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  عملکرد، بر آبیکم تنش شرایطدر  اوره کود انواع از متفاوتی مقادیر و بیولوژیک کودهای کاربرد اثرات
 (.Calendula officinalis L) بهارهمیشه گل دارویی گیاه مؤثره مواد و نیتروژن مصرف کارایی
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 چکیده
 مصرف کارايي عملکرد، بر آبيکم تنش تحت اوره کود انواع از متفاوتي مقادير و بيولوژيک کودهای کاربرد اثرات ابييارز منظوربه

 و 1394-1395) زراعي سال دو طي آزمايشي ،(.Calendula officinalis L) بهارهميشه گل دارويي گياه در مؤثره مواد و نيتروژن
 پايه طرح قالب در پالت اسپليت صورتبه آزمايش .شد اجرا پيشوا-ورامين واحد اسالمي آزاد دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در( 1396-1395
 تنش عدم ،سطح دو در اصلي عامل عنوانبه آبيکم سطوح شامل آزمايشي تيمارهای گرديد. انجام تکرار سه در تصادفي کامل هایبلوک

 )شاهد(، مصرف)عدم فرعيعامل عنوانبه سطح چهار در بيولوژيک کود سطوح همچنين دهي،غنچه مرحله در آبياری قطع و )شاهد( آبيکم
 سطح چهار در نيز اوره کود انواع بود. آزوسپيريلوم و ازتوباکتر تلفيق و )برازيلنس( آزوسپيريلوم کاربرد )کروکوکوم(، ازتوباکتر کاربرد

 براساس هکتار در رمگکيلو 175) گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار )شاهد(، مصرفعدم شامل فرعيفرعي عامل عنوانبه
 پوشش بدون اوره کود شده توصيه مقدار و هکتار( در کيلوگرم 131) گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار %75 ،کودی( توصيه

 گل، عملکرد کاهش به منجر دهيغنچه مرحله در آبياری قطع که داد نشان نتايج بود. هکتار در کيلوگرم 175 ميزانبه (منطقه رايج )فرم
 کارايي افزايش به منجر اما گرديد. نيتروژن جذب کارايي و زراعي( )کارايي نيتروژن از استفاده کارايي نيتروژن، ميزان بيولوژيک، عملکرد
 توصيه مقدار همراه به آزوسپيريلوم و ازتوباکتر تلفيق کاربرد آزمايش سال دو هر در همچنين شد. مورولول و کادينول-آلفا نيتروژن، مصرف

 تنشعدم شرايط در نيتروژن از استفاده کارايي ميزان بيشترين .گرديد کادينول-آلفا ميزان افزايش به منجر گوگردی پوشش با اوره کود شده
 آمد. بدست گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار %75 کاربرد و آزوسپيريلوم و ازتوباکتر تلفيق بيولوژيک کود از استفاده و آبيکم
 گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار با آزوسپيريلوم و ازتوباکتر تلفيق بيولوژيک کود از استفاده و آبيکم تنش عدم دوم سال در
 آزوسپيريلوم و ازتوباکتر تلفيق کاربرد و آبيکم تنش عدم نيز مدو و اول سال در گرديد. نيتروژن مصرف کارايي دارمعني کاهش به منجر نيز
 .شد بيولوژيک عملکرد و گل عملکرد افزايش به منجر گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار و

 
 نيتروژن. مصرف کارايي ،گوگردی پوشش با اوره کود آزوسپيريلوم، ازتوباکتر، گل، عملکرد :یدیکل یاههواژ
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 مقدمه
 گياهان به داروسازی صنايع نياز و جمعيت افزايش

 مؤثره مواد اهميت و دارو توليد اوليه مواد عنوانبه دارويي
 دارويي گياهان توليد و کشت سبب مختلف صنايع در آنها
 (.Calendula officinalis L) بهارشهيهم گياه است. شده

 (Asteraceae) کاسني خانواده از يکساله و معطر گياهي
 گياه اين هایگل .است مديترانه نواحي آنمنشأ  و باشدمي
 اسانس، ثره،ؤم مواد حاوی و نارنجي يا زرد رنگ به

 اهانيگ از يکي و باشدمي کاروتنوئيد و ساپونين فالونوئيد،
 آن عصاره و گل از امروزه که است شده شناخته ييدارو

 و يشيآرا عيصنا و یداروساز عيصنا در يفراوان استفاده
 مشکالتي اما(؛ Omidbaigi, 2000) شوديم يبهداشت

 اثر توليد کاهش بر عناصر ساير از بيش آب کمبود ازجمله
نيمه و خشک مناطق جزء ايرانطور مشخص هب گذارد.مي

بايد  را کشاورزی از نوعي بنابراين ،شودمي محسوب خشک
 به آن خشکنيمه اقليم و ايران کشاورزی بستر که نمود پياده

