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 گاوزبان ییدارو اهیگ یفیك و یكم صفات بر نیتروژن و فسفر زیستی كودهای ریتاث

(Borago officinalis L .) آب كمبود تنش تحت 
 

Effect of Nitrogen and Phosphorous Biofertilizers on Quantitative and Qualitative 

Traits of Borage (Borago officinalis L.) under Water Deficit Stress 

 

 3سلیمی قباد و 2ییحمزه وادج ،*2سپهری علی ، كرمی افشین

 دهیچک

 تنش طيشرا در گاوزبان ييدارو اهيگ کيفي و يکم صفات بر وفسفاتيب و نيتروکسين يستيز يکودها اثر بررسي منظوربه

 بدون و يشيزا+يشيرو ،يشيزا ،يشيرو مراحل شامل آب کمبود تنش .ديگرد اجرا کرمانشاه در 0731 سال در يشيآزما آب کمبود

 يهاکود %50 و يستيز +ييايميش يهاکود %01 ،ييايميش يهاکود %011 مصرف سطح سه شامل يکود يمارهايت .بودند تنش

 عملکرد ،يفرع يهاساقه تعداد اه،يگ ارتفاع بر يداريمعن اثر يبررس مورد يمارهايت آمده دستهب جينتا براساس .بود يستيز+ييايميش

 و گلدار سرشاخه عملکرد ،ارتفاع ،يفرع يهاهساق تعداد نيترشيب .ندداشت گاوزبان الژيموس و اسانس عملکرد و درصد ،گلدار سرشاخه

 تنش طيشرا در زين راديمق نيترکم و يستيز +ييايميش يهاکود %01 مصرف با و تنش بدون طيشرا در اسانس و الژيموس عملکرد

 به نسبت يستيز +ييايميش يهاکود %01يقيتلف مصرف .شد حاصل يستيز +ييايميش يهاکود %50 مصرف با و يشيزا +يشيرو

 متقابل اثر .ديبخش بهبود را اهيگ ارتفاع درصد 03 يشيزا تنش در و درصد 01 يشيرو تنش در شيميايي، کودهاي %011 استفاده

 لوگرميک 31/31 و 01/3 با بيترتبه الژيموس و اسانس عملکرد نيترشيب .بود داريمعن صفات اکثر در يآب کم تنش و يکود يمارهايت

  .گرديد حاصل تنش بدون شرايط در و يستيز +ييايميش يکودها % 01 ماريت در هکتار در

 

  اسانس ،الژيموس ،گاوزبان تنش، ،يستيز يکودها :یدیكل های واژه

 

 

                                                           
  .همدان سينا، بوعلي دانشگاه ،کشاورزي دانشکده زراعت، گروه استادياران و زراعت ارشد کارشناسي انشجويد ترتيببه .5 و 0

 کرمانشاه آزاد دانشگاه کشاورزي دانشکده علمي تاهي عضو .7

 Email: Sepehri110@yahoo.com             مسوول نويسنده *:
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 مقدمه

 نظام در ايويژه گاهجاي داراي ديرباز از دارويي گياهان

 عنوانبه گياهان اين از استفاده و بوده ايران کشاورزي سنتي

 کهن روزگاران از هابيماري درمان و گيريپيش براي دارو

 گياهان .است داشته قرار سنتي طب متخصصان توجه مورد

 ثرهوم مواد ثانوي، هايمتابوليت از غني منابع با دارويي

 بيوسنتز گرچه. کننديم نيتام را داروها از بسياري اساسي

 ولي شود،مي کنترل ژنتيکي صورتبه هثانوي هايمتابوليت

 قرار ثيرات تحت محيطي عوامل توسط شدت به هاآن ساخت

 شدن مشخص دليلبه امروزه .(0731 ،بيگياميد) گيردمي

 مصرف به عمومي رويکرد شيميايي، داروهاي جانبي عوارض

 ،0سوستريکوا و هکل) است افزايش حال در گياهي داروهاي

2006.) 

 است ياهيگ .Borago officinalis L اروپايي گاوزبان

 ايعلوفه و صنعتي دارويي، متعدد خواص داراي که کسالهي

 ترکيبات بودن دارا علتبه گاوزبان گلدارسرشاخه از .باشدمي

 استفاده سنتي طب در غيره و موسيالژ ،گام جمله از مختلف

 غربي نواحي از گاوزبان که رسدمي نظربه .شودمي فراوان

 به جاآن از و گرفته منشا شمالي آفريقاي و اسپانيا مديترانه،

 همکاران، و بادينقدي) است يافته انتقال ديگر مناطق

0711.)  

