 001/0 دقت با ديجيتال ترازوی از استفاده با گلدان
 شد. انجام
 
 آنتوسیانین میزان گیری اندازه

 از گرم Wagner (1979،) 1/0 روش براساس
 شده تهيه ايراني گاوزبان گل دارويي گياه گلبرگ های نمونه

 )متانول اسيدی متانول ليتر ميلي 10 با چيني هاون در را
 (1 به 99 يحجم نسبت به خالص اسيدکلريدريک و خالص

 شد. ريخته دار سرپيچ های لوله در عصاره و ساييده کامالً
 دمای در و تاريکي در ساعت 24 مدت به حاصل محلول

 دقيقه 10 مدت به سپس شد. نگهداری گراد سانتي درجه 25
 را جذب ميزان و سانتريفيوژ دقيقه در دور 4000 سرعت با

 اسپکتروفتومتر از استفاده با نانومتر 550 موج طول در
  .گرديد محاسبه زير فرمول از استفاده با و شد خوانده

A: εbc 
A: نانومتر 550 موج طول در جذب ميزان،  

b: باشد مي متر سانتي 1 اغلب که لوله عرض، c: غلظت 
 خاموشي ضريب :ε ،گرم( بر مول ميلي )برحسب آنتوسيانين

 .مول( بر متر سانتي 33000)
 

 فالونوئید میزان گیری اندازه

 گرم 1/0 (،1998) همکاران و Krizek روش اساس بر
 تهيه ايراني گاوزبان گل دارويي گياه گلبرگ های نمونه از

 کامالً اسيدی اتانول ليتر ميلي 10 با چيني هاون در را شده
 به سپس شد. ريخته دار سرپيچ آزمايش لوله در و ساييده
 دستگاه در دقيقه در دور 4000 سرعت با دقيقه 10 مدت

 300 ،270 های موج طول در جذب ميزان و شد سانتريفيوژ
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 خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با نانومتر 330 و
 شد.

 .شد انجام تصادفي کامالً طرح قالب در پژوهش اين
 و شده وارد Excel 2016 افزار نرم در آمده بدست های داده

 تجزيه مورد 1/9 ورژن SAS آماری افزار نرم از استفاده با
 آزمون از استفاده با ها ميانگين مقايسه گرفتند. قرار واريانس

 .شد انجام %5 احتمال سطح در دانکن

 نتایج
 بر کشت مختلف های بستر اثر واريانس تجزيه نتايج

 که داد نشان ايراني گاوزبان گل گياه مورفولوژيک صفات
 برگ، طول برگ، تعداد ساقه، تعداد گياه، ارتفاع مانند صفاتي
 آماری سطح در گل کاسه طول و گل تعداد برگ، عرض

 .(4 )جدول شدند دار معني 01/0

 
 ایرانی گاوزبانگل  گیاه مورفولوژیک صفات بر کشت مختلف های بستر اثر واریانس تجزیه نتایج -4 جدول

 درجه مربعات میانگین

 آزادی

 منابع

 گیاه ارتفاع ساقه تعداد برگ تعداد برگ طول برگ عرض گل تعداد گل کاسه طول تغییرات

 تیمار 15 11/406** 40/19** 60/9305** 07/318** 66/15** 0/2053** 51/0**

 خطا 32 70/42 96/2 15/113 26/14 54/0 38/330 02/0

 (%) تغییرات ضریب 18/9 06/17 32/7 63/16 82/12 35/10 28/7

 01/0 آماری حطس در شدن دار يمعن : **

 
 گياه ارتفاع بيشترين که داد نشان ميانگين مقايسه نتايج

 و (متر سانتي 43/90) گرم 300 هيوميکس به متعلق
  و بود (متر سانتي 40/89) گرم 200 هيوميکس

  %10 کمپوست ورمي تيمار در گياه ارتفاع کمترين
 (.5 )جدول شد مشاهده (متر سانتي 73/51)

 بيشترين که داد نشان ميانگين مقايسه نتايج همچنين
 گرم 300 هيوميکس در ترتيب به برگ تعداد و ساقه تعداد

 ترتيب به داری معني طور به که بود (33/230 و 67/15)
 (.5 )جدول بود (00/88 و 67/6) شاهد تيمار از بيشتر