 با پايدار توليدی از بتوان ترتيببدين تا کندمي ديکته ما
 امروزه .شد برخوردار محيطي زيست عوارض کمترين

 بلکه بوده فقير آليمواد نظر از تنهانه کشورمان هایخاک
 خاک آليماده حفظ و داشتننگه ثابت دما، بودن باالدليل به

 ,.Rezvani Moghaddam et al) باشدمي دشوار بسيار

 در شيميايي کودهای از استفادهسويي  از .(2015
 يکي،فيز ساختار تخريب باعث تنهانه زراعي هایاکوسيستم
 محصوالت کيفيت بلکه ،شودمي خاک بيولوژيک و شيميايي

 کود کاربرد اما دهد.مي قرار ثيرتأ تحت نيز را شده توليد
 آن به زراعي گياه رودمي انتظار که زماني در نيتروژن
 به منجر عملکرد، توليد بر مثبت ثيرأت برعالوه دهد، واکنش
 شودمينيز  نيتروژن حد از بيش استفاده خطر کاهش

(Guarda et al., 2004.) انجام هایپژوهش با رابطه در 
 مؤثره ماده و عملکرد بر نيتروژني کودهای بارهدر شده

 را تحقيقي (2007) همکاران و Ameri ،دارويي گياهان

 صفات روی نيتروژن مختلف سطوح اثرات بررسي منظوربه
 نشانآنان  نتايج دادند. انجام دارويي گياه اسانس و زراعي

 و رويشي صفات روی نيتروژني تيمارهای از استفاده که داد
 بيشترين که صورتيبه ؛داشتند تأثير بهارهميشه گل عملکرد
 هکتار در کيلوگرم 150 تيمار در خشک گل عملکرد
 در آمد. بدست مربعمتر در گرم 86/102 ميزان به نيتروژن

 مصرف و جذب یهاييکارا راتييتغ روند يبررسميان  اين
 مختلف سطوح در آن به وابسته یرهايمتغ و تروژنين
 همکاران و Renato حال اين با است. اهميت حائز نتروژين
 نيتروژني شکلويژه به خاک نيتروژنفراهمي  ميزان (2003)

 آنزيرا فراهمي  دانستند، فصلينوسانهای  دستخوش را آن
 فعاليت و اکسيژن ب،آهمانند  عواملي بهبستگي 

 تواننمي يکباره به اما .دارد خاک هایميکروارگانيسم
 ،نمود حذف زراعي هایاکوسيستم از را شيميايي کودهای

 و کافي درآمد مناسب، توليد از اطمينان ،پايداری الزمه زيرا
 ،زيستي کودهای روی بر تحقيقي در .است توليد امنيت

Moradi رازيانه گياه بررسي در (2011) همکاران و 
(Foeniculum vulgare Mill.) عملکرد افزايش متوجه 

 مقايسه در نيتروژن کنندهتثبيت زيستي کود تيمار در اسانس
 تدريجي یآزادساز که کردند بيان آنان .شدند شاهد با

 باشدمي گياه یرشد مراحل با متناسب که غذايي عناصر
 آن کيفيت بهبود و اسانس عملکرد ميزان افزايش باعث
 توليد در جهاني رويکرد که آنجا از کلي طوربه .گرديد

 مؤثره ماده کيفيت و يتکمّ بهبود سمت به دارويي گياهان
 مکمل ایگزينه عنوانبه تواندمي زيستي کودهای باشد،مي

 خاک حاصلخيزی افزايش منظوربه شيميايي کودهای برای
 شوند مطرح پايدار کشاورزی در محصوالت توليدات در
(Pintea et al., 2003). اثرات بررسي پژوهش اين از هدف 

 در کندرو دسته از کودهای کنار در زيستيکودهای کاربرد
 است. آبيکم تنش شرايط در بهارهميشه گياه
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 هاروش و مواد
 مقادير و بيولوژيک کودهای کاربرد اتاثر ابييارز منظوربه

 گياه در آبيکم تنش شرايط تحت اوره کود انواع از متفاوتي
 و 1394-1395) زراعي سال دو طي آزمايشي ،بهارهميشه
 اسالمي آزاد دانشگاه تحقيقاتي مزرعه در( 1396-1395
به آزمايش .(1)جدول  گرديد اجرا پيشوا-ورامين واحد

 کامل هایبلوک پايه طرح قالب در پالت اسپليت صورت
 شامل آزمايشي تيمارهای شد. اجرا تکرار سه در تصادفي
 سطح دو در اصلي عامل عنوانبه آبيکم مختلف سطوح

 ،(دهيغنچه مرحله در آبياری قطع و )شاهد( آبيکم تنشعدم)
 عامل عنوانبه سطح چهار در بيولوژيک کود سطوح همچنين