 مختلف هايسيستم در شده توليد محصوالت سالمت

 بر هاآن ثيرات و شيميايي مواد و سموم بقاياي وجود نظر از

 هايروش به را ايويژه توجه زيست، محيط و انسان سالمت

 داشته معطوف توليد امر در رفته کارهب هاينهاده و توليد

 زيست هايآلودگي بحران پي در اخير هايسال در .است

 کارهايراه يافتن منظوربه ايگسترده هايتالش محيطي

 زي،کشاور محصوالت و خاك کيفيت بهبود براي مناسب

 آغاز طبيعي هاياکوسيستم پايداري حفظ و هاآالينده حذف

 اساسي ارکان از يکي .(0711 ،همکاران و خاوازي) است شده

 در زيستي کودهاي از استفاده پايدار کشاورزي در

-نهاده مصرف کاهش يا حذف هدف با زراعي هاياکوسيستم

 در زيستي کودهاي .(2002 ،5شارما) است يمياييش هاي

 مکمل عنوانبه موارد اکثر در و جايگزين عنوانبه موارد برخي

 هاينظام توليد پايداري توانندمي شيميايي کودهاي

 کودهاي (.2006 همکاران، و 7هن) کنند تضمين را کشاورزي

 که هستند دييمف هايسميکروارگانيم از متشکل يستيز

-وني رهاسازي تروژن،ين تيتثب مانند يخاص منظوربه کيهر

                                                           
1. Hecl and Sustrikova 

2. Sharma 

3. Han et al. 

 نيا. شونديم ديتول رهيغ و آهن م،يپتاس فسفات، يها

 اهيگ و شده مستقر شهير اطراف در ها معموالًسميکروارگانيم

 (.2005 همکاران، و 1وو) کننديم اريي عناصر جذب در را

 دارند، نقش يک از بيش ها باکتري اين است ممسل اکنون

 جذب باعث خاص عنصري جذب به کمک بر عالوه يعني

 خاك، ساختمان بهبود ها،بيماري کاهش ناصر،ع ساير

 و محصول  کيفي و  کمي  افزايش و گياه رشد تربيش تحريک

 0ناگاناندا) شوند مي محيطي هايتنش به گياه مقاومت افزايش
 (.2010همکاران، و

 متعدد هايتنش با خود رشد دوران طي در گياهان

 توجه با ندتوانمي هاآن از يک هر که شوندمي مواجه محيطي

 بر متفاوتي اتاثر اهيگ رشدي مرحله و حساسيت ميزان به

 عوامل ترينمهم از آب کمبود .باشند داشته عملکرد و رشد

 زراعي، گياهان از بسياري عملکرد و رشد کاهش محيطي

 خشک نيمه و خشک مناطق در خصوص به دارويي و باغي

 آبيکم يا خشکي تنش (.0710 ،همکاران و حيدري) دنياست

-دانه و گلدهي مراحل خصوص به رشد، مختلف مراحل در

 همکاران، و کالميان) است عملکرد کننده محدود بندي

 گياهان موثره مواد و عملکرد در رطوبت کمبود (.0711

 کامل طوربه بايد که است خاصي هايويژگي داراي دارويي

-ويژگي از خشکي کهاين به توجه با .گيرد قرار ارزيابي مورد

 کمبود ارتباط شناخت لذا ماست، کشور جغرافيايي بارز هاي

 بررسي و گياه رشدي مختلف مراحل در محصوالت رشد و آب

 خواهند واقع مفيد تنش، با مقابله در مرفولوژيکي هايواکنش

 (.0730 محالتي، نصيري و کوچکي) بود

 تنش که داشتند اذعان (0713) همکاران و ييبابا

 اندام خشک وزن جانبي،ساقه عدادت بوته، ارتفاع خشکي

 (2004) همکاران و 1بهاراوش .ددهمي کاهش را آويشن رويشي

 که دريافتند بهارهميشه گياه روي بر خود هايبررسي در

 کاهش شدت به خشکيتنش شرايط در گل تعداد و ارتفاع

 گياه روي بر يشيآزما يط (0731) همکاران و رضاپور .يافت

 موجب خشکي تنش که کردند ارشگز سياهدانه دارويي

 عملکرد و اسانس عملکرد بوته، ارتفاع گياهي، بيوماس کاهش

 در .يافت افزايش اسانس درصد تنش تشديد با اما گرديد دانه

 روي بر (0711) همکاران و اردکاني توسط که ايمطالعه

 بر آبيکم تنش که   گرديد مشاهده شد انجام بادرنجبويه

 تعداد ارتفاع، اسانس، بازده و عملکرد ،هوايي اندام کردلعم

 اميدبيگي و حسني .گذارد مي تاثير گرهميان طول پنجه

                                                           
4. Wu et al.  

5. Nagananda et al. 

6. Shubhra et al. 
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 عملکرد  خاك آب مقدار کاهش با داشتند اظهار (0710)

 .يافت افزايش اسانس درصد مقابل در و کاهش اسانس

 که داشتند اظهار (0713) همکاران و ورزي محمد

 و نيتروکسين) رشد حركم هايباکتري از تلفيقي استفاده

 مصرف کاهش بر عالوه نيتروژنه کودهاي همراهبه (بيوفسفر

 دانه فسفر و نيتروژن افزايش به منجر شيميايي کودهاي

 و0فاطما .شد باکتري بدون تيمار به نسبت آفتابگردان

 گزارش مرزنجوش روي بر تحقيقي در (2006) همکاران

 کنندهحل هايباکتري و نيتروژنه زيستي کودهاي کردند

 فسفر و نيتروژن معدني کودهاي جايگزين توانندمي فسفات

 مشاهده (2010) همکاران و اناگاناند .گياه اين زراعت در

 گياه روي بر تروژنهين زيستي کودهاي اعمال که  کردند

 رشد و زنيجوانه مرحله در تسريع و بهبود موجب شنبليله

 کودهاي از استفاده که است  ذکر شايان .گردديم شنبليله

 زين تنش به نسبت گياهان مقاومت افزايش موجب زيستي

 (.2011 همکاران، و 5ساراواناکومار) گردد مي

 رشد محرك هايباکتري و زيستي کودهاي از استفاده

 نهايت در و هابذر است ممکن گياهچه و بذر بنيه ارتقاي در

-تنش به نسبت تحمل در را شده ايجاد هايبوته و هاگياهچه

 به .سازد يوق خشکي و آبيکم تنش جمله از محيطي هاي

-مي پيشنهاد کاريبذر از قبل تيمار يک عنوانبه دليل همين

 اظهار (0713) همکاران و بابايي (.2000 ،7ياثرامامور) شود

 کننده تثبيت هايباکتري با آفتابگردان بذر تلقيح داشتند

 دانه ميزان و هداد افزايش را بذرها شدن سبز قابليت ازت

 کاهش زيادي مقدار به را آبيکم تنش از حاصل گياهان پوك

 هايباکتري با بذر تلقيح که نمود بيان نامبرده چنينهم ،داد

 عدمبه نسبت را گياهچه بنيه و طول وزن، ازت کننده تثبيت

 همکاران و ربيعيان .داد افزايش آبيکم تنش شرايط در تلقيح
 حاوي زيستي کودهاي مصرف که ندداشت اظهار (0711)

 کننده حل هايباکتري و نيتروژن کننده تثبيت هايباکتري

 نخود عملکرد اجزاي و عملکرد بهبود بر عالوه خاك فسفات

 منفي اثر کاهش و آبياري کم تنش تعديل موجب پيروز رقم

  .است شده آن

 به دارويي گياهان توليد در جهاني هدف که جاآن از

به ، باشد مي  موثره ماده سالمت و کميت ،کيفيت بهبود سمت

 کاربرد طريق از گياهان اين سالم تغذيه که رسد مي نظر

 گياهان توليد اهداف با تريبيش تطابق داراي زيستي کودهاي

 زيستي کودهاي از استفاده ديگر  طرف  از .باشد داشته دارويي

                                                           
1. Fatma et al. 

2. Saravanakumar 

3. Ramamoorthy 

  کردعمل افزايش  و شيميايي کودهاي مصرف کاهش  منظوربه

 کشاورزي سمت به حرکت  جهت در مهم مسئله يک گياهان

 يمضاعف تياهم از توانديم آب تنش تحت که باشد مي پايدار

 پژوهش اين هدف لذا (.0711 زاده،عباس) باشد برخوردار

 يکودها همراهبه زيستي کودهاي کاربرد تاثير يبررس

 آب کمبود تنش شرايط در گاوزبان گياه عملکرد بر شيميايي

 .است

 