 در برگ طول بيشترين ميانگين مقايسه نتايج براساس
 مراتب در و (متر سانتي 57/40) گرم 300 هيوميکس

 (،متر سانتي 03/38) %30 کمپوست ورمي در بعدی
 هيوميکس و (متر سانتي 90/37) گرم 200 هيوميکس

  شد. مشاهده (متر سانتي 80/37) گرم 100
 گرم 300 هيوميکس در برگ عرض بيشترين همچنين

 گل کاسه طول بيشترين شد. مشاهده (متر سانتي 20/10)
 و بود (متر سانتي 53/2) %30 کمپوست ورمي به متعلق
 ترتيب به گل کاسه طول و برگ عرض و طول نکمتري
 و (متر سانتي 37/3) (،متر سانتي 60/10) شاهد به متعلق

 (.5 )جدول بود (متر سانتي 23/1)
 گل تعداد بيشترينکه  داد نشان ميانگين مقايسه نتايج

 تعداد کمترين و (67/228) گرم 300 هيوميکس به متعلق
 (.5 )جدول بود (67/139) شاهد به متعلق گل

های مختلف کشت بر  تجزيه واريانس اثر بسترنتايج 
صفات مورفولوژيک و فيتوشيميايي گياه گل گاوزبان 
ايراني نشان داد که صفاتي مانند طول جام گل، وزن 

، 270خشک، آنتوسيانين و فالونوئيد در سه طول موج 
دار شدند  معني 01/0نانومتر در سطح آماری  330و  300

 (.6)جدول 
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 ایرانی گاوزبانگل  گیاه مورفولوژیک صفات بر کشت مختلف های بستر اثر میانگین مقایسه نتایج -5 جدول

 بستر
 ارتفاع گیاه

 تعداد برگ تعداد ساقه
 عرض برگ طول برگ

 تعداد گل
 طول کاسه گل

 (متر سانتی) (متر سانتی) (متر سانتی)

 de83/56 e67/6 f00/88 f60/10 f37/3 f67/139 h23/1 شاهد

 e73/51 cde00/9 f00/102 cde20/19 de03/5 def33/163 cd07/2 %10 کمپوست ورمی

 ab10/82 cd33/10 e00/168 b57/27 c60/7 bcd33/194 ab40/2 %20 کمپوست ورمی

 ab70/84 bc00/12 bc33/204 a03/38 bc30/8 abc33/201 a53/2 %30 کمپوست ورمی

 cd23/66 cde33/9 e67/164 ef83/12 def90/3 b-e00/181 e63/1 %5 مرغی کود

 cd20/68 cde00/10 de33/181 ef27/13 def00/4 b-e00/184 d97/1 %10 مرغی کود

 bc03/73 bc00/12 cd67/195 cde23/18 d20/5 ab00/207 cd03/2 %20 مرغی کود

 ab07/84 bc00/12 bc00/211 a80/37 bc37/8 b-e67/184 cd00/2 گرم 100 هیومیکس

 a40/89 ab67/14 ab67/217 a90/37 ab53/9 a-d00/196 cd13/2 گرم 200 هیومیکس

 a43/90 a67/15 a33/230 a57/40 a20/10 a67/228 bc23/2 گرم 300 هیومیکس

 cde30/63 de33/8 f67/91 bcd03/21 d20/5 f33/145 fgh37/1 یترل میلی 5 نیتروکسین

 c77/69 de33/8 f00/91 bc50/22 de93/4 c-f33/168 efg50/1 یترل میلی 10 نیتروکسین

 cd47/64 de67/8 f67/102 def33/15 df67/3 c-f00/171 ef60/1 لیتر میلی 15 نیتروکسین

 cde63/62 de67/7 f67/88 cde83/17 def93/3 f33/141 gh33/1 گرم 5 بیوسولفور

 cd77/65 de00/8 f67/89 c-f50/15 def90/3 f00/145 e-h40/1 گرم 10 بیوسولفور

 cd93/65 de67/8 f00/96 def23/15 def20/4 ef00/158 e-h47/1 گرم 15 بیوسولفور

 ندارند. دار معني اختالف دانکن آزمون %5 سطح در مشترک، حروف با ميانگين

 
 ایرانی گاوزبانگل  گیاه فیتوشیمیایی و مورفولوژیک بر کشت مختلف های بستر اثر واریانس تجزیه نتایج -6 جدول

