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 چکیده

ترین محصوالت دارویی که در بسیاری از صنایع داروسازی، عنوان یکی از مهمنظر به اهمیت گاوزبان ایرانی بهاهداف: 

آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد، این پژوهش با هدف بررسی همزمان اثرات تاریخ کاشت، روش کاشت و کودهای 

 یک و شیمیایی مختلف بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی در شرایط مشهد انجام گرفت.بیولوژ

های کاشت مختلف بر برخی خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی و روش منظور بررسی اثر تاریخبهها: مواد و روش

(Echium amoenumتحت )82و  1381-81زراعی متوالی  تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی، پژوهشی در دو سال-

های ی بلوکشده در قالب طرح پایههای دوبار خردصورت کرتی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد بهدر مزرعه 1381

های ( در کرت1381ماه فروردین 15و  1381اسفندماه  21کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دو تاریخ کاشت مختلف )

های (، بیوسولفور )حاوی باکتریGlomus mosseaeمیکوریزا )حاوی قارچ  تی و شیمیایی مختلفاصلی، سه نوع کود زیس

Thiobacillus spp.های فرعی و دو نوع روش کاشت بذرکاری مستقیم و (، کود شیمیایی نیتروژن و شاهد در کرت

 فرعی قرار گرفتند.های فرعینشاکاری در کرت

ه بیشترین عملکرد گل خشک در شرایط استفاده از میکوریزا در تاریخ کاشت اسفند و نتایج آزمایش نشان داد کها: یافته

در روش بذرکاری بدست آمد. کاربرد کودهای میکوریزا، بیوسولفور و شیمیایی در شرایط نشاکاری گاوزبان ایرانی در 

یسه با شاهد شد. در تاریخ کاشت درصدی عملکرد دانه در مقا 35و  52، 55ترتیب منجر به افزایش تاریخ کاشت اسفند به

اکسیدانی در روش بذرکاری بیشتر از روش نشاکاری بود. کاربرد کودهای میکوریزا و فروردین میزان فعالیت آنتی

درصد در  19و  21ترتیب درصد در روش بذرکاری و به 35و  19ترتیب اکسیدانی را بهبیوسولفور میزان فعالیت آنتی

اهد افزایش دادند. استفاده از کود میکوریزا در تاریخ کاشت فروردین میزان آنتوسیانین کل روش نشاکاری نسبت به ش

 درصد در شرایط بذرکاری و نشاکاری نسبت به شاهد افزایش داد.  22و  29ترتیب را به

ا استفاده از های این پژوهش، روش کاشت به صورت بذرکاری در اسفند ماه بطور کلی با توجه به یافتهبه: گیرینتیجه

 گردد. سازگار میکوریزا و بیوسولفور برای بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی توصیه میهای بومنهاده

 
 

 اکسیدانی، میکوریزا، نشاکاریآنتوسیانین کل، بیوسولفور، فعالیت آنتی های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background & Objective: Due to the importance of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum) as one of the 

most important pharmaceutical products used in many pharmaceutical, cosmetic and health industries, this 

study was done for simultaneous evaluation the effect of planting date and method and different biological 

and chemical fertilizers on some phytochemical characteristics of Iranian Ox-Tongue in Mashhad conditions. 

 

Materials & Methods: A split split plots experiment based on RCBD design with three replications was 

conducted in 2011-2013 growing seasons, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Two different planting 

dates (10 March 2011 and 4 April 2011), three different types of biofertilizers and chemical fertilizers, as 

mycorrhiza (Glomus mosseae), biosulfur, chemical fertilizer and control and two different types of planting 

methods (direct seeding and transplanting) assigned to main plots, sub plots and sub-sub plots, respectively. 

 

Results: The results showed that the highest dry flower yield obtained in conditions of mycorrhiza 

application in March planting date and direct seeding. Application of mycorrhiza, biosulfur and chemical 

fertilizer in conditions of transplanting and March planting date increased seed yield 45, 42 and 35%, 

respectively. In April planting date antioxidant activity in direct seeding was more than transplanting. 

Application of mycorrhiza and biosulfur increased antioxidant activity 18 and 35% in direct seeding and 20 

and 18% in transplanting compared to control, respectively. Mycorrhiza in April planting date increased total 

anthocyanin 28 and 27% in direct seeding and transplanting compared to control, respectively.  

 

Conclusion: In general, according to the results of this research, the planting method of direct seeding in 

March and application of ecological inputs of mycorrhiza and biosulfur is recommended to improve the yield 

and qualitative characteristics of Iranian Ox-Tongue.  

Keywords: Antioxidant Activity, Biosulfur, Mycorrhiza, Total Anthocyanin, Transplanting   

 

 مقدمه

اروهای شیمیایی، نقش و اهمیت با ظهور د

گیاهان دارویی در تأمین سالمت بشر، در معرض 

ا باگذشت زمان، استقبال از ما ،فراموشی قرار گرفت

، توجهی روبرو شده استگیاهان دارویی با رشد قابل

گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها  که یطوربه
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طبیعی  یهافرآورده یطورکلهای گیاهی و بهو درمان

به افزایش بوده و  اخیر رو یاهدر طی سال ژهیوبه

 علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی  نیترمهم

قاسمی دهکردی و ) داروهای شیمیایی بوده است

 Echiumگاوزبان ایرانی با نام علمی ) (.2113همکاران 

amoenum Fisch & Mey.،دو یا چندساله  ( گیاهی علفی

توان به ارویی گاوزبان ایرانی میاست. از جمله اثرات د

خاصیت ضد باکتریایی، ضد اضطراب و ضد درد، ضد 

تشنج، درمان افسردگی خفیف تا متوسط، درمان 

، ضد سودا و صفرا آوروسواس و اختالالت روانی، 

های چرکی دهان اطفال، ، درمان جوشضد آسمبلغم، 

 یت قلب وو تقویت، مالیخولیا، جنون مننژگلودرد،  درمان

  (.2118سیاح و همکاران ) کلیه اشاره کرد

همزیست با های قارچین ترمهممیکوریزا از 

به نام  1ی مونوفیلتیکگیاهان هستند که به یک راسته

تعلق دارند و تقریباً در تمام  2گلومرومیکوتا

ژو و همکاران ) های خشکی حضور دارنداکوسیستم

 میکوریزا ضمن بهبود جذب عناصر غذایی (.2111

و افزایش  فسفر، باعث بهبود ساختار خاک ویژهبه

)ریلیگ و مومی  شودهای محیطی میمقاومت به تنش

 جهان و همکاران(. 2112؛ رواِستی و همکاران 2112

 Glomusاثر کاربرد همزمان میکوریزا ) (2112)

intraradicesیکنندههای آزادزی تثبیت( و باکتری 

 Azotobacterو  Azospirillum brasilenseنیتروژن )

paspaliهای زراعی رایج و اکولوژیک ( را در نظام

بررسی و گزارش کردند که بیشترین سرعت فتوسنتز و 

در تلقیح همزمان  (Zea mays) شاخص کلروفیل ذرت

 میکوریزا و باکتری بدست آمد. 