 هاروش و مواد

 ييهوا و آب طيشرا در 0731 بهار در شيآزما

-بلوك طرح قالب در و  شده خرد هايکرت صورتهب کرمانشاه

 طرح اصلي عامل .ديگرد اجرا تکرار سه در تصادفي کامل يها

 ساقه  مرحله  در تنش ،سطح چهار در  يآب بودکم تنش شامل

 ،D2 (زايشي) يگلده مرحله در تنش ،D1 (رويشي) دهي

 (شاهد) کامل  آبياري و D3 زايشي +رويشي احلمر در تنش

D4 مرحله در آبياري قطع مرحله يک با آبي کم تنش .بود 

 کودي عامل شامل طرح يفرع عامل  .گرديد اعمال نظر مورد

 توصيه يشيمياي يهاکود درصد 011 مصرف سطح سه در

 شده وصيهت شيميايي يهاکود  درصد  01  ،(F1) مزرعه شده

 يهاکود درصد 50 مصرف و (F2) زيستي يهاکود  + مزرعه

 .بود (F3) زيستي يهاکود + مزرعه شده توصيه شيميايي

 تيمارهاي همه در زيستي کودهاي مصرف روش و مقدار

 مصرف مقدار .گرفت صورت يکسان زيستي کودهاي حاوي

 ميپتاس سولفات و پليتر فسفات سوپر اوره، يشيمياي يکودها

 اساس بر هکتار در لوگرميک 01 و 511 ،011 بيترتبه

 با ،يکاليلتيس خاك بافت .ديگرد نييتع خاك آزمايش

 مقدار و زيمنسدسي 1/1 الکترکي تيهدا ،0/3 تهيدياس

 .بود امپيپي 1/1 و درصد 13/1 ترتيببه آن فسفر و نيتروژن

 01 رديف بين فاصله با متر 1×0/5 ابعاد با کرت 71 در کشت

 کشت از پس .گرفت انجام متريسانت 71فيرد يرو اصلهف و

 سبز از نانياطم حصول منظوربه و رفتيپذ انجام هياول ياريآب

 و کشت از پس روز چهار فاصله به دوم ياريآب ،بذرها شدن

 با نشتي روش به و روز هفت فاصله با يبعد يهاياريآب

 به خاك رطوبت رسيدن با آبياري بار هر .شد انجام فونيس

 مورد يستيز هايکود .گرفت انجام زراعي ظرفيت حد

 يها سوش از يا مجموعه يحاو) 1نيتروکسين استفاده

 و 0آزتوباکتر شامل ازت کننده تيتثب يهايباکتر
 يستيز دکو و هکتار در تريل دو زانيم به (1ومييريلپآزوس

                                                           
4. Nitroxin 

5. Azotobacter sp. 

6. Azospirillium sp. 
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 و 5باسيلوس يهاسوش از يامجموعه يحاو) 0وفسفاتيب

 روش به و هکتار در گرم 011 زانيم به (7سودوموناس

 اروپايي گاوزبان بذرهاي .ديگرد استفاده بذر با اختالط

Borago officinalis L. تهيه اصفهان بذر پاکان موسسه از 

 در يفرع يهاساقه تعداد اه،يگ ارتفاع صفات انيپا در .گرديد

 عملکرد و درصد ،گلداريهاسرشاخه خشک عملکرد ،بوته

 .شد يريگاندازه موسيالژ عملکرد و درصد چنينهم اسانس

 هانمونه نمودن خشک از پس گلدار سرشاخه از يريگ اسانس

 (گرادسانتي درجه 31 دماي در و ساعت 11 مدت به) آون با

 گرديد انجام کلونجر دستگاه توسط و آب با ريتقط روش به

 خشک نمونه گرم 011 منظور اين براي (.2005 ،1افالطوني)

 کلونجر بالن در دقيقه 051 مدت به مقطر آب راههم به شده

 حسب بر گيرياندازه و قطع جريان سپس و شده جوشانده

 درصد تعيين يبرا (.2005 ،افالطوني) گرفت انجام ليترميلي

 کهطوريهب ،ديگرد استفاده سرد استخراج روش از موسيالژ

 گياهي ماده .گرديد آسياب و انتخاب گلدار سرشاخه گرم 01

 کلريدريک اسيد با شده اسيدي مقطر آب ليترميلي 0111 با

-هب آزمايشگاه دماي در ساعت 05 مدت به مخلوط نرمال 5/1

 و تکرار متوالي بار 5 عمل اين و شد زده هم شيکر وسيله

 محلول به و گرديد ترکيب هم با شده حاصل هايعصاره

 شد داده اجازه و افزوده درصد 31 اتانول حجم 1 ،موسيالژي

 رسوب گرادسانتي درجه 1 دماي در و شب طي موسيالژ تا

 با طرح يآمار زيآنال .(0711 ،همکاران و قارناييپيري) نمايد

 سهيمقا يبرا و MSTAT-C و SAS يافزارهانرم از استفاده

 سطح در و داريمعن اختالف حداقل آزمون از ها نيانگيم

 .گرديد استفاده (P≤0/05) درصد پنج احتمال

 

  بحث و یجنتا
 گیاه ارتفاع

 جدول) بود دارمعني گياه ارتفاع بر آب کمبود تنش اثر

 ارتفاع ترينکم و تنش بدون تيمار در گياه ارتفاع ترينبيش (.0

 تنش (.5 جدول) گرديد حاصل زايشي + رويشي تنش تيمار در

 را گياه ارتفاع درصد 55 زايشي + رويشي مراحل در آبي کم

 اثر کودي تيمار (.5 جدول) داد کاهش شاهد تيمار به نسبت

 تيمار در گياه ارتفاع ترينبيش و داشت ارتفاع بر داريمعني

 در نيز ارتفاع ترينکم و زيستي +شيميايي کودهاي درصد 01

 (.5جدول) شد مشاهده زيستي +شيميايي کودهاي %50 تيمار

                                                           
1. Biophosphot  

2. Bacillus sp. 

3. Pseudomonas sp. 

4. Aflatuni 

 و بود دارمعني آب کمبود تنش در کودي تيمارهاي متقابل اثر

 تنش بدون تيمار در (مترسانتي 11/11) گياه ارتفاع ترينبيش

 حاصل زيستي + شيميايي کود %01 کودي عامل همراهبه

 تيمار در نيز (مترسانتي 37/00) گياه ارتفاع ترينکم و گرديد

 زيستي + شيميايي کود %50 مصرف و زايشي + رويشي تنش

 کاهش آب، کمبود هاينشانه اولين از (.7 جدول) آمد دستهب

 در ويژهبه سلول توسعه و رشد کاهش نتيجه در و آماس فشار

 محدود اندام اندازه سلول، رشد کاهش با .هاستبرگ و ساقه

 گياهان بر آبي کم محسوس اثر اولين دليل همين به و شودمي

 گياهان ترکم ارتفاع و هابرگ ترکوچک اندازه روي از توانمي را

 ديگر زايشي يا رويشي اندام هر مانند هبوت ارتفاع .داد تشخيص

 و 0ارکوسا) گيردمي قرار آب و غذايي عناصر ثيرات تحت اًشديد

 کافي، غذايي عناصر و آب به گياه دسترسي (.2002 همکاران،

 شدن بزرگ و تقسيم روي بر ثيرتا طريق از نيتروژن خصوصهب

 و وو .باشدمي ثروم بسيار بوته ارتفاع افزايش در هاسلول

 با شده تلقيح ذرت گياه ارتفاع بهبود علت (2005) همکاران

 بهبود و غذايي عناصر جذب افزايش را زيستي کودهاي

 تيمارها، بين متقابل اثر به توجه با .کردند عنوان فتوسنتز

 در زيستي کودهاي مثبت تاثير به توانمي را ارتفاع اختالف

 .گرفت نظر رد تنش شرايط در گياهان ايتغذيه شرايط بهبود

 