 درجه مربعات میانگین

 آزادی

 منابع

 گل جام طول خشک وزن آنتوسیانین 270 فالونوئید 300 فالونوئید 330 فالونوئید تغییرات

 تیمار 15 35/0** 46/1** 26/3** 97/16** 61/44** 07/7**

 خطا 32 03/0 06/0 08/0 10/1 30/1 71/0

 )%( تغییرات ضریب 96/4 05/17 28/9 60/9 32/13 17/11

 01/0شدن در سطح آماری  دار : معني **

 
 جام طول بيشترينکه  داد نشان ميانگين مقايسه نتايج

 و (متر سانتي 17/4) گرم 300 هيوميکس به متعلق گل
 بود. (متر سانتي 17/3) شاهد به متعلق گل جام طول کمترين

  هيوميکس به مربوط خشک وزن بيشترين همچنين

 به مربوط خشک وزن کمترين و گرم( 84/2) گرم 300
 (.7 )جدول بود (77/0) شاهد

 آنتوسيانين ميزان بيشترين ميانگين مقايسه نتايج براساس
 و گرم( در مول ميلي 42/5) %20 مرغي کود در
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 کمترين و گرم( در مول ميلي 30/5) %30 کمپوست ورمي
 شد. مشاهده گرم( در مول ميلي 07/2) شاهد در ميزان

 نانومتر 270 موج طول در فالونوئيد ميزان بيشترين همچنين
 کمترين و جذب( %11/16) گرم 300 هيوميکس به متعلق
 و ،بود جذب( %75/5) گرم 100 هيوميکس به متعلق ميزان

 به متعلق جذب درصد بيشترين نانومتر 300 موج طول در

 جذب درصد کمترين و جذب( %66/12) %10 مرغي کود
 بيشترين بود. جذب( %86/4) %10 کمپوست ورمي به متعلق
 مرغي کود در نانومتر 330 موج طول در نيز فالونوئيد ميزان

  هيوميکس در ميزان کمترين و جذب( 04/11%) 20%
 (.7 )جدول شد مشاهده جذب( %67/5) گرم 100

 
 ایرانی گاوزبانگل  گیاه فیتوشیمیایی و مورفولوژیک صفات بر کشت مختلف های بستر اثر میانگین مقایسه نتایج -7 جدول

 بستر
 330فالونوئید  300فالونوئید  270فالونوئید  آنتوسیانین وزن خشک طول جام گل

 درصد جذب مول در گرم میلی گرم متر سانتی

 f17/3 e77/0 e07/2 d67/10 cd13/8 de74/6 شاهد

 ef43/3 de07/1 de37/2 cd03/11 e86/4 de75/6 %10 کمپوست ورمی

 bcd77/3 d36/1 de55/2 cd07/11 cd38/8 de79/6 %20 کمپوست ورمی

 abc93/3 bc22/2 a30/5 bcd79/11 b45/10 bc57/8 %30 کمپوست ورمی

 f20/3 d37/1 c40/3 bcd49/11 bc24/9 bcd62/7 %5 مرغی کود

 ab00/4 c98/1 b94/3 bc81/12 a66/12 a88/10 %10 مرغی کود

 ab10/4 ab55/2 a42/5 b99/12 ab10/11 a04/11 %20 مرغی کود

 abc90/3 c99/1 d63/2 e75/5 e82/5 e67/5 گرم 100 هیومیکس

 ab07/4 bc14/2 c12/3 e23/6 de54/6 de09/6 گرم 200 هیومیکس

 a17/4 a84/2 c22/3 a11/16 ab68/10 b89/8 گرم 300 هیومیکس

 ef37/3 e86/0 de27/2 cd77/10 cd17/8 cde01/7 لیتر میلی 5 نیتروکسین

 def50/3 de98/0 de45/2 cd79/10 cd25/8 cde97/6 لیتر میلی 10 نیتروکسین

 cde63/3 de02/1 de46/2 cd84/10 cd27/8 cde09/7 لیتر میلی 15 نیتروکسین

 f27/3 e78/0 de28/2 cd85/10 cd14/8 cde98/6 گرم 5 بیوسولفور

 ef37/3 e81/0 de36/2 cd81/10 cd19/8 cde99/6 گرم 10 بیوسولفور

 def50/3 de91/0 de41/2 cd83/10 cd23/8 cde04/7 گرم 15 بیوسولفور

 ندارند. دار معني اختالف دانکن آزمون% 5 سطح در مشترک، حروف با ميانگين

 