-عمده توسط گونه طوربهاکسیداسیون گوگرد 

شود. ی تیوباسیلوس انجام میشیمیوسنتزکنندههای 

 pHای بر مالحظهتوانند اثرات قابلها میتیوباسیلوس

محیط داشته باشند که از طریق تولید اسید، حاللیت 

                                                           
1. Monophyletic Phylum 

2. Glomeromycota
 

ها عناصر غذایی را افزایش داده و قابلیت دسترسی آن

جهان و (. 2118نماید )فالح و همکاران تسهیل می

اثر گیاهان پوششی و کودهای ( 2113همکاران )

بیولوژیک مختلف را بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد 

(Sesamum indicum بررسی و گزارش کردند که )

 5/38بیشترین میزان روغن دانه در تیمار بیوسولفور )

که  گزارش کرد( 2111رحیمیان )آمد.  بدستدرصد( 

-به تیوباسیلوسی تلقیح زمان گوگرد و مایهافزایش هم

خاک و افزایش جذب  pHدامی باعث کاهش  همراه کود

و بهبود عملکرد و اجزای  مصرفکمعناصر غذایی 

 ( شد. .Brassica napus Lعملکرد و درصد روغن کلزا )

-در بین عوامل محیطی، تعیین تاریخ کاشت به

اه در مزرعه از اولویت منظور حصول استقرار خوب گی

طور مؤثری قدرت تاریخ کاشت به بوده وبرخوردار 

 .(2118پور خواجه)دهد تأثیر قرار مینمو دانه را تحت

 21تاریخ کاشت مختلف ) پنجدر پژوهشی دیگر، اثر 

اردیبهشت( بر  یکفروردین و  21و  11، یکاسفند، 

 Linumخصوصیات کیفی گیاه دارویی بذرک )

usitatissimum L.بیشترین  ( بررسی و گزارش شد که

ترتیب متعلق و کمترین میزان اسید چرب لینولنیک نیز به

رحیمی و همکاران )های اول و پنجم بود کشت به تاریخ

پس از بررسی  (2113) زارع و همکارانعبداله(. 2118

آذر( بر  25و  11آبان،  23سه تاریخ کاشت مختلف )

ی گیاه دارویی خارمریم ی دانهی مؤثرهمیزان ماده

(Silybum marianum گزارش کردند که تأخیر در )

مارین دانه شد، در کاشت منجر به کاهش میزان سیلی

که بیشترین درصد فنول و فالونوئید دانه در تاریخ حالی

 آذر بدست آمد. 25کاشت 

ن یکی از عنوانظر به اهمیت گاوزبان ایرانی به

ترین محصوالت دارویی که در بسیاری از صنایع مهم

داروسازی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد، این 

پژوهش با هدف بررسی همزمان اثرات تاریخ کاشت، 

روش کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی مختلف 
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بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی در 

 شرایط مشهد انجام گرفت.
 
 

 هامواد و روش

 1381-81این پژوهش در دو سال زراعی متوالی 

ی ی تحقیقاتی دانشکدهدر مزرعه 1381-82و 

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در زمینی به 

های صورت کرتمتر مربع به 1111مساحت حدود 

های کامل ی بلوکشده در قالب طرح پایهدوبار خرد

تاریخ کاشت مختلف  دوتصادفی با سه تکرار انجام شد. 

( در 1381ماه فروردین 15و  1381اسفندماه  21)

نوع کود زیستی و شیمیایی مختلف  سههای اصلی، کرت

(، بیوسولفور Glomus mosseae)میکوریزا )حاوی قارچ 

 C/mlبا  .Thiobacillus sppهای )حاوی باکتری

119=CFU کود شیمیایی نیتروژن در زمان تولید کود ،)

نوع روش کاشت  دوهای فرعی و ر کرتو شاهد( د

در  بذرکاری مستقیم و نشاکاریشامل  مختلف

 های اصلیفرعی قرار گرفتند. ابعاد کرتهای فرعیکرت

متر و ابعاد  5×91/5های فرعی متر، ابعاد کرت 21×91/5

متر در نظر گرفته شد.  5/2×91/5فرعی های فرعیکرت

آزمایش، برای  Glomus mosseaeی علت انتخاب گونه

ی آن در نقاط مختلف دنیا رایج بودن و پراکنش گسترده

 بود.  (2111ژو و همکاران ) بود

منظور ای، بهقبل از شروع آزمایشات مزرعه

از عمق  تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک،

برداری انجام گرفت متری خاک نمونهسانتی 31صفر تا 

 (.1)جدول 

 

 ی آزمایشیشیمیایی خاک مزرعه خصوصیات فیزیکی و -1جدول 

 بافت خاک
 نیتروژن

 (1-mg.kg) 

 فسفر

(1-mg.kg) 

 پتاسیم

(1-mg.kg) 
pH EC (1-m.dS) 

 2/1 1/2 523 8/12 2/15 سیلت-لومی
 

 

منظور بهبود خواص فیزیکی خاک، قبل از به

تن در هکتار  51سازی زمین مقدار انجام عملیات آماده

زمین داده شد، سپس با کود گاوی کامالً پوسیده به 

ورزی حداقل تأکید بر عملیات زراعی اکولوژیک، خاک

انجام شد، بدین ترتیب که پس از انجام دیسک سبک، 

دلیل متر ایجاد گردید. بهسانتی 51ی فاروهایی به فاصله

های آزمایش، بین کرت کودی در این تیمارهای اعمال

وی آزمایشی یک ردیف نکاشت و برای هر بلوک یک ج

 جداگانه جهت آبیاری، در نظر گرفته شد.

برای تولید نشای مورد نیاز، بذور تهیه شده از 

ی تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مزرعه

 11و  1381ماه دی 21مشهد در دو نوبت زمانی )

ترتیب برای تأمین نشای مورد نیاز ( )به1381ماه بهمن

های پالستیکی ندر تاریخ کشت اول و دوم(، در گلدا

کوچک که حاوی خاک، ماسه و خاک پیت با نسبت 

بودند، در شرایط گلخانه کشت شد.  3:2:1وزنی 

برگی جهت  2تا  5ی نشاهای حاصل در مرحله

گاوزبان ایرانی جهت کشت مستقیم نشاکاری و بذور 

 15و  1381اسفندماه  21 هایترتیب در تاریخبه

 51 یبه فاصله هاییدر ردیف 1381ماه فروردین

ی روی ردیف برای کشت متر کشت شدند. فاصلهسانتی

متر در نظر گرفته شد. در کشت سانتی 51نشاها 

 51ی بذر در هر کپه به فاصله پنجتا  سهمستقیم تعداد 

متر روی ردیف کشت شد. اولین آبیاری سانتی

های بعدی به فاصله بالفاصله پس از کاشت و آبیاری

 کرتیار تا آخر فصل رشد به روش روز یکب هفتهر 

  .شدانجام 

ها منظور تلقیح میکوریزا، خاک حاوی این قارچبه

هنگام کاشت زیر  ازای هر بوته درگرم به 21میزان به

های حفر شده برای کشت نشا قرار بذور و داخل کپه
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منظور اعمال داده شد. همزمان با کاشت و به

لیتر در  2میزان کود بهخوبی با این بیوسولفور، بذور، به

ی شرکت سازنده( آغشته و هر هکتار )بر اساس توصیه

دقیقه در شرایط استاندارد  15یک از نشاها به مدت 

ی )تاریکی و به دور از نور مستقیم خورشید( در مایه

برای ( و 2115)کندی و همکاران  تلقیح خیسانده شد

کیلوگرم گوگرد در  511یوسولفور، افزایش کارایی ب

های مربوطه اضافه به خاک کرت (1895توماس ) هکتار

-به 1381. الزم به ذکر است که در اسفندماه گردید

منظور تقویت رشد مجدد گیاه و ایجاد شرایط مساعد 

های بعد، کود بیوسولفور از برای رشد گیاه در سال

 افه شد. های مربوطه اضطریق آب آبیاری به خاک کرت

 برای نیتروژن از منبع ایرانیگاوزبان  نیاز کودی

 شدکیلوگرم در هکتار تعیین  81)کود اوره(،  شیمیایی

که نیمی از این مقدار در زمان  (2112پور نوایی )نجف

کاشت و نیم دیگر آن بعد از انجام عملیات تنک به خاک 

-مزرعه اضافه گردید، در دومین سال زراعی )سال

( نیز همین میزان کود شیمیایی طی دو 1381-82زراعی 

ی مرحله )آغاز رشد مجدد گیاه در سال دوم و مرحله

چهار برگی( در اختیار گیاه قرار گرفت. برای رسیدن به 

 چهاری تراکم مناسب، پس از رسیدن گیاه به مرحله

های منظور کنترل علفبرگی عملیات تنک انجام گرفت. به

ترتیب ن دستی در سال اول )بههرز، تنها سه نوبت وجی

روز پس از کاشت( و یک نوبت وجین  55و  31، 15

روز پس از رشد مجدد گیاه در  31دوم ) دستی در سال

سازی زمین و در در زمان آمادهسال دوم( انجام شد. 