 فرعی ساقه

 تاثير آب کمبود تنش واريانس تجزيه نتايج اساس بر

 فرعي ساقه تعداد بر (P≤0/05) احتمال سطح در داريمعني

 بدون تيمار در فرعي ساقه تعداد ترينبيش (.0 جدول) داشت

 مشاهده زايشي + رويشي تنش در تعداد ترينکم و تنش

 ساقه تعداد بر داريمعني اثر کودي تيمار (.5 جدول) گرديد

 بوته در فرعي ساقه تعداد ترينبيش (.0 جدول) داشت فرعي

 ترينکم و زيستي + شيميايي کود %01 تلفيقي کاربرد با

 شد مشاهده زيستي + شيميايي کودهاي %50 با تعداد

-بيش کردند بيان (2007) 1الدين شرف و محفوظ (.5 جدول)

 شيميايي کود %01 از رازيانه در فرعي ساقه تعداد ترينبيش

 آزمايش نتيجه با که است شده حاصل زيستي کودهاي +

 گزارش نيز گندم روي بر آزمايشي در .دارد مطابقت حاضر

 ومـپريليـآزوس  ر،ـازتوباکت هايريـباکت از تفادهـاس که گرديد

 موجب هاباکتري سوش اين با بذرها تلقيح و سودوموناس و

-نجاري) شد شاهد به بتنس زنيپنجه درصدي 55 بهبود

 (.0713 همکاران، و صادقي

                                                           
5. Erkossa et al. 

6. Mahfouz & Sharaf-Eldin 
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Table 1: Analysis of variance for different levels of water deficit stress and fertilizer treatments on Borago Officinalis L.

Means of squre
Degree of
Freedom

Source of Variationmucilage yield
(kg/ha)

mucilage
%

Essential oil yeild
(kg/ha)

Essential oil
%

florescence yield
(kg/ha)

Number of
Branches in Plant

Plant Height
(cm)

25/63 ns 0/1131 ns 0/654 ns 0/002ns 60051/813 ns 0/610 ns 6.56 ns 2 Replication

400/91** 14/927** 11/55** 0/028** 2200823/24** 17/06** 449/09** 3 )D (Stress

39/28 0/042 0/618 0/0013 46657/94 0/19 15/35 6 Error1

1730/20** 2/841** 8/22** 0/0016** 555280/39** 2/04 ** 727/31** 2 )F(Fertilizer

160/66 ** 0/478** 1/37** 0/0002ns 149037/30** 0/54 ns 39/357* 6 D × F

11/562 0/0525 0/117 0/0001 11506/003 0/121 14/03 16 Error2

7/81 5/31 9/06 3/72 9/68 6/37 5/8 - CV%

**: Significant at 1% level of probability. *: Significant at 5% level of probability.  ns: not significant
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Table 2: Mean comparison of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments on Borago Officinalis L.

mucilage yield
(kg/ha)

mucilage
%

Essential oil
yield (kg/ha)

Essential oil
%

florescence yield
(kg/ha)

Number of
Branches in Plant

Plant Height
)cm(

Treatments

45/90 b 3/68 c 4/03 b 0/323 b 1241/1 b 4/67 c 61/62  c
Stress in vegetative stage (D1)

41/90  c 4/88 b 3/39 b 0/395 a 856/8 c 6/01  b 66/20  b
Stress in  reproductive  stage (D2)

35/17 d 5/79 a 2/48 c 0/414 a 598/3 d 4/05 d 56/96 d
Vegetative + reproductive (D3)

50/98 a 2/87 d 5/17 a 0/296 b 1734/9 a 7/13 a 73/54 a
Control (D4)

41/15  b 4/37 b 3/50 b 0/351 b 1042/92 b 5/45 b 63/22 b
100% chemical fertilizer (F1)

56/49 a 4/75 a 4/70 a 0/371 a 1374/88 a 5/89 a 72/95 a
50% of chemical fertilizer +

biofertilizer (F2)

32/82 c 3/79 c 3/11 c 0/350 b 932/58 c 5/06 c 57/56 c
25% of chemical fertilizer + biofertilizer

(F3)
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level
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Table 3: Interaction effects of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments on Borago Officinalis L.

Treatments
Plant Height

(cm)
Number of

Branches in Plant
florescence yield

(kg/ha)
Essential oil %

Essential oil yeild
(kg/ha)

mucilage
%

mucilage yield
(kg/ha)

D1

F158/76 e4/53 e1155/83 d0/3203 de3/72 cd3/640 ef41/73 cde

F268/86 cd5/23 d1444/1 bc0/3331 d4/82 b4/033 e57/94 b

F357/23 ef4/26 ef1123/17 d0/3163 ed3/55 cde3/386 fg38/03 ef

D2

F162/76 ed6/03 bc854/17 ef0/3796 c3/24 def4/810 cd41/05 def

F277/66 b6/40 b928/17 e0/4211 a3/90 c5/113 c47/45 c

F358/16 ef5/60 cd788/17 ef0/3870 bc3/04 ef4/720 cd37/216 efg

D3

F158/53 e3/96 ef575/83 g0/4078 ab2/34 gh6/113 b35/23 fg

F260/63 e4/40 ef685/23 fg0/4222 a2/89 fg6/653 a45/651 cd

F351/73 f3/80 f534/17 g0/4141 a2/21 h4/610 d24/637 h

D4

F172/83 bc7/26 a1585.83 b0/2977 ef4/72 b2/946 h46/58 cd

F284/66 a7/53 a2334/17 a0/3058 e7/18 a3/226 gh74/94 a

F363/13 ed6/60 b1284/83 cd0/2839 f3/62 cde2/446 i31/424 g

Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level.
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  ... گیاه كیفی و كمی صفات بر نیتروژن و فسفر زیستی یكودها تاثیر

11 

 تعداد بر يکود يمارهايت و يآبکم تنش متقابل اثر

 شده اصلح نتايج بنابر (.0 جدول) بودن داريمعن يفرع هساق

-هب .ديگرد گاوزبان دهيساقه کاهش موجب يآب کم تنش

 3/00 يشيزا تنش و درصد 0/71 يشيرو تنش کهيطور

 را دهيساقه درصد 0/17 يشيزا + يشيرو تنش و درصد

 وقوع يکل حالت در .داد ليتقل تنش بدون طيشرا به نسبت

 توسعه کاهش و فتوسنتزي مواد توليد کاهش سبب تنش،

-مي رويشي توسعه کاهش عاليم از شود،مي ياهگ در رويشي

-صفي) کرد اشاره گياه در فرعي ساقه تعداد کاهش به توان

 که داشتند اظهار (0711) همکاران و ياردکان (.0711 خاني،

 که تيماري در بادرنجبويه دارويي گياه در پنجه تعداد ترينکم

 يگيبديام نيچنهم .گرديد مشاهده داشت را تنش ترينبيش

 مشاهده يکيمکز گل دارويي اهيگ يرو بر (0713) همکاران و

 .ابدييم کاهش فرعيساقه يخشک تنش شيافزا با که کردند

 صفت کي يخشک طيشرا تحت اديز دهيساقه گريد طرف از

 رطوبت هودهيب مصرف باعث رايز ديآيم حساب به نامطلوب

 در يجانب يهاهساق تعداد کاهش نيبنابرا .گردديم خاك

 سميمکان کي عنوانبه بتوان ديشا را يآب ديشد تنش طيشرا

  .گرفت نظر در گاوزبان اهيگ يبرا يسازگار

 