 بحث
 در هاا  فاکتور رينتمهم از يکي ای تغذيه و کودی مديريت

 توانناد  مي ها کود زيرا .باشد مي دارويي گياه يک موفق کشت
 هاای  شااخص  بار  هام  و کماي  عملکرد های شاخص بر هم

 مشاخص  پاژوهش  اين در گذارند.ب تأثير گياه کيفي عملکرد

 و مورفولوژياک  صفات بر آلي و زيستي های کود اثر که شد
 نتاايج  اسات.  دار معناي  ايراني گاوزبان گل گياه فيتوشيميايي

 سااقه،  تعاداد  گياه، ارتفاع بيشترينکه  داد نشان آمده دستب
 خشاک  وزن و گال  تعاداد  برگ، عرض و طول برگ، تعداد

 اساايد بااود. گاارم 200 و 300 هيااوميکس کااود بااه متعلااق
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 خصوصاايات بهبااود در ای مالحظااه قاباال اثاارات هيوميااک
 اسايد  از اساتفاده  دارد. خاک بيولوژيکي و شيميايي فيزيکي،
 آن دليال  کاه  شاود  مي هوايي های اندام رشد باعث هيوميک
 پتاسايم،  فسافر،  کلسايم،  ازت،مانند  عناصری جذب افزايش
 وزن و طول افزايش سبب که است مس و روی آهن، منگنز،
 طرياق  از همچناين  ،شاود  مي جانبي های ريشه آغاز و ريشه
 افازايش  باعث خاک در منيزيم و کلسيم عناصر کردن کالت

 کاود  مثبات  اثار  شاود.  ماي  عناصار  ايان  به ريشه دسترسي
 اثار  دليال  باه  تواناد  مي خشک وزن افزايش برای هيوميکس

 افازايش  در آن غيرمساتقيم  اثار  يا آن هورموني شبه مستقيم
 ديواره مکانيکي مقاومت افزايش عثبا که باشد کلسيم جذب

 و Nardi اسات.  شاده  سالولي  غشای بيشتر ثبات و وليسل
 طرياق  از هياوميکس  کاه  اند کرده گزارش (2002) همکاران

 و گيااهي  های سلول متابوليسم بر تأثير با و هورموني اثرات
 عناصار  جاذب  افازايش  و کننادگي  کالت قدرت با همچنين
 شااود. مااي گياهااان ارتفاااع و رشااد افاازايش ساابب غااذايي

Barghmadi و Najafi (2015) کاه   کردند بيان پژوهشي در
 کاه  شود مي هوايي اندام رشد باعث هيوميک اسيد از استفاده

 فسافر،  کلسايم،  ازت،مانند  عناصری جذب افزايش آن دليل
 و Chamani اساات. مااس و روی آهاان، منگنااز، پتاساايم،

 اساايدکردنااد  بيااان خااود تحقيقااات در (2015) همکاااران
 عناصر جذب افزايش و ريشه سيستم توسعه دليل به هيوميک

 در اصالي  دليال  تواناد  مي شاخساره تعداد افزايش و غذايي
 Minaei و Heidari پژوهشاي  در باشاد.  گال  تعداد افزايش

 ارتفااع  بار  هيومياک  اسيد از استفادهکردند که  بيان (2014)
 عملکاارد باارگ، تعااداد جااانبي، هااای شاااخه تعااداد بوتااه،

گال   گياه در توده زيست عملکرد و گل عملکرد ،ها سرشاخه
 بود. دار معني ايراني گاوزبان گل و اروپايي گاوزبان

 کمپوست ورمي کود به متعلق گل کاسه طول بيشترين
 کشاورزی درکمپوست  ورمي از استفاده بود. %20 و 30%