کش و کش، آفتگونه علفی رشد، هیچطول دوره

 کش شیمیایی استفاده نشد.قارچ

(، از ابتدا تا 1382-1381)زراعی دوم  در سال

های های تمام سطح کرتانتهای فصل گلدهی، گل

منظور صورت روزانه برداشت شدند. بهآزمایشی به

های گل ی گیاه، نمونهحفظ کمیت و کیفیت مواد مؤثره

در سایه و در درجه حرارت محیط خشک شدند و 

 های گلسپس جهت تعیین ترکیبات ثانویه و مواد مؤثره

اکسیدانی، درصد فنول کل، درصد ن فعالیت آنتی)میزا

، از هر یک از فالونوئید کل و میزان آنتوسیانین کل(

گرم گل خشک شده به  51تیمارهای آزمایشی مقدار 

-آزمایشگاه منتقل و توسط دستگاه سوکسله عصاره

-شد. میزان فعالیت آنتی )عصاره متانولی( گیری

-اندازی رادیکال دیسیدانی با استفاده از روش به داماک

شیمادا و ) تعیین شد 1(DPPHفنیل پیکریل هیدرازیل )

منظور تعیین محتوای ترکیبات فنولی به (.1882همکاران 

اردن ) استفاده شد 2از روش فولین سیوکیوکالتیو

ونوئید کل با استفاده از روش محتوای فال (.2119

روش اختالف  (.2112چانگ ) سنجی تعیین گردیدرنگ

pH3 رای تعیین میزان آنتوسیانین کل مورد استفاده ب

در اواخر فصل  (.2111موآندا و همکارن ) قرار گرفت

ها و خشک شدن ی رسیدگی دانهرشد، با آغاز مرحله

هوایی گیاه، مقداری از بذور هر کرت آزمایشی  اندام

برای تعیین درصد روغن و پروتئین دانه به آزمایشگاه 

استخراج  ا استفاده از روشروغن دانه ب ارسال شد.

و   AOAC Official Method 972.28 (41.1.22)گرم

 AOAC Official Methodروش پروتئین دانه به

روش بر اساس تعیین نیتروژن به  (4.2.04) 968.06

 Semi-Automatedکجلدال و با استفاده از دستگاه 

Distillation Unit هیلتبرونر و همکاران ) انجام شد

2112.)  

( و ANOVAها )تجزیه و تحلیل واریانس داده

 Ver. 9.1افزارهای ترسیم نمودارها با استفاده از نرم

SAS ،MS Excel Ver. 11  وSlide Write Ver. 2  و

ای ها با استفاده از آزمون چند دامنهی میانگینمقایسه

 درصد انجام شد. 5دانکن و در سطح احتمال 

 

 

 

 

                                                           
1. Diphenyl Picrylhydrazyl 

2. Folin-Ciocalteu 

3. pH Different Method
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 نتایج 

 لکرد دانهو عم عملکرد گل خشک

اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی مختلف بر 

که تمامی طوریدار بود، بهعملکرد گل خشک معنی

کودهای بیولوژیک و شیمیایی مورد مطالعه منجر به 

 و افزایش عملکرد گل خشک نسبت به شاهد شدند

عملکرد گل خشک در کودهای میکوریزا، بیوسولفور و 

درصد در مقایسه با  22و  39، 55ترتیب شیمیایی به

(. اگر چه در هر دو تاریخ 2شاهد افزایش یافت )جدول 

کاشت مورد مطالعه، تمامی کودهای بیولوژیک و 

شیمیایی افزایش عملکرد گل خشک را نسبت به شاهد به 

همراه داشتند، ولی بیشترین مقدار عملکرد گل خشک در 

 (. 3تیمار میکوریزا بدست آمد )جدول 

تأثیر داری تحتطور معنیهعملکرد گل خشک ب

بذرکاری  وکشت به روش روش کاشت قرار گرفت

درصدی عملکرد گل خشک را نسبت به  8افزایش 

در تاریخ (. 2نشاکاری آن به همراه داشت )جدول 

کاشت اسفند بین روش بذرکاری و نشاکاری از نظر 

داری وجود نداشت ولی عملکرد گل خشک تفاوت معنی

دین، عملکرد گل خشک بیشتری در تاریخ کاشت فرور

نشاکاری بدست آمد به در روش بذرکاری نسبت 

استفاده از کودهای بیولوژیک و شیمیایی در (. 5)جدول 

هر دو روش کاشت در بهبود عملکرد گل خشک مؤثر 

کودهای میکوریزا، بیوسولفور و شیمیایی عملکرد  و بود

درصد در روش  25و  32، 51ترتیب گل خشک را به

درصد در روش  28و  55، 52ترتیب اری و بهبذرک

 (. 5نشاکاری نسبت به شاهد افزایش دادند )جدول 

در بررسی اثرات متقابل تاریخ و روش کاشت و 

بیشترین عملکرد ، کودهای بیولوژیک و شیمیایی مختلف

کیلوگرم در هکتار( در شرایط استفاده  852گل خشک )

روش بذرکاری  از میکوریزا در تاریخ کاشت اسفند و در

ماه در شرایط عدم بدست آمد و نشاکاری در فروردین

استفاده از کود منجر به تولید کمترین عملکرد گل خشک 

(. در هر دو 2کیلوگرم در هکتار( شد )جدول  518)

روش کاشت و هر دو تاریخ کاشت مورد مطالعه، 

کودهای بیولوژیک و شیمیایی از اثرات مطلوبی در 

خشک برخوردار بودند، به عنوان  بهبود عملکرد گل

مثال میکوریزا در شرایط بذرکاری در تاریخ کاشت 

درصدی عملکرد گل خشک را نسبت  52اسفند افزایش 

به شاهد سبب شد و بیوسولفور در شرایط نشاکاری 

 59در تاریخ کاشت فروردین عملکرد گل خشک را 

 (. 2درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد )جدول 

دهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد دانه اثر کو

کاربرد کودهای میکوریزا، بیوسولفور و  و دار بودمعنی

 25و  51، 53ترتیب منجر به افزایش شیمیایی به

(. 2درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد شد )جدول 

استفاده از کودهای بیولوژیک و شیمیایی در هر دو 

لکرد دانه را نسبت تاریخ کاشت مورد مطالعه افزایش عم

به شاهد در پی داشت، ولی اثر کود شیمیایی در بهبود 

طور بارزتری در عملکرد دانه در تاریخ کاشت اسفند به

که طوریمقایسه با تاریخ کاشت فروردین نمایان شد، به

استفاده از کود شیمیایی در تاریخ کاشت اسفند، افزایش 

د این کود در درصدی عملکرد دانه را نسبت به کاربر 11

 (. 3تاریخ کاشت فروردین سبب شد )جدول 

بررسی اثرات متقابل تاریخ و روش کاشت نشان 

داد که بذرکاری گاوزبان ایرانی در تاریخ کاشت 

ی بیشتردر مقایسه فروردین منجر به تولید عملکرد دانه

(. عملکرد دانه در هر دو 5با نشاکاری آن گردید )جدول 

نشاکاری در شرایط استفاده روش کاشت بذرکاری و 

از کودهای بیولوژیک به میزان قابل توجهی افزایش 

کودهای میکوریزا و بیوسولفور عملکرد دانه را  و یافت

ترتیب درصد در روش بذرکاری و به 32و  32ترتیب به

درصد در روش نشاکاری نسبت به شاهد  52و  59

 (.5بهبود بخشیدند )جدول 
 

 



 7…                                                               اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی

 

 های مختلف کاشت ها و روشتأثیر تاریخهای کیفی گاوزبان ایرانی تحتگین برخی ویژگیمقایسه میان -2جدول 

 و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی
 

عملکرد گل 

 خشک

(1-ha.kg) 