 گلدارسرشاخه عملکرد

 کم تنش ،هاداده ليتحل و هيتجز از حاصل جينتا بنابر

-هب .(0 جدول) داشت داريمعن اثر گلدار سرشاخه عملکرد بر يآب

-هب تنش بدون شرايط رد گلدار سرشاخه نيترشيب کهيطور

 يهاتنش از يناش طيشرا در زين مقدار نيترکم .آمد دست

-هب يآب کم تنش (.5 جدول) ديگرد حاصل يشيزا + يشيرو

 عملکرد يشيرو مرحله به نسبت يشيزا مرحله در خصوص

 در تنش کهيطورهب داد رقرا ريتاث تحت ترشيب را گلدار سرشاخه

 عملکرد درصد 53 يشيور تنش و درصد 01 يشيزا مرحله

 همکاران و ياردکان .(5 جدول) داد کاهش را گلدار سرشاخه

 عملکرد ترينبيش تنش بدون طيشرا در کردند انيب (0711)

 .ديآيم دستهب هيبادرنجبو گلدار سرشاخه و هوايي اندام

 گلدار سرشاخه عملکرد بر يداريمعن اثر يکود يمارهايت

 مصرف با گلدار سرشاخه ملکردع نيترشيب (.0 جدول) داشتند

 سرشاخه عملکرد نيترکم و يستيز + ييايميش کودهاي 01%

 ديگرد حاصل يستيز + ييايميش %50 از استفاده با گلدار

 آب کمبود تنش و يکود يمارهايت متقابل اثر (.5 جدول)

 در دارلگ سرشاخه عملکرد نيترشيب .(0 جدول) شد داريمعن

 + ييايميش کودهاي %01 مصرف با و شتن بدون ماريت در هکتار

 در لوگرميک 03/071) گلدار سرشاخه عملکرد نيترکم و يستيز

 ديگرد حاصل يستيز + ييايميش کودهاي %50 کاربرد با (هکتار

 دو هر در تنش اعمال که داد نشان جينتا (.0 شکل و 7 جدول)

 .داد کاهش را گلدار سرشاخه عملکرد يزايش و يرويش مرحله

 آمدن وجوده ب براي که کرد انيب نيچن توانيم را کاهش علت

 تشکيل هاياندام توليد و مناسب رويشي رشد به گياه گل،

-به .دارد نياز زايشي و رويشي رشد مختلف مراحل در آن دهنده

 کاهش علتبه يديتول فتوسنتزي مواد کاهش که رسدمي نظر

 يهااندام سمت به آسيميالتي مواد انتقال کاهش و برگ سطح

 سرشاخه عملکرد کاهش سبب آب دکمبو تنش اثر در يشيزا

 + ييايميش يکودها %01 يقيتلف کاربرد. است شده دارلگ

 به نسبت يبهتر عملکرد يآب کم تنش طيشرا در توانسته يستيز

-هب .باشند داشته ييايميش يکودها (درصد 011) کامل کاربرد

 در و درصد 51 يشيرو تنش در مذکور يقيتلف ماريت کهيطور

 به نسبت را گلدار سرشاخه عملکرد درصد 1 يشيزا تنش

 طيشرا همان در ييايميش يکودها درصد 011 کامل استفاده

 بر قيتحق از بعد زين (2007) نيالد شرف و محفوظ .دهد بهبود

 يکودها از استفاده که کردند انيب انهيراز ييدارو اهيگ يرو

 شيميايي يکودها درصد 01 اههمر به فسفاته و تروژنهين يستيز

 يمعدن يکودها نواختيک استفاده به نسبت يبهتر عملکرد

 يستيز يکودها کاربرد که ديآيم بر نيچن جينتا از .است داشته

 در يحد تا شيميايي کودهاي مصرف کاهش بر عالوه توانديم

 .شود واقع ديمف يآبکم تنش طيشرا ليتعد

 

  اسانس عملکرد و درصد

 داريمعني اثر اسانس عملکرد و درصد بر بيآ کم تنش

 در (درصد 10/1) اسانس درصد ترينبيش (.0 جدول) داشت

 تنش در اسانس درصد نتريکم و زايشي + رويشي تنش شرايط

 حاصل (درصد 53/1) شاهد تيمار و (درصد 75/1) رويشي

 درصد ترينبيش نيز کودي هايتيمار در (.5 جدول) گرديد

 زيستي + شيميايي کودهاي %01 تيمار در (درصد 73/1) اسانس

 کودهاي %50 تيمار در (درصد 70/1) اسانس درصد ترينکم و

 تنش متقابل اثر (.5 جدول) گرديد حاصل زيستي + شيميايي

 دارمعني اسانس درصد بر کودي مختلف تيمارهاي و آب کمبود

 گياه در هاميانگين مقايسه جدول به توجه با (.0 جدول) نشد

 يافته افزايش موثره ماده درصد آبيکم تنش اعمال با گاوزبان

 تنش و %50 زايشي تنش ،%7/1 رويشي تنش کهطوريبه است

 افزايش شاهد به نسبت را اسانس درصد ،%51 زايشي + رويشي

 توليد آبيکم و خشکي تنش شرايط در که است اين بر تصور .داد

 سلولي درون يوناکسيداس از جلوگيري دليل به موثره مواد

 (.0731 اميدبيگي،) يابدمي افزايش
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 گاوزبان گلدارهخسرشا عملکرد بر کودي تيمارهاي و آبيکم تنش مختلف سطوح متقابل اثر ميانگين مقايسه :0شکل

Fig 1: Mean comparisons of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments interaction effect on 

florescence yield in Borago afficinalis L. 