 های ميکروارگانيسم فعاليت و جمعيت افزايش سبب پايدار
 جهت در و شده ميکوريزا های قارچمانند  خاک مفيد

 .کند مي عمل گياه نياز مورد غذايي عناصر فراهمي
 مواد و فتوسنتز گياه، تغذيه در مثبت اثرکمپوست  ورمي

 و ساقه مانند گياه مختلف های بخش و برگ کلروفيل غذايي
کردند که  بيان (2015) همکاران و Chalavi .دارد ميوه

 جذب افزايش باعث خاک به کمپوست ورمي کردن اضافه
 بيشتر توليد و رويشي رشد افزايش ها، ريشه توسط نيتروژن

 جذب سطح افزايش سبب خود نوبه به که شود مي ها برگ
 و هيدروکربني مواد شدن ساخته فتوسنتزی، سطح نوری،
 دار معني افزايش پژوهشي در شود. مي ها گل بيشتر توليد

 گياه در گلبرگ طول و نهنج قطر و طول گل، عملکرد
 بدست کمپوست ورمي تيمار تأثير تحت آلماني بابونه دارويي

 (.Azizi et al., 2008) آمد
 هيوميکس کود به متعلق فالونوئيد محتوای باالترين

 آنتوسيانين ميزان باالترين و %20 مرغي کود و گرم 300
 دارا دليل به پژوهش اين در بود. %20 مرغي کود به متعلق
 ميزان هيوميکس، کود در هيوميک اسيد زياد ميزان بودن

 افزايش آنتوسيانين و فالونوئيد مانند فنوليک های ترکيب
 دليل به خاک آلي ماده افزايش ،دامي کود تيمار در يافت.
 شيميايي و فيزيکي های ويژگي بر دامي کود مثبت تأثير
 مسير کنندهءالقا که موادی بيوسنتز در مرغي کود است. خاک

 بيشتر توليد باعث که دارد نقش هستند، استات شيکميک
 ,.Naguib et al) شود مي ها آنتوسيانين و ها فالونوئيد

2012.) 
Haghi و Nourafcan (2014) مورد در پژوهشي در 

 گياه در اسيد رزمارنيک ميزان بر کمپوست ورمي تأثير
 در هيوميک اسيد باالی درصد به ايراني گاوزبان

 باالی درصد که نمودند بيان و اند کرده اشاره کمپوست ورمي
 های ترکيب افزايش سبب کمپوست ورمي در هيوميک اسيد

 شود.    مي آنتوسيانين مانند فنوليک
Rezvani Moghadam در (2014) همکاران و 

 سيليبين و سيليمارين ميزان بر مرغي کود تأثير به پژوهشي
 ميزان علت به کهاند  کرده بيان و اشاره ماريتيغال گياه در

 افزايش سيليبين و سيليمارين مقدار کود اين در فسفر باالی
 .است يافته

 و نيتروکسين بيولوژيک های کود کاربرد پژوهشاين  در
 در فيتوشيميايي و مورفولوژيکي صفات بر نيز بيوسولفور
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 های باکتری حاوی نيتروکسين بود. دار معني 01/0 سطح
 و آزوسپريليوم ازتوباکتر، جنس از نيتروژن کننده تثبيت

 ها باکتری اين است. سودوموناس جنس از فسفات کننده حل
 های ويتامين انواع مثل هايي ترکيب توليد توانايي داشتن با

 همچنين و نيکوتينيک اسيد نيک،تنتواپ اسيد بيوتين، ،B گروه
 توسعه و رشد موجب جيبرلين و اکسين مثل هايي هورمون

 حاوی بيوسولفور شود. مي گياهان هوايي های قسمت و ريشه
 تيوباسيلوس جنس از گوگرد اکسيدکننده های ميکروارگانيسم

 کاهش نتيجه در و فسفريک اسيد توليد با باکتری اين است.
 ميکرو عناصر جذب افزايش در قليايي، های خاک اسيديته
 افزايش سبب و کند مي ايفاء ای ويژه نقش گياه توسط