 عملکرد دانه

(1-ha.kg) 

میزان فعالیت 

 اکسیدانیآنتی

(1-ml.mg) 

 میزان فنول کل

(mg GAE.g 

1-flower DW) 

میزان فالونوئید 

 کل

(mg QE.100g 

1-flower DW) 

میزان 

 آنتوسیانین کل

(mg.g 
-flower DW

1) 

 روغن دانه 

(%) 

 پروتئین دانه 

(%) 

         های کاشتتاریخ

35/251 1381اسفند  21 a 52/898 a 21/25 a 15/51 a 13/318 b 1129/1 a 32/19 a 23/11 a 

32/289 1381فروردین 15 a 55/852 a 52/29 b 11/38 b 51/323 a 1129/1 a 22/19 a 52/8 a 

         کودهای مختلف

15/992 میکوریزا a 12/1191 a 55/25 b 12/51 b 15/332 a 1131/1 ab 21/19 a 52/11 b 

92/911 بیوسولفور b 55/1153 a 82/92 a 32/58 a 52/339 a 1131/1 a 52/19 a 81/11 a 

25/229 شیمیایی c 32/985 b 92/22 c 28/52 b 38/325 a 1122/1 ab 22/19 ab 25/8 c 

12/511 شاهد d 92/225 c 11/21 d 22/52 a 89/355 a 1122/1 b 81/12 b 93/9 c 

         های کاشتروش

95/253 بذرکاری a 99/883 a 55/25 a 58/53 b 21/329 a 1131/1 a 33/19 a 11/11 a 

92/295 نشاکاری b 11/853 b 29/22 b 52/52 a 93/313 b 1122/1 b 32/19 a 19/11 a 

 .داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال یندر هر ستون و برای هر اثر ساده، میانگ

 

 

 های مختلف کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخیتاریخترکیبات تیماری مقایسه میانگین  -3جدول 

 های کیفی گاوزبان ایرانیویژگی 

 

عملکرد گل 

 خشک

(1-ha.kg) 

عملکرد 

 انهد

(1-ha.kg) 

میزان فنول 

 کل
(mg GAE. 

g flower 
1-DW) 

میزان فالونوئید 

 کل
(mg QE. 

100g flower 
1-DW) 

میزان 

آنتوسیانین 

 کل

(mg. g 

flower 
1-DW) 

روغن 

 دانه 

(%) 

پروتئین دانه 

(%) 

1381اسفند  21تاریخ کاشت    

1/819 میکوریزا a 1122a 52/55 ab 98/322 ab 1122/1 bc 98/19 a 81/8 c 

51/951 بیوسولفور a 1122a 28/55 ab 25/282 ab 1122/1 b 39/19 ab 92/11 b 

95/212 شیمیایی bc 852b 39/52 a 32/291 b 1135/1 a 22/19 b 28/9 d 

93/585 شاهد d 292d 19/52 a 19/335 ab 1122/1 bc 21/12 c 51/9 d 

 1381فروردین  15تاریخ کاشت  

89/925 میکوریزا a 1183a 23/32 bc 21/351 ab 5113/1 a 51/19 ab 85/11 b 

35/223 بیوسولفور b 1125a 32/53 a 12/391 a 1135/1 a 52/19 ab 83/12 a 

25/258 شیمیایی c 955c 21/29 c 52/322 ab 1121/1 c 33/19 b 91/8 c 

31/515 شاهد d 222d 12/39 bc 22/355 ab 1125/1 bc 18/19 b 25/8 cd 

 .داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5طح احتمال های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سدر هر ستون، میانگین
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 های کیفی گاوزبان ایرانیکاشت بر برخی ویژگی مختلفهای ها و روشتاریخترکیبات تیماری مقایسه میانگین  -4جدول 

 

عملکرد گل 

 خشک

(1-ha.kg) 

عملکرد 

 دانه

(1-ha.kg) 

میزان 

فعالیت 

-آنتی

 اکسیدانی

(1-ml.mg) 

میزان فنول 

 کل

(mg GAE. 

g flower 
1-DW) 

میزان 

فالونوئید 

 کل

(mg QE. 

100g 

flower 
1-DW) 

میزان 

آنتوسیانین 

 کل

(mg.g 

flower 
1-DW) 

 روغن دانه 

(%) 

پروتئین 

 (%دانه )

1381اسفند  21تاریخ کاشت    

89/251 بذرکاری a 35/895 ab 11/25 a 93/52 ab 52/328 b 1122/1 b 32/19 a 28/8 bc 

21/229 نشاکاری ab 52/885 ab 28/25 a 22/55 a 51/299 b 1131/1 ab 19/19 a 23/8 c 

 1381فروردین  15تاریخ کاشت  

28/255 بذرکاری a 33/1152 a 22/22 a 32/38 b 22/512 a 1133/1 a 28/19 a 35/11 ab 

85/251 نشاکاری b 52/922 b 29/21 b 92/39 b 15/318 b 1125/1 b 55/19 a 12/11 a 

 داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5قل یک حرف مشترک، در سطح احتمال های دارای حدادر هر ستون، میانگین

 

 

 های مختلف کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر روشترکیبات تیماری مقایسه میانگین  -5جدول 

 های کیفی گاوزبان ایرانیبرخی ویژگی

 

عملکرد گل 

 خشک

(1-ha.kg) 

 عملکرد دانه

(1-ha.kg) 

ن فنول میزا

 کل

(mg 

GAE.g 

flower 
1-DW) 

میزان 

 فالونوئید کل

(mg QE. 

100g flower 
1-DW) 

میزان 

آنتوسیانین 

 کل

(mg.g 

flower 
1-DW) 

روغن 

 دانه 

(%) 

 پروتئین دانه 

(%) 

 بذرکاری 

22/822 میکوریزا a 89/1195 a 28/52 ab 23/323 ab 1132/1 a 58/19 ab 12/11 c 

13/919 بیوسولفور b 25/1155 a 95/38 b 51/531 a 1133/1 a 35/19 b 18/12 a 

12/222 شیمیایی c 85/821 b 99/52 ab 53/311 cd 1122/1 a 29/19 b 98/9 d 

82/552 شاهد e 28/251 c 12/55 ab 32/329 a-c 1122/1 a 21/19 b 81/9 d 

 نشاکاری 

12/952 میکوریزا b 35/1125 a 32/38 b 92/311 cd 1122/1 a 81/19 a 22/11 bc 

21/915 بیوسولفور b 22/1132 a 12/58 a 51/255 d 1128/1 a 51/19 ab 21/11 ab 

32/228 شیمیایی d 28/919 c 21/32 b 35/352 bc 1122/1 a 22/19 b 58/8 cd 

21/552 شاهد f 95/212 d 12/51 ab 59/321 bc 1125/1 a 21/12 c 25/9 d 

 داری ندارندوت معنیدرصد، با یکدیگر تفا 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال در هر ستون، میانگین



 1…                                                               اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی

 

های مختلف کاشت و کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر ها و روشتاریخترکیبات تیماری مقایسه میانگین  -6جدول 

 های کیفی گاوزبان ایرانیبرخی ویژگی

  
عملکرد گل 

 خشک

(1-kg.ha) 

 عملکرد دانه

(1-kg.ha) 

میزان فعالیت 

 اکسیدانیآنتی

(1-ml.mg) 

ل میزان فنو

 کل

(mg 

GAE.g 

flower 
1-DW) 

میزان 

 فالونوئید کل

(mg 

QE.100g 
-flower DW

1) 

میزان 

 آنتوسیانین کل

(mg.g flower 

1-DW) 

روغن دانه 

(%) 

پروتئین دانه 

(%) 

1381اسفند  21تاریخ کاشت     

ی
بذرکار

22/851 میکوریزا  a 12/1151 ab 25/22 de 15/51 cd 92/352 b-f 1122/1 d-f 99/19 ab 29/11 cd 

52/928 بیوسولفور abc 11/1181 ab 28/83 a 52/31 g 38/518 ab 1125/1 d-f 52/19 a-c 52/11 bc 