 

 

 ابرئو توسط آمده دستهب نتايج با آزمايش اين نتيجه

 گياه در (2006) 5خاليد و راعي گياه در (2005) 0مازافرا و

 گاوزبان اسانس عملکرد که جاآن از .رددا خوانيهم ريحان

 ترينبيش .ستا گلدار سرشاخه عملکرد و اسانس درصد تابع

 بدون شرايط در (هکتار در کيلوگرم 03/0) اسانس عملکرد

 در (هکتار در کيلوگرم 11/5) اسانس عملکرد ترينکم و تنش

 نيز کودي تيمارهاي در .آمد دستهب زايشي + رويشي تنش

 تيمار در (هکتار در کيلوگرم 31/1) اسانس عملکرد ترينبيش

 00/7) عملکرد ترينکم و زيستي + شيميايي کودهاي 01%

 دستهب زيستي + شيميايي %50 تيمار در (هکتار در کيلوگرم

 (.5 جدول) آمد

 بر يکود يمارهايت در آب کمبود تنش متقابل اثر

 يمارهايت نيب در (.0 جدول) شد داريمعن اسانس عملکرد

 در لوگرميک 01/3) اسانس عملکرد نيترشيب آبيکم تنش

 کودهاي %01 مصرف با و تنش بدون طيشرا در (هکتار

 لوگرميک 50/5) اسانس عملکرد ترينکم و يستيز + ييايميش

 %50 همراه به يشيزا + يشيرو تنش طيشرا در (درهکتار

 بنابر (.5 شکل و 7 جدول) ديگرد مشاهده يستيز +ييايميش

 اسانس عملکرد يآب کم تنش ديتشد با آمده دستهب نتايج

 رطوبت کاهش جهينت در اسانس عملکرد کاهش .افتي کاهش

 توسعه و رشد بر يآب تنش بارانيز اثر از يناش توانديم خاك

 درصد تابع اسانس عملکرد که جاآن از .باشد اهيگ يشيرو

 در چهگرا .باشديم اهيگ گلدار سرشاخه عملکرد و اسانس

                                                           
1. Abreu & Mazzafera 

2. Khalid 

 ليدل به يول افتي شيافزا اسانس ددرص آبي کم طيشرا

 کل در گاوزبان، دارگل سرشاخه عملکرد محسوس کاهش

 يخانيصف توسط يمشابه جينتا .افتي کاهش اسانس عملکرد

 با .است آمده دستهب (0711) يفراهان آباديعلي و (0711)

 يقيتلف کاربرد که گردديم مشاهده زين متقابل اثر يبررس

 يشيزا + يشيرو تنش ماريت در يستيز + ييايميش کود 01%

 011 کامل کاربرد به سبتن درصد 15/55 را اسانس عملکرد

 بنابر .داد شيافزا طيشرا همان در ييايميش يهاکود درصد

 در حدي تا تواندمي رشد محرك هايباکتري کاربرد ج،ينتا

 عناصر، فراهمي بهبود طريق از آبي کم تنش شرايط تعديل

 رشد اياوليه مراحل تسريع و رشد کنندهتحريک مواد ترشح

 شود واقع مفيد شدن سبز و زنيجوانه دواني، ريشه مانند

 (.2010 همکاران، و ناگاناندا و 2010 همکاران، و 7ميشرا)

 

  الژموسی عملکرد و درصد

 آبي کم تنش اثر هاداده واريانس تجزيه نتايج براساس

-بيش و (0 جدول) بود دارمعني موسيالژ عملکرد و درصد بر

-کم و زايشي تنش شرايط در %(33/0) موسيالژ درصد ترين

 حاصل تنش بدون شرايط در %(13/5) موسيالژ درصد نتري

 ترينبيش نيز کودي هايتيمار مورد در (.5 جدول) گرديد

 + شيميايي کودهاي %01 تيمار در %(30/1) موسيالژ درصد

 %50 مصرف با %(33/7) موسيالژ درصد ترينکم و زيستي

-بيش (.5 جدول) گرديد حاصل زيستي + شيميايي کودهاي

 شرايط در (هکتار در کيلوگرم 31/01) موسيالژ عملکرد ينتر

                                                           
3. Mishra et al. 
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 در (هکتار در کيلوگرم 03/70) عملکرد ترينکم و تنش بدون

 شد مشاهده زايشي + رويشي مراحل در تنش از ناشي شرايط

 کودهاي %01 با موسيالژ عملکرد ترينبيش (.5 جدول)

 کودهاي %50 مصرف با عملکرد ترينکم و زيستي + شيميايي

 تنش متقابل اثر (.5 جدول) گرديد حاصل زيستي + شيميايي

 و موسيالژ درصد براي کودي مختلف تيمارهاي در آب کمبود

 درصد ترينبيش (.0 جدول) بود دارمعني موسيالژ عملکرد

 %01 از استفاده با و زايشي + رويشي هايتنش در موسيالژ

 يبرا (.7 شکل) گرديد حاصل زيستي + شيميايي کودهاي

 و تنش بدون شرايط در عملکرد باالترين نيز موسيالژ عملکرد

-کم .گرديد مشاهده زيستي + شيميايي %01 از استفاده با

 با و تنش بدون تيمار در %(11/5) موسيالژ درصد ترين

-کم و زيستي + شيميايي کود %50 کودي تيمار از استفاده

 هايتنش از ناشي شرايط در نيز موسيالژ عملکرد ترين

 + شيميايي کودهاي %50 از استفاده با و زايشي + رويشي

 آمده دستهب نتايج (.7 شکل ،7 جدول) گرديد حاصل زيستي

 همراهبه زيستي کودهاي از استفاده که است آن از حاکي

 مثبت تاثير موسيالژ عملکرد و درصد بر شيميايي کودهاي

 اصلح از موسيالژ عملکرد کهاين گرفتن نظر در با .بگذارد

-مي شودمي حاصل موسيالژ درصد در گلدار سرشاخه ضرب

 اين در موسيالژ عملکرد بودن باال اصلي علت که دريافت توان

 تواندمي موسيالژ درصد و گلدار سرشاخه بودن باال تيمارها

 همکاران و 5ظاهور و (2003) همکاران و 0سينگ .باشد

 خاك خيزيحاصل تيمارهاي که کردند اظهار نيز (2004)

 قرار ثيرات تحت داريمعني طورهب را اسفرزه موسيالژ درصد

 .دارد خوانيهم هاآن با حاضر نتيجه که دادند

 

 گیرینتیجه

 تلفيقي مصرف که داد نشان آزمايش اين نتايج

 فسفاته و نيتروژنه زيستي کودهاي همراهبه شميايي کودهاي

 گياه، اعارتف مانند کيفي و کمي صفات بر داريمعني تاثير

 و درصد گلدار، سرشاخه عملکرد فرعي، هايساقه تعداد

 جهت و است داشته گاوزبان موسيالژ و اسانس عملکرد

 %01 مصرف گاوزبان گلدار سرشاخه عملکرد حداکثر حصول

 توصيه زيستي کودهاي از استفاده با توام شيميايي کودهاي

 تيزيس کودهاي مصرف که داد نشان نتايج طرفي از .شودمي

  آبياريکم تنش شرايط در گياه ايتغذيه شرايط بهبود با

 شرايط هايخسارت کاهش جهت در مفيدي نقش توانندمي

 کودهاي جايگزيني که،آن ترمهم و باشند داشته زاتنش

                                                           
1. Singh et al. 

2. Zahoor et al. 

 کشاورزي بخش نويد شيميايي، کودهاي جاي به زيستي

 .باشدمي آينده در محيطي زيست هايآلودگي کاهش و پايدار

 

 سپاسگزاری

  و کرمانشاه اسالمي آزاد دانشگاه از وسيلهبدين

 کشاورزي دانشکده تحقيقاتي مزرعه محترم پرسنل چنينهم

 کمال شاندريغبي هايمساعدت جهت کرمانشاه آزاد دانشگاه

 .ميدار را قدرداني و تشکر
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 گاوزبان اسانس عملکرد بر کودي ايتيماره و آبي کم تنش مختلف سطوح متقابل اثر ميانگين مقايسه :5شکل

Fig 2: Mean comparisons of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments interaction effect on 

Essential oil yield in Borago afficinalis L. 
 