 شود. مي گياه عملکرد
Koocheki که آزمايشي نتيجه در (2006) همکاران و 

 کاربردکه  دادند نشان ،دش انجام زوفا دارويي گياه روی بر
 های ويژگي بهبود در مؤثری و مفيد نقش بيولوژيکي های کود

 دارويي گياه کيفي خصوصيات و هوايي اندام عملکرد رشد،
 دارد. زوفا

Naghdibadi بيان پژوهشي در (2012) همکاران و 
 افزايش سبب داری معني طور به بيولوژيک های کودکه  کردند
 شود. مي ايراني گاوزبان گل دارويي گياه در فالونوئيد ميزان

 های فرنگي گوجهکه  شد مشخص پژوهشي طي همچنين
 و زيستي های کود دارای که کشتي های بستر در شده کشت

 مفيد های فالونوئيد از باالتری سطح حاوی بودند، آلي
 ,.Mitchell et al) هستند آگليکون( کامفرول و ينت)کوئرس

2007.) 
 مهم دارويي گياهان ازجمله ايراني گاوزبان گل گياه

 مصارف و سنتي طب در آن عمده مصرف بنابر که باشد مي
 اهداف به توجه با است. خورداربر ای ويژه اهميت از خانگي

 مختلف آلي و زيستي های کود تأثير بررسي که پژوهشاين 
 گاوزبان گل گياه بيوشيميايي و مورفولوژيک های ويژگي بر

 ،کمپوست ورمي هيوميکس، های کود مصرف است، ايراني
 ارتفاع افزايش باعث تواند مي بيوسولفور و نيتروکسين مرغي،

 گل، تعداد برگ، عرض و طول برگ، تعداد ساقه، تعداد گياه،
 ميزان گلبرگ، خشک وزن گل، جام طول گل، کاسه طول

 افزايش همچنين شود. شاهد به نسبت فالونوئيد و آنتوسيانين
 ميزان افزايش سبب برگ تعداد و ساقه تعداد گياه، ارتفاع

 که گردد مي نيز گياه ای ذخيره مواد افزايش و کلروفيل
 آنتوسيانين ميزان افزايش و گل تعداد افزايش باعث هنتيجدر
 مخرب اثرات به توجه با بنابراين شود. مي فالونوئيد و

 مطلوب آثار نيز و زيست محيط بر شيميايي های کود
 منظور به توان مي ،آلي و زيستي های کود در شده مشاهده

 مصرف پايدار، کشاورزی گسترش نيز و متابوليک کشت
 کرد. توصيه کشاورزان به را آلي و زيستي های کود
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Abstract 
     Iranian Borage (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) is a herbaceous, biennial or 

perennial herb and an important medicinal plant of the Boraginaceae family. The aim of this 

study was to evaluate the effect of biological and organic fertilizers on morphological and 

phytochemical characteristics of Iranian Borage. This study was carried out in a completely 

randomized design with five treatments and three replicates. The treatments included 

vermicompost fertilizer at three levels with the volume ratio of 10, 20 and 30 percent; chicken 

manure at three levels with the volume ratio of 5, 10 and 20 percent; biosulfur fertilizer at 5, 10 

and 15 grams; nitroxin fertilizer at 5, 10 and 15 ml of water for seed; humics fertilizer at three 

levels of 100, 200 and 300 grams in 5 ml of water for seed, and control pots. Features such as 

plant height, stem number, leaf number, leaf length, leaf width, number of flower, calyx length, 

corolla length, dry weight and the amount of anthocyanin and flavonoid were measured in three 

wavelengths of 270, 300 and 330 nm. The results indicated that different levels of biological 

and organic fertilizers had a significant effect on morphological and phytochemical characters. 

In general, humics fertilizer (300 grams) was the best treatment for increasing the number of 

stem and number of flowers, and chicken manure (20 percent) and vermicompost (30 percent) 

were the best treatments in terms of impact on the anthocyanin level, and humics fertilizer (300 

grams) and chicken manure (10 and 20 percent) were the best treatments in terms of impact on 

the flavonoid level. Due to the damaging effects of chemical fertilizers and the favorable effects 

observed for biological and organic fertilizers, the use of biological and organic fertilizers is 

recommended in order to cultivate Iranian Borage. 

 

Keywords: Iranian borage (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.), biological and organic 
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