51/221 شیمیایی e 55/992 e 25/92 b 92/25 ab 12/228 g 1133/1 bc 12/19 a-c 51/9 fg 

11/512 شاهد fg 21/212 fg 21/53 fg 28/53 de 83/322 d-f 1125/1 d-f 98/12 cd 11/9 g 

 1381اسفند  21تاریخ کاشت   

ی
شاکار

ن
92/925 میکوریزا  bc 13/1193 ab 52/81 a 21/38 ef 81/282 f 1122/1 d-f 81/19 ab 11/8 e-g 

25/931 بیوسولفور bcd 99/1132 b 52/22 de 12/21 b 11/195 g 1128/1 cd 25/19 a-c 12/11 de 

12/253 شیمیایی de 82/1115 d 98/25 de 98/52 de 59/333 c-f 1135/1 bc 22/19 a-c 82/9 e-g 

52/525 دشاه gh 32/252 gh 32/22 cd 32/21 a 55/353 c-f 1131/1 cd 33/12 d 21/9 fg 

 
1381فروردین  15تاریخ کاشت    

ی
بذرکار

28/812 میکوریزا  ab 93/1219 a 12/28 bc 55/35 fg 59/383 a-c 1138/1 ab 11/19 bc 25/8 d-f 

51/252 بیوسولفور de 12/1119 bc 81/98 a 25/59 d 52/553 a 1151/1 a 12/19 a-c 12/12 ab 

25/293 شیمیایی cd 53/1152 cd 22/21 cd 81/22 g 91/323 b-d 1122/1 ef 51/19 a-c 39/8 e-g 

23/598 شاهد f 99/225 f 51/22 de 55/52 de 92/518 ab 1129/1 c-e 51/19 a-c 21/8 d-f 

 1381فروردین  15تاریخ کاشت   

ی
شاکار

ن
12/928 میکوریزا  bcd 52/1122 ab 59/21 ef 11/38 ef 93/319 d-f 1128/1 cd 81/19 a 23/12 ab 

12/911 بیوسولفور cd 22/1131 b 52/91 b 12/59 bc 81/312 ef 1129/1 c-e 25/19 ab 22/13 a 

52/515 شیمیایی fg 22/231 h 22/51 g 52/29 g 12/321 b-e 1118/1 f 22/19 a-c 22/11 de 

92/519 شاهد h 35/558 i 51/59 g 92/28 g 21/288 ef 1121/1 ef 92/12 cd 29/9 fg 

 داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال ستون، میانگیندر هر 

 

در بررسی اثرات متقابل تاریخ و روش کاشت و 

کودهای بیولوژیک و شیمیایی مشاهده شد که در تاریخ 

تاثیر  کاشت اسفند، کود شیمیایی در روش نشاکاری 

کرد دانه نسبت به روش بذرکاری بیشتری در بهبود عمل

کاربرد این کود در تاریخ کاشت فروردین از  و ایفا کرد

ی بیشتری در روش بذرکاری نسبت به عملکرد دانه

 (. 2روش نشاکاری برخوردار بود )جدول 

استفاده از کودهای بیولوژیک و شیمیایی در هر 

افزایش عملکرد دانه را  ،دو تاریخ و هر دو روش کاشت

به شاهد در پی داشت، به عنوان مثال کاربرد  نسبت

کودهای میکوریزا، بیوسولفور و شیمیایی در شرایط 

-نشاکاری گاوزبان ایرانی در تاریخ کاشت اسفند به

درصدی عملکرد  35و  52، 55ترتیب منجر به افزایش 

 (. 2دانه در مقایسه با شاهد شد )جدول 

های کودهای بیولوژیک از طریق مکانیسم

یله وسبهلفی نظیر افزایش دسترسی به نیتروژن مخت

ها، تولید تثبیت نیتروژن، آزاد کردن متابولیت

های گیاهی نظیر اکسین، افزایش جذب آب و هورمون

زاد های خاکمواد غذایی و کنترل بیولوژیک پاتوژن

شوند )ساهین و باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه می
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از طریق بهبود جذب  (. میکوریزا احتماال2115ًهمکاران 

ها و و انتقال عناصر غذایی و تولید متابولیت

های گیاهی نظیر اکسین منجر به بهبود هورمون

شود )رواِستی و می خصوصیات کمی و کیفی گیاه

گزارش  (2111) عبداهلل و همکارانبن(. 2112همکاران 

ای را یعی هدایت روزنهکردند که میکوریزا به طور وس

 داده و کاهش و محتوای رطوبت نسبی برگ را افزایش 

گوپتا گردد. های محیطی برای گیاه آسان میتحمل تنش

پس از بررسی اثر میکوریزا بر  (2112) و همکاران

 Menthaخصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع )

arvensisکه کلونیزاسیون ریشه تحت ( گزارش کردند-

تأثیر تلقیح با این قارچ بهبود یافت و در نتیجه 

ی خشک و محتوی خصوصیات رشدی، عملکرد ماده

توجهی در مقایسه با شاهد اسانس گیاه از افزایش قابل

دل و همکاران خرمبرخوردار شدند. در یک پژوهش 

لقیح گیاه دارویی سیاهدانه گزارش کردند که ت (2111)

(Nigella sativa L. با انواع کودهای زیستی و قارچ )

میکوریزا خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه را بهبود 

بخشید. گزارش شد که کاربرد همزمان میکوریزا و 

، عملکرد دانه کمپوست و گوگرد گرانولهکودهای ورمی

ی نهجداگا کاربردکه طوریکنجد را افزایش داد، به

اثر چندانی بر صفات مورد مطالعه  گوگرد گرانوله

میکوریزا اکثر صفات  با این کود  همراهی نداشت، ولی 

مقدم و رضوانیمورد مطالعه را بهبود بخشید )

گزارش  (2112الدین )محفوظ و شرف(. 2115همکاران، 

منجر به  دند که تیمار توأم آزوسپریلیوم و میکوریزاکر

ی گیاه دارویی رازیانه تولید بیشترین عملکرد دانه

(Foeniculum vulgare Mill. .شد ) کومار و همکاران

ی گزارش کردند که بیشترین عملکرد دانه (2111)

مار میکوریزا ( در تی.Plantago ovata Forsskاسفرزه )

به همراه مصرف کود شیمیایی  Azotobacterعالوه به

NPK کیلوگرم در  51و  31، 31ترتیب به میزان )به

 هکتار( بدست آمد. 

ی تلقیح تیوباسیلوس بر اثر مثبت گوگرد و مایه

تواند به خصوصیات کمی و کیفی گاوزبان ایرانی می

سو و نقش مستقیم عنصر گوگرد در تغذیه گیاه از یک 

خاک و انحالل عناصر تثبیت شده  pHکاهش موضعی 

و در نهایت افزایش جذب این عناصر توسط  در خاک

(. 2115زاپاتا و روی گیاه از سوی دیگر مرتبط باشد )

ی در یک پژوهش گزارش شد که کاربرد همزمان مایه

افزایش  منجر به Bradyrhizobiumتلقیح تیوباسیلوس و 

-قربانی( شد ).Glycin max Lعملکرد گیاه سویا )

(. در پژوهش دیگری 2112نصرآبادی و همکاران 

بیشترین و کمترین عملکرد گیاه دارویی بابونه شیرازی 

(Matricaria recutita L.به ) ترتیب در تیمارهای

مشکانی و دهقانیبیوسولفور و شاهد گزارش شد )

(. اثر بیوسولفور در جذب عناصر غذایی 2111همکاران 

تن  3و عملکرد سویا بررسی و گزارش شد که کاربرد 

ی تلقیح تیوباسیلوس در هکتار گوگرد به همراه مایه

بابایی و منجر به تولید بیشترین عملکرد دانه شد )

جهان و همکاران (. در پژوهش دیگری 2112همکاران 

ضریب میزان گزارش کردند که اگر چه  (2112)