 ازتوباکتر، کاربرد ،)شاهد( بيولوژيک کود مصرف )عدم فرعي
 نيز اوره کود انواع بود. باکتريايي تلفيق و ريلوميآزوسپ کاربرد

 مصرف)عدم شامل فرعيفرعي عامل عنوانبه سطح چهار در
 175) گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار )شاهد(،
 پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار %75 ،هکتار( در کيلوگرم
 فرم شده توصيه مقدار و هکتار( در کيلوگرم 131) گوگردی

 هکتار در کيلوگرم 175 ميزان به پوشش( )بدون اوره کود رايج
 شد. تهيه گرگان تميشه بنيان دانش شرکت از هاباکتری بود.
 آن گرم هر که تلقيحمايه گرم هفت ها،باکتری با بذر تلقيح برای

 .گرديد استفاده بود، فعال و زنده باکتری عدد 107 حاوی
 تلقيحمايه بهتر چسبندگي برای عربي صمغ محلول از همچنين
 آفتاب نور از دور و سايه محيط در عمليات کليه و شد استفاده

 بالفاصله و کشت شدن خشک از پس بذرها وگرديد  انجام
 مصرف مقدار و خرداد اول هفته در کشت .انجام شد آبياری

نمونه برداشت، از پس .گرديد انجام کودی توصيه براساس کود
مانند  صفاتي و منتقل آزمايشگاه به صفات گيریاندازه برای ها
 نيتروژن، جذب کارايي ،کل نيتروژن ميزان مؤثره، ماده قدارم

 مورد نيتروژن از استفاده کارايي و نيتروژن مصرف کارايي
 نيتروژن کاربرد اثر در باال عملکرد گرفت. قرار گيریاندازه

 سنجيده نيتروژن مصرف کارايي نامبه شاخصي توسط معموالً
 :از ستا عبارت نيتروژن مصرف کارايي تعريف، به بنا ؛شودمي

 و است شده مصرف نيتروژن واحد هر ازایبه عملکرد مقدار
 دو ضربحاصل از نيتروژن مصرف کارايي تعريف اين طبق

 از استفاده کارايي ديگری و نيتروژن جذب کارايي مؤلفه،
 رابطه از نيتروژن از استفاده کارايي .آيدمي بدست نيتروژن

 توسط شده جذب نيتروژن کل به اقتصادی اندام توليد ميزان
 ميان نسبت نيتروژن، جذب کارايي همچنين ؛آيدمي بدست گياه
 شده همافر نيتروژن به تودهزيست در شده جذب نيتروژن کل
 بکار نيتروژن کود مجموع از دهدمي نشان و است خاک در

 است يافته تجمع محصول بيوماس در آن از ميزان چه رفته
(Moll et al., 1982.) نيز بيولوژيک و گل عملکرد محاسبه 

 در حاشيه حذف از پس گياه رسيدگي مرحله در ترتيببه
 طوربه کرت هر برای و برداشت بوته کل مربع،متر يک سطح

 دو سطح از همچنين ؛گرديد وزن و گذاریشماره جداگانه
 توزين، از پس و شده گرفته نظر در کرت هر از مربعمتر

 جداگانه طوربه کرت هر برای مربعمتر در بيولوژيک عملکرد
 یآمار یهابرنامه قيطر از هاداده عملکرد گرديد. محاسبه

SAS قيطر از هانيانگيم و گرفت قرار ليوتحلهيتجز مورد 
 شدند. سهيمقا %5 سطح در دانکن هدامن چند آزمون

 
 رعهمز خاک مشخصات -1 جدول

B 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

K 

(ppm) 

P 

(ppm) 

N 

)%( 

OM 

)%( 

OC 

)%( 

TNV 

)%( 
pH 

EC 

(1-dS.M) 

Silt 

)%( 

Sand 

)%( 

Clay 

)%( 

 نوع

 آزمایش

22/1 74/9 96/0 56/0 44/3 6/406 8/12 06/0 16/1 68/0 4/21 78/7 97/1 42 36 22 
 نمونه

 خاک



 ربرد کودهای بیولوژیک و ...اثرات کا                                                                                                                                                                550

 

 نتایج
 زراعی( )کارایی نیتروژن از استفاده کارایی

 (،S) آبيکم تنش اثر آزمايش سال دو هر در نتايج براساس
 و %1 سطح در (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک کود

 %1 سطح در S×B×N و S×B، S×N اثر اول سال در همچنين
 دارمعني صفت اين بر %1 سطح در (B×N) اثر دوم سال در و

 منجر آزمايش سال دو هر در آبيکم تنش (.2 )جدول گرديد
 استفاده کارايي که طوریبه .شد صفت اين دارمعني کاهش به
 آبيکم تنش عدم به نسبت آبيکم تنش شرايط در نيتروژن از
 يافت. کاهش %4/22 و %7/34 ترتيببه دوم و اول سال در
 نتايج اوره و بيولوژيک کود متقابل اثر ميانگين مقايسه در