 

 

 
 گاوزبان موسيالژ عملکرد بر کودي مارهايتي و آبي کم تنش مختلف سطوح متقابل اثر ميانگين مقايسه :7شکل

Fig 3: Mean comparisons of different levels of water deficit stress and fertilizer treatments interaction effect on 

Musilage yield in Borago afficinalis L. 
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 منابع

 کيفيـت  و کميـت  بـر  آب کمبود اثر بررسي .0711 . ف ،نژادپاك و .ح .م ،لباسچي ،. ا عاشورآبادي، شريف ،.ب زاده، عباس .ح ،.م اردکاني،

 .500 -510صفحات ،5شماره ،57جلد ،ايران معطر و دارويي گياهان تحقيقات پژوهشي -علمي فصلنامه .بادرنجبويه گياه

 .صفحه 517 تهران، روز فکر تانتشارا .(اول جلد)دارويي گياهان فرآوري و توليد هايرهيافت .0731 .ر اميدبيگي،

 مکزيکـي  گـل  گياه اسانس عملکرد و ميزان مرفولوژي، صفات برخي بر خشکي تنش اثر .0713 .م سورستاني، محمودي و .ر اميدبيگي،

Agastache foeniculum L.. 007-010صفحات ،5 شماره ،10دوره ايران، باغباني علوم مجله. 

 از حاصـل  بـذر  هـاي ويژگـي  بـر  گيـاه  رشد افزاينده باکتري تاثير .0713 .ح .م ،ارزانش و .ح هادي، ،.آ حميدي، ،.ج دانشيان، ،.ن ،ييبابا

 .03-01صفحات ،0شماره ،7جلد ،(ايران زيستي دانش) پژوهشي -علمي فصلنامه .آفتابگردان آبي کم شرايط

 درصـد  و پـرولين  ميـزان  مورفولوژيـک،  صفات بر خشکي تنش اثر .0713 .ر ،جباري و .م .ع ثانوي، مدرس ،.م دهقي، اميني ،.ك ي،يبابا

 ،5شـماره  ،51جلـد  ،ايـران  معطر و دارويي گياهان تحقيقات پژوهشي-علمي هفصلنام .(.Thymus vulgaris L) آويشن در تيمول

 .573-500 صفحات

 پيـاز  و هـا برگ موسيالژي يدهايساکار پلي بررسي و جداسازي .0711 .ر ،جامعي و .ص زارع، ،.ع صيامي، ،.ر حيدري، ،.م قارنايي،پيري

 .010-001 صفحات ،5شماره ،00جلد ،دارويي علوم .لوشه گونه

 مجلـه  . ريحـان  گيـاه  متـابوليکي  و فيزيولـوژيکي  مورفولوژيکي، خصوصيات برخي بر آبي تنش اثرات . 0710 .ر ،اميدبيگي و .ع حسني،

  .13 -03 صفحات ،7شماره ،05جلد ،کشاورزي دانش

 دانـه،  عملکـرد  بـر  نيتـروژن  و شـوري  مختلف سطوح ثيرتا .0710 .خ سعيد، عالمي و .ق فتحي، ،.ح ناديان، ،.م .ع شنده،بخ ،.م حيدري،

 ،7شـماره  ،73جلـد  ،ايران کشاورزي علوم مجله .چمران رقم گندم در پتاسيم و سديم عناصر جذب و اسمزي هايکننده تنظيم

 .010-001صفحات

 انتشـارات  .کشـور  در بيولوژيک کودهاي صنعتي توليد ضرورت مقاالت مجموعه .0711 .ج .م ،ملکوتي و .ه رحماني،اسدي ،.ك خاوازي،

 .صفحه 170 تهران، سنا،

 اجـزاي  و عملکـرد  بـر  فسـفري  و نيتروژنـه  زيسـتي  کودهـاي  اثر .0711 .م ،يارنيا و .ح اربط، کاظمي ،.ف خويي، زادهرحيم ،.ز ربيعيان،

 .37-31 صفحات ،1شماره ،5سال ،زراعي علوم در پژوهش مجله .آبياري مختلف حسطو تحت پيروز رقم نخود عملکرد

 عملکـرد  اجـزاي  و عملکـرد  بـر  گوگرد کود مختلف مقادير و خشکي تنش ثيرتا .0731 .م رمرودي، و .م گلوي، ،.م حيدري، ،.ع رضاپور،

 گياهـان  تحقيقـات  پژوهشـي -علمـي  هفصـلنام  .(.Nigella sativa L) دانه سياه دارويي گياه در اسمزي هايکننده تنظيم و دانه

 .711-731 صفحات ،7شماره ،53جلد ،ايران معطر و دارويي

 .زراعـت  دکتري نامهپايان . مزرعه شرايط تحت بادرشبو دارويي گياه کيفي و کمي عملکرد بر خشکي تنش ثيرتا .0711. ف خاني،يصف

 .00-30 صفحات ،اهواز دانشگاه

 ارشـد،  کارشناسـي  نامهپايان .نجبويه بادر اسانس ميزان بر نيتروژن کود مصرف هايروش و مختلف سطوح ثيرات. 0711 .ب زاده، عباس

 .70-11صفحات ،کرج واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 رچقــا تــاثير .0711 .آ ،حميــدي و .ع ،ولــدآبادي ،.ح .ا ،راد شــيراني ،.ح .م ،لباســچي ،.ع ،ســهزابي زادهعلــي ،.ح فراهــاني، آبــاديعلــي

Glomus hoi، گشـنيز  فيزيولـوژيکي  صـفات  از تعـدادي  بـر  خشـکي  تنش و فسفر مختلف سطوح (Coriandrum sativum L.). 