  خاموشی نور در کنجد در حالت عدم کاربرد کود 

باالتر  شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک نسبت  به

ی در نتیجهدلیل کارایی مصرف نور بیشتر بود، ولی به

استفاده از بیوسولفور نسبت به شاهد، عملکرد دانه، 

ی خشک و شاخص برداشت در شرایط عملکرد ماده

 داری بیشتر از شاهد بود.طور معنیکاربرد این کود به

عنوان یک عامل مؤثر بر طول تاریخ کاشت به

-ی رشد رویشی و زایشی باعث ایجاد توازن بین دوره

ر عوامل تولید، کیفیت برداشت و در ها شده و بر سایآن

. در (2118پور )خواجه گذاردنهایت عملکرد تأثیر می

ای، برای دستیابی به پتانسیل باالی محصوالت دانه

-عملکرد دانه باید بین میزان رشد قبل و بعد از گرده

افشانی توازن وجود داشته باشد، لذا انتخاب تاریخ 

رسد نظر میبهکاشت مناسب در این گیاهان ضروری 

 (2112تبریزی )در گزارش (. 2112خیچار و نیواس )
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 Thymus transcaspicusنشاکاری آویشن خراسانی )

Klokov. نسبت به بذرکاری مستقیم منجر به افزایش )

-که آویشن واکنش مطلوبطوریسازگاری گیاه شد، به

تری نسبت به اعمال تیمارهای آبیاری و سطوح دامی 

 نشان داد. 

های کشت مختلف بر اثر تاریخ بررسیدر 

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی آنیسون 

(Pimpinella anisum L.گزارش شد که بوته ) های

فروردین( از  12کشت شده در اول آوریل )معادل 

های کشت یخعملکرد بیشتری در مقایسه با سایر تار

ای که حتی تأخیر دو هفتهطوریبرخوردار بودند، به

تاریخ کشت به شدت عملکرد و اجزای عملکرد گیاه را با 

در  (. 2113یواله و هونِرمیر کاهش مواجه ساخت )

 8آوریل و  28و  19اثر سه تاریخ کشت مختلف ) مطالعه

اردیبهشت( بر  18و  8فروردین و  28می( )معادل 

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست 

( بیشترین عملکرد میوه در .Cucurbita pepo Lکاغذی )

لطیفی و همکاران آوریل بدست آمد ) 19تاریخ کشت 

2112 .) 

رسد که به علت برف و یخبندانی که در نظر میبه

به وقوع پیوست، برخی از  1381اواخر اسفندماه 

ظهور  و نشاهای کشت شده با تنش مواجه شدند

های حاصل از بذرکاری گیاه در اسفند، پس از گیاهچه

بهبود خصوصیات کمی و  و وقوع یخبندان زمستانه بود

کیفی گیاه در شرایط بذرکاری نسبت به شرایط 

 در بررسی حسینی رسد. نشاکاری منطقی به نظر می

 Humulusری گیاه دارویی رازک )بذرکا( 2111)

lupulus L. درصد نسبت  91( استقرار گیاه را به میزان

  .کاری آن بهبود بخشیدبه قلمه

 اکسیدانی و فنول کلمیزان فعالیت آنتی

طور اکسیدانی و فنول کل بهمیزان فعالیت آنتی

-طوریتأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت، بهداری تحتمعنی

ذکور در تاریخ کاشت اسفند بیشتر از که مقدار صفات م

(. بین کودهای 2تاریخ کاشت فروردین بود )جدول 

بیولوژیک و شیمیایی از نظر میزان فعالیت 

 داری وجود داشتاکسیدانی و فنول کل تفاوت معنیآنتی

اکسیدانی و فنول کل در بیشترین میزان فعالیت آنتی و

ر میزان تیمار بیوسولفور حاصل شد، که البته از نظ

دار نبود فنول کل تفاوت کود بیوسولفور با شاهد معنی

(. کودهای میکوریزا و شیمیایی نیز میزان 2)جدول 

درصد نسبت  11و  18ترتیب اکسیدانی را بهفعالیت آنتی

 (. 2به شاهد افزایش دادند )جدول 

داری بر میزان فعالیت روش کاشت تأثیر معنی

-میزان فعالیت آنتی و اکسیدانی و فنول کل داشتآنتی

اکسیدانی در شرایط بذرکاری و میزان فنول کل در 

شرایط نشاکاری دارای بیشترین مقدار خود بودند 

 (. 2)جدول 

استفاده از کود بیوسولفور در تاریخ کاشت 

 33و  22ترتیب منجر به افزایش اسفند و فروردین به

اکسیدانی نسبت به شاهد شد درصدی فعالیت آنتی

(. استفاده از میکوریزا نیز در تاریخ کاشت 1)شکل 

اکسیدانی را در درصدی فعالیت آنتی 21اسفند افزایش 

 (.1مقایسه با شاهد به همراه داشت )شکل 

اگر چه کود بیوسولفور در تاریخ کاشت اسفند 

در تاریخ ولی  اثر چندانی بر میزان فنول کل نداشت

درصدی میزان  29کاشت فروردین منجر به افزایش 

(. در تاریخ کاشت 3فنول کل نسبت به شاهد شد )جدول 

اکسیدانی در روش فروردین میزان فعالیت آنتی

(، 5بذرکاری بیشتر از روش نشاکاری بود )جدول 

که در هر دو روش کاشت بذرکاری و ضمن این

-فعالیت آنتینشاکاری، کودهای بیولوژیک افزایش 

کودهای  و اکسیدانی را در مقایسه با شاهد سبب شدند

اکسیدانی را میکوریزا و بیوسولفور میزان فعالیت آنتی

درصد  19و  21درصد در روش بذرکاری و  35و  19

در روش نشاکاری نسبت به شاهد افزایش دادند )شکل 

(. کود بیوسولفور در شرایط نشاکاری نقش مؤثرتری 2

میزان فنول کل نسبت به شرایط بذرکاری در بهبود 

 (.5داشت )جدول 
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 اکسیدانی گاوزبان ایرانیمیزان فعالیت آنتی ایتاریخ کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی برترکیبات تیماری  -1شکل 

 داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال میانگین
 

 
 اکسیدانی گاوزبان ایرانیمیزان فعالیت آنتی ایروش کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی برترکیبات تیماری  -2شکل 

 داری ندارنددرصد، با یکدیگر تفاوت معنی 5های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال میانگین
 

بررسی اثرات متقابل تاریخ و روش کاشت و 

ک و شیمیایی مختلف نشان داد که کودهای بیولوژی

اکسیدانی در شرایط بیشترین میزان فعالیت آنتی

زمانی  ،بذرکاری در تاریخ کاشت اسفند و فروردین

حاصل شد که از کود بیوسولفور در مزرعه استفاده 

(. در شرایط نشاکاری در تاریخ کاشت 2گردید )جدول 

ترتیب کودهای میکوریزا و اسفند و فروردین به

را  اکسیدانیوسولفور بیشترین میزان فعالیت آنتیبی

(. استفاده از کود شیمیایی به جز 2)جدول  باعث  شدند

در شرایط بذرکاری گاوزبان ایرانی در تاریخ کاشت 

اسفند نه تنها تأثیر چندانی در بهبود میزان فنول کل 

نداشت، بلکه از میزان فنول کل در مقایسه با شاهد 

تاریخ کاشت فروردین و در  (. در2کاست )جدول 

شرایط نشاکاری کاربرد کودهای میکوریزا و 

درصدی  58و  23ترتیب منجر به افزایش بیوسولفور به

 (. 2میزان فنول کل نسبت به شاهد شد )جدول 

های که حیات میکروارگانیسمبا توجه به این

موجود در کودهای زیستی به میزان رطوبت خاک 

های مرطوب ن کودها در خاکوابسته است، کارایی ای

و به همین دلیل اکثر  بوده های خشکبیشتر از خاک

-ی کودهای زیستی توصیه میهای تولیدکنندهشرکت

کنند که بالفاصله پس از کشت و استفاده از کودهای 
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لذا با . (2113)وسی  بیولوژیک آبیاری صورت گیرد

های اواخر اسفند افزایش کارایی توجه به بارندگی

های بیولوژیک در بهبود خصوصیات کمی و کیفی کود

بررسی رسد. نظر میگیاه در این تاریخ کاشت منطقی به

اثر کودهای زیستی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی 

نشان ( Echinaceae purpureaگیاه دارویی سرخارگل )

در تیمار ترکیبی  که بیشترین ترکیبات فنولی ریشه داد

صل شد )آقاعلیخانی و بیوسولفور و بیوفسفر حا

(. بیشترین میزان اسانس گیاه دارویی 2113همکاران 

( در شرایط .Dracocephalum moldavica Lبادرشبو )

کاربرد همزمان کودهای زیستی بیوسولفور، 

زاده و نیتروکسین و بیوفسفر بدست آمد )رحیم

تاریخ کاشت و مقدار بذر  در مطالعه (. 2113همکاران 

 Matricariaدارویی بابونه آلمانی )مصرفی در گیاه 

chamomilla گزارش شد که بیشترین عملکرد اسانس )

و عملکرد آلفا بیسابلول در تاریخ کاشت اسفند بدست 

(. در پژوهشی دیگر، اثر تاریخ کاشت 2118آمد )عبادی 

ی کاشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی و فاصله

رد بررسی قرار ( موHisbiscus sabdariffaچای ترش )

گرفت و بیشترین میزان آنتوسیانین و عملکرد عصاره 

ی کاشت به تیمار تاریخ کاشت فروردین و فاصله

در (. 2113)شاکر  مشاهده شد متر سانتی 51×111

( کشت 2119گادومسکا )-فرانک و ماجکوسکاتحقیق 

( نسبت به کشت Cichorium intybusبهاره کاسنی )

فیت باالتری در میزان اسانس تابستانه از کمیت و کی

ی خشک تولید شده، برخوردار بود، ولی در مقدار ماده

 داری مشاهده نشد.اختالف معنی

 

 میزان فالونوئید کل و آنتوسیانین کل

نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای 

دار بیولوژیک در تاریخ کاشت فروردین افزایش معنی

که در طوریپی داشت، به میزان آنتوسیانین کل را در

این تاریخ کاشت میزان آنتوسیانین کل در کودهای 

درصد در  28و  22ترتیب میکوریزا و بیوسولفور به

(. در تاریخ 3مقایسه با شاهد افزایش یافت )جدول 

کاشت اسفند بین بذرکاری و نشاکاری گاوزبان ایرانی 

داری از نظر میزان فالونوئید کل و فنول کل تفاوت معنی

وجود نداشت، ولی در تاریخ کاشت فروردین مقدار 

صفات مذکور در شرایط بذرکاری بیشتر از شرایط 

(. کودهای میکوریزا و 5نشاکاری بود )جدول 

بیوسولفور در شرایط بذرکاری میزان فالونوئید کل 

بیشتری نسبت به کاربرد کودهای مشابه در شرایط 

ی گانهت متقابل سه(. اثرا5نشاکاری تولید کردند )جدول 

تاریخ و روش کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی 

مختلف نشان داد که بیشترین میزان فالونوئید کل در 

تاریخ کاشت فروردین، شرایط بذرکاری و در تیمار 

(. استفاده از کود 2بیوسولفور بدست آمد )جدول 

میکوریزا در تاریخ کاشت فروردین میزان آنتوسیانین 

درصد در شرایط بذرکاری و  22و  29ترتیب هکل را ب

(. کود 2نشاکاری نسبت به شاهد افزایش داد )جدول 

بیوسولفور نیز در تاریخ کاشت فروردین و در شرایط 

درصدی میزان  32بذرکاری منجر به افزایش 

 (. 2آنتوسیانین کل نسبت به شاهد شد )جدول 

برخی محققان گزارش کردند که به دلیل کمبود 

های ضروری ها و ویتامینرد، سنتز برخی پروتئینگوگ

شود، از این رو استفاده از گیاهان با مشکل مواجه می

ی گوگردی سازگار نظیر گرانولههای گوگردی بومنهاده

برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاهان ضروری 

. همچنین (2118)فالح و همکاران  رسدنظر میبه

گرد و تولید شده است که مصرف گوگزارش

اسیدسولفوریک حاصل از اکسایش آن، باعث کاهش 

pH شود )زاپاتا و خاک و افزایش دسترسی فسفر می

های (. در شرایط هوازی باکتری2115روی 

بعضی و  شیمیوسنتزکننده، مسئول اکسیداسیون هستند

ها دارای ها و قارچهای هتروتروف، اکتینومیستباکتری

باشند. با این ید هیدروژن میتوانایی اکسیداسیون سولف

های عمده توسط گونه طوربهحال اکسیداسیون گوگرد 

 شودی تیوباسیلوس انجام میسنتزکننده شیمیو
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 (2115) کاپور و همکاران. (2112)آناندهام و همکاران 

دلیل گزارش کردند که تلقیح بذر رازیانه با میکوریزا، به

دار رشد و یش فسفر خاک باعث افزایش معنیافزا

همچنین بهبود عملکرد اسانس گیاه شد. در پژوهش 

 5دیگری در گیاه دارویی نعناع گزارش شد که کاربرد 

گونه میکوریزا منجر به بهبود مقدار اسانس و میزان 

منتول آن نسبت به شاهد شد )فریتاس و همکاران 

اثر کاربرد همزمان  (2112) جهان و همکاران(. 2115

های ( و باکتریGlomus intraradicesمیکوریزا )

و  Azospirillumی نیتروژن )کنندهآزادزی تثبیت

Azotobacterهای زراعی رایج و اکولوژیک ( را در نظام

بررسی و گزارش کردند که بیشترین سرعت فتوسنتز و 

همزمان میکوریزا و  متر ذرت در تلقیحعدد کلروفیل

در یک پژوهش گزارش شد که  باکتری بدست آمد.

میزان فالونوئید کل، میزان اسانس و میزان کامازولن 

( Matricaria recutitaگیاه دارویی بابونه شیرازی )

-تأثیر کود بیولوژیک بیوسولفور به میزان قابلتحت

مشکانی و توجهی نسبت به شاهد افزایش یافت )دهقانی

واکنش گیاه ریحان  بررسی(. در 2111ران همکا

(Ocimum basilicum به کاربرد کودهای بیولوژیک و )

-سوپرجاذب گزارش شد که بیشترین عملکرد اسانس به

ی سوپرجاذب، عالوهترتیب در تیمارهای بیوسولفور به

-ی نیتروکسین و نیتروکسین بهعالوهبیوسولفور به

سینی و همکاران حی سوپرجاذب بدست آمد )شاهعالوه

2113 .) 

پس از بررسی ( 2113زارع و همکاران )عبداله

آذر( بر  25و  11آبان،  23سه تاریخ کاشت مختلف )

ی گیاه دارویی خارمریم ی دانهی مؤثرهمیزان ماده

داری بر تأثیر معنی ،گزارش کردند که تاریخ کاشت

مارین دانه ونوئید و میزان سیلیدرصد فنول، درصد فال

که تأخیر در کاشت منجر به کاهش طوریداشت، به

که بیشترین درصد مارین دانه شد، در حالیمیزان سیلی

آذر بدست  25فنول و فالونوئید دانه در تاریخ کاشت 

گزارش کردند ( 2113تفتی )زادهبادی و مکینقدیآمد. 

( Thymus vulgarisبیشترین عملکرد اسانس آویشن ) که

در برداشت خردادماه، از نشاهای منتقل شده در 

 شهریورماه حاصل شد.
 