  .100-110 صفحات ،7شماره ،57جلد ،ايران معطر و دارويي گياهان تحقيقات

 و بـرگ  پـر  هيبريدهاي در زايشي و رويشي رشد مراحل در آب کمبود تنش تاثير .0711 .ع ،سپهري و .ع ثانوي، مدرس ،.س کالميان،

 .71-00 صفحات ،7شماره ،0جلد ،کشاورزي در گياه و خاك آب اورزيشک پژوهش مجله .ذرت تجاري

 .صفحه 530 مشهد، دانشگاهي جهاد انتشارات .کشاورزي اکولوژي .0730 .م محالتي، نصيري و .ع کوچکي،

 دانـه  کيفيـت  بـر  ژن نيتـرو  کـود  و رشـد  محـرك  هـاي بـاکتري  تاثير رسيبر .0713 .ع پازکي، و .س وزان، ،.د حبيبي، ،.ر محمدورزي،

-011 صـفحات  ،7شـماره  ،5دوره ،زراعـي  گياهان اکوفيزيولوژي پژوهشي -علمي فصلنامه (..Helianthus annus L) آفتابگردان

001. 

 برکـارآيي  نيتروژنـه  شـيميايي  و تيزيسـ  کودهـاي  تاثير .0713 .ش الهياري، و .س باغ، کوچه باصر ،.ب ميرشکاري، ،.م صادقي، نجاري

 .031-517 صفحات ،5شماره سوم، سال کشاورزي، نوين هاييافته .پاييزه گندم رقم دو برداشت شاخص و نيتروژن مصرف
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 و رزشا بـا  دارويي گياه) گاوزبان گياه بر مروري .0711 .ح ،اميدي و .ا ،قالوند ،.م شريفي، ،.ش رضازاده، ،.ع زاده،سروش ،.ح بادي، نقدي

 .0 -03 صفحات ،51شماره چهارم، دوره ششم، سال دارويي، گياهان فصلنامه (اسيد گامالينولنيک از غني
Abreu, I. N. and Mazzafera, P. 2005. Effect of water and temperature stress on the content of active constituents of 

Hypericum brasiliense Choisy. Plant Physiology and Biochemistry 43: 241–248. 
Aflatuni, A. 2005. The yield and essential oil content of mind (Mentha ssp.) in Ontario. Canada journal of Essential oil 

Research 35: 663-666. 

Erkossa, T., Stahr, K. and Tabor, G. 2002. Integration of Organic and Inorganic Fertilizers: Effect on Vegetable 

Productivity. Ethiopian Agricultural research Organization, Debre Zeit Agricultural Research Centre, Ethiopia 

82: 247-256. 

Fatma, E .M., El-Zamik, I., Tomader, T., El-Hadidy, H. I., Abd El-Fattah, L. and Seham Salem, H. 2006. Efficiency of 

biofertilizers, organic and in organic amendments application on growth and essential oil of marjoram(Majorana 

hortensis L.) plants grown in sandy and calcareous .Agric. Microbiology Dept., Faculty of Agric., Zagazig 

University and Soil Fertility and Microbiology Dept., Desert Research Center, Cairo, Egypt 212-264. 
Han, H. S., Supanjani, D. and Lee K. D. 2006. Effect of coin coculation with phosphate andpotassium solubilizing 

bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Plant Soil Environ 52: 130-136. 

Hecl, J. and Sustrikova, A. 2006. Determination of heavy metals in chamomile flower drug-an assurance of quality 

control. Program and Abstract book of the 1st International Symposium on Chamomile Research, Development 

and Production pp.69. 

Khalid, Kh. A. 2006. Influence of water stress on growth, essential oil, and chemical composition of herbs (Ocimum 

sp.). International Agrophysics 20: 289-296. 

Mahfouz, S. A. and Sharaf-Eldin, M. A. 2007. Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil 

content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Int. Agrophysics 21: 361-366. 
Nagananda, G. S., Das, A., Bhattacharya, S. and Kalpana, T. 2010. In vitro studies on the effects of biofertilizers 

(Azotobacter and Rhizobium) on seed germination and development of Trigonella foenum-graecum L. using a 

novel glass marble containing liquid medium. Int. J. Botany 6: 394-403. 

Ramamoorthy, K., Natarajan, N. and Lakshmanan, A. 2000. Seed biofortification with Azospirillum spp.for 

improvement of seedling vigour and productivity in rice (Oryza sativa L.). Seed Science and Technology 28: 

809-815. 

Saravanakumar, D., Kavino, M., Raguchander, T., Subbian, P. and Samiyappan, R. 2011. Plant growth promoting 

bacteria enhance water stress resistance in green gram plants. Acta Physiol Plant 33: 203–209. 
Sharma, A. K. 2002. Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobios, India 407p. 
Shubhra, K., Dayal, J., Goswami, C. L. and Munjal, R. 2004. Effects of water-deficit on oil of Calendula aerial parts. 

Biologia Plantarum 48(3): 445-448. 

Singh, D., Chand, S., Anvar, M. and Patra, D. 2003. Effect of organic and inorganic amendment on growth and nutrient 

accumulation by isabgol (Plantago ovata) in sodic soil under greenhouse conditions. J. Med. Aromat. Plant. Sci 

25: 414-419. 
Wu, S. C., Cao, Z. H., Li, Z. G., Cheung, K. C. and Wong, M. H. 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and 

K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma 125:155–166. 
Zahoor, A., Ghafor, A. and Muhammad, A. 2004. Plantago ovata- A crop of arid and dry climates with immense herbal 

and pharmaceutical importance. Introduction of Medicinal Herbs and Spices as Crops Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock, Pakistan 71(2): 612-644. 
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Effect of Nitrogen and Phosphorous Biofertilizers on Quantitative and Qualitative 

Traits of Borage (Borago officinalis L.) under Water Deficit Stress 

 

Karami
1
, A., Sepehri

2*
, A., Hamzei 

2
, J. and Salimi

3,
 Gh. 

 

Abstract 

In order to study the effect of biofertilizer )Nitroxin and Biophosohate (on quantitative and qualitative traits of 

Borago officinalis, a field experiment was conducted at Kermanshah, Iran, in year 2011. Water deficit stress set as main 

factor with four levels, D1 (interrupt irrigation in vegetative phase), D2 (interrupt irrigation in reproductive phase), D3 

(interrupt irrigation in vegetative phase + productive phase) and D4 (without water deficit stress). Water deficit stress 

was applied by interrupting irrigation once. Fertilizer treatments set as sub factor with three levels, F1 (100% chemical 

fertilizer), F2 (50% of chemical fertilizer + biofertilizer), F3 (25% of chemical fertilizer + biofertilizer). Result indicated 

that these treatments had significant effects on plant height, number of branches, yield of florescence, essential oil yield 

and mucilage yield. The highest value of the plant criteria was related to without stress and by using 50% of chemical 

fertilizer + biofertilizer. And the lowest value was achieved from stress in vegetative + reproductive stages by using 

25% of chemical fertilizer + biofertilizers. 50% of chemical fertilizer + biofertilizer in vegetative stage 14% and in 

reproductive stage 19% increase the plant height in compare to use of 100% chemical fertilizer. The highest essntial oil 

yield (7/18) and Musilage yield (74/94) was achieved by using 50% of chemical fertilizer + biofertilizers without stress 

situation.  
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