 میزان روغن و پروتئین دانه

اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر روغن و 

کود میکوریزا منجر به  و دار بودپروتئین دانه معنی

به شاهد شد افزایش روغن و پروتئین دانه نسبت 

(. بیشترین میزان پروتئین دانه متعلق به تیمار 2)جدول 

(، در هر دو روش بذرکاری و 2بیوسولفور بود )جدول 

ی نشاکاری در تاریخ کاشت فروردین پروتئین دانه

بیشتری نسبت به تاریخ کاشت اسفند بدست آمد )جدول 

(. در روش بذرکاری بین کودهای بیولوژیک و 5

داری از نظر روغن دانه تفاوت معنی شیمیایی مختلف

وجود نداشت، ولی در روش نشاکاری تمامی کودهای 

بیولوژیک و شیمیایی مورد مطالعه منجر به افزایش 

روغن دانه نسبت به شاهد شدند، به این ترتیب که در 

شرایط نشاکاری روغن دانه در کودهای میکوریزا، 

صد نسبت در 5و  5، 2ترتیب بیوسولفور و شیمیایی به

 (. 5به شاهد افزایش یافت )جدول 

در هر دو روش بذرکاری و نشاکاری استفاده از 

کودهای بیولوژیک افزایش میزان پروتئین دانه را در 

که کودهای طوریمقایسه با شاهد سبب شد، به

و  12ترتیب میکوریزا و بیوسولفور پروتئین دانه را به

 25و  19ترتیب درصد در روش بذرکاری و به 22

درصد در روش نشاکاری نسبت به شاهد افزایش دادند 

های (. کود شیمیایی در هیچ یک از روش5)جدول 

کاشت نتوانست نقش مثبتی در بهبود پروتئین دانه ایفا 

 (. 5کند )جدول 

اثرات متقابل تاریخ و روش کاشت و کودهای 

بیولوژیک و شیمیایی مختلف نشان داد که بیشترین 

درصد( در تاریخ کاشت فروردین،  18روغن دانه )

شرایط نشاکاری و در تیمار میکوریزا و بیشترین 

درصد( در تاریخ کاشت فروردین،  13پروتئین دانه )
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شرایط نشاکاری و در تیمار بیوسولفور بدست آمد 

(. در تاریخ کاشت اسفند اثر میکوریزا در 2)جدول 

 بهبود پروتئین دانه در شرایط بذرکاری بیشتر از

شرایط نشاکاری بود، در حالی که در تاریخ کاشت 

 (. 2فروردین عکس این حالت اتفاق افتاد )جدول 

گیاهان روغنی احتیاج زیادی به گوگرد دارند و 

ی کیلوگرم گوگرد برای تولید یک تن دانه 12تقریباً 

)زاپاتا و روی  ی خشک الزم استدرصد ماده 81حاوی 

کند د در گیاهان ایفا میترین نقشی که گوگر. مهم(2115

شرکت در ساخت اسیدهای آمینه ضروری سیستئین و 

متیونین است، بنابراین نقش اساسی در سنتز پروتئین 

 تیوباسیلوسایفا نموده و حضور گوگرد و استفاده از 

برای جذب بهتر این عنصر باعث افزایش پروتئین دانه 

های . یکی دیگر از نقش(2115)کرتز و میرلو  گرددمی

باشد مهم گوگرد، شرکت در ساختمان سولفولیپیدها می

که در غشای سلول وجود دارند و در واقع روغن گیاه 

(. برخی 2112دهند )رحمان و همکاران را تشکیل می

محققین اثر بیوسولفور را در بهبود عملکرد روغن و 

( و 2112ی کنجد )الهاباشا و همکاران پروتئین دانه

( )شیند و Triticum aestivumندم )ی گپروتئین دانه

( مثبت گزارش کردند. در یک پژوهش 2115همکاران 

 51کیلوگرم گوگرد همراه با تیوباسیلوس و  551کاربرد 

تن در هکتار کود دامی منجر به تولید بیشترین میزان 

(. در 2112ی کلزا شد )کریمی و همکاران روغن دانه

وتئین کنجد پژوهشی دیگر بیشترین درصد روغن و پر

ترتیب در تیمارهای بیوسولفور و بیوفسفر گزارش به

 (. 2113شد )جهان و همکاران 

های بیوسنتز خصوصیات کیفی و متابولیت

ثانویه در گیاهان دارویی عالوه بر کنترل ژنتیکی به 

تأثیر عوامل محیطی قرار دارد، در این زمینه شدت تحت

است که  تعیین تاریخ کاشت مناسب یکی از عواملی

دستیابی به حداکثر عملکرد کمی و کیفی محصول را 

توان به نحوی تغییر سازد. تاریخ کاشت را میممکن می

داد که مراحل مختلف نمو گیاه در طی فصل رشد با 

شرایط محیطی مناسب انطباق یابد، که این امر بهبود 

کمیت و کیفیت محصوالت را در پی دارد )دادخواه و 

رسد که در تاریخ کاشت به نظر می (.2118همکاران 

ی رشد رویشی گیاه افزایش یافته و این امر اسفند دوره

های رویشی و زایشی اتالف رطوبت خاک و رقابت اندام

برای دریافت مواد غذایی در پی داشته )باقری و 

( و در نتیجه میزان روغن در این تاریخ 2119همکاران 

بود. در یک کاشت کمتر از تاریخ کاشت فروردین 

و  11، 1اسفند،  21تاریخ کاشت مختلف ) 5پژوهش، اثر 

اردیبهشت( بر خصوصیات کمی و  1فروردین و  21

کیفی گیاه دارویی بذرک بررسی و گزارش شد که تاریخ 

کاشت اول بیشترین و تاریخ کاشت پنجم کمترین 

که عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند، ضمن این

-میزان اسید چرب لینولنیک نیز بهبیشترین و کمترین 

های اول و پنجم بود کشت ترتیب متعلق به تاریخ

آبادی و حسینلبافی(. 2118)رحیمی و همکاران 

های کشت پس از بررسی اثر تاریخ( 2112همکاران )

تیر( بر عملکرد کمی  1خرداد و  1اردیبهشت،  1مختلف )

فی روغن کدو پوست کاغذی گزارش کردند که و کی

بیشترین عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن و 

بیشترین درصد اسیدهای چرب غیراشباع در تاریخ 

 کاشت خرداد بدست آمد.

 

 گیری کلینتیجه

 های در تاریخ کاشتاین تحقیق نتایج بر اساس 

نشاکاری و بذر  هر دو روش کاشتاسفند و فروردین 

بیشترین  ،کاربرد میکوریزابا  مطالعه  مورد کاری

که البته از این نظر  مشاهده گردیدعملکرد گل خشک 

عملکرد گل خشک در تاریخ کاشت اسفند بیشتر از 

تاریخ کاشت فروردین و در روش بذرکاری بیشتر از 

در هر دو تاریخ کاشت مورد  روش نشاکاری بود.

ی در هر استفاده از کودهای بیولوژیک و شیمیای مطالعه

دو روش کاشت افزایش عملکرد دانه را در پی داشت، به 

 ،روش بذرکاریبا عنوان مثال در تاریخ کاشت اسفند 
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 و شیمیایی بیوسولفور ،میکوریزاکودهای کاربرد 

نسبت به  درصد 21و  51، 38ترتیب عملکرد دانه را به

اگر چه در هر دو تاریخ کاشت مورد شاهد افایش داد. 

-ای بیولوژیک افزایش میزان فعالیت آنتیمطالعه کوده

اکسیدانی را نسبت به شاهد سبب شدند، ولی هر یک از 

ترتیب در تاریخ و بیوسولفور به کودهای میکوریزا

های اسفند و فروردین بیشترین اثر مثبت خود را کشت

اکسیدانی بروز دادند. در در بهبود میزان فعالیت آنتی

اکسیدانی و عالیت آنتیتاریخ کاشت فروردین میزان ف

میزان فنول و آنتوسیانین کل در کشت بذری گاوزبان 

طور کلی به ایرانی نسبت به نشاکاری آن افزایش یافت.

به  های این پژوهش، روش کاشتبا توجه به یافته

های استفاده از نهادهدر اسفند ماه با بذرکاری  صورت

عملکرد سازگار میکوریزا و بیوسولفور برای بهبود بوم

 گردد. خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی توصیه میو 
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