 تلفيق بيولوژيک کود از استفاده دوم سال در که داد نشان
 کارايي افزايش به منجر (گوگردی) اوره کود و باکتريايي

 از استفاده کارايي بيشترين که طوریبه گرديد. نيتروژن زراعي
 توصيه مقدار %75 و باکتريايي تلفيق تيمارهای در نيتروژن

 کاربرد و باکتريايي تلفيق همچنين و (گوگردی) اوره کود شده
 (.1 )شکل شد حاصل (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار

 سال در (S×B×N) عامل سه متقابل اثر ميانگين مقايسه در
 عدم شرايط در نيتروژن از استفاده کارايي ميزان بيشترين اول

 مقدار %75 کاربرد و باکتريايي تلفيق زا استفاده و آبيکم تنش
 شرايط واقع در آمد. دستب (گوگردی) اوره کود شده توصيه

 اوره کود انواع و باکتريايي تلفيق کاربرد و آبيکم تنش عدم
 (.6 )جدول گرديد نيتروژن از استفاده کارايي افزايش به منجر

 اوره کود شده توصيه مقدار %75 از استفاده تحقيق اين در
 و گرديد نيتروژن از استفاده کارايي افزايش به منجر (گوگردی)

 شده توصيه مقدار کاربرد در نيتروژن از استفاده کارايي ميزان
 يافت. کاهش پوشش بدون اوره کود و (گوگردی) اوره کود

 داد نشان راستا همين در (2004) همکاران و Guarda نتايج
 از استفاده کارايي کاهش باعث نيتروژن کاربرد افزايش که

 مصرف مورد در نزولي بازده قانون به توجه با شد. نيتروژن
 ثيرأت مصرفي کود اوليه واحدهای اينکه برمبني غذايي عناصر

 نيتروژن مصرف قدر هربنابراين  دارند، عملکرد روی بيشتری
  يابد.مي کاهش آن از استفاده کارايي يابد، افزايش

 
 نیتروژن جذب کارایی

 تنش اثر آزمايش سال دو هر در تحقيق اين نتايج براساس
 سطح در (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک کود (،S) آبيکم
 تنش (.2 )جدول شد دارمعني نيتروژن جذب کارايي بر 1%

 اين دارمعني کاهش به منجر آزمايش سال دو ره در آبيکم
 شرايط در نيتروژن جذب کارايي که طوریبه گرديد. صفت
 ترتيببه دوم و اول سال در تنش عدم به نسبت آبيکم تنش

 دو هر در بيولوژيک کود کاربرد يافت. کاهش %6/9 و 9%
 نيتروژن جذب کارايي دارمعني افزايش به منجر آزمايش سال

 شرايط در صفت اين ميزان بيشترين سال دو هر در گرديد.
 در اينکه ضمن (.2 )شکل شد حاصل باکتريايي تلفيق کاربرد

 در نيتروژن جذب کارايي ميزان بيشترين آزمايش سال دو هر
 .بدست آمد گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه مقدار
 
 کل نیتروژن میزان
 کود (،S) آبيکم تنش اثر آزمايش سال دو هر در

 ميزان بر %1 سطح در (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک
 در (B×N) اثر اول سال در همچنين شد. دارمعني گياه نيتروژن

 آبيکم تنش (.3 )جدول گرديد دارمعني صفت اين بر %1 سطح
 صفت اين دارمعني کاهش به منجر آزمايش سال دو هر در

 عدم به نسبت تنش شرايط در کل نيتروژن که طوریبه گرديد.
 کاهش %1/10 و %9 ترتيببه دوم و اول سال در آبيکم تنش

 به منجر آزمايش سال دو هر در بيولوژيک کود کاربرد يافت.
 بيشترين سال دو هر در گرديد. کل نيتروژن دارمعني افزايش

 کمترين و باکتريايي تلفيق کاربرد شرايط در صفت اين ميزان
 ميزان بيشترين سال دو هر در شد. حاصل شاهد تيمار در

 (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد در کل نيتروژن
 مقدار کاربرد شرايط در کل نيتروژن که طوریبه .گرديد حاصل
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 و اول سال در شاهد به نسبت (گوگردی) اوره کود شده توصيه
 مقايسه در يافت. افزايش %8/21 و %2/22 ترتيببه دوم

 که داد نشان نتايج ،اوره و بيولوژيک کود متقابل اثر ميانگين
 و باکتريايي تلفيق تيمارهای در کل نيتروژن بيشترين اول سال

 تلفيق همچنين و پوشش( )بدون اوره کود شده توصيه مقدار
 (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد و باکتريايي

 سه از يک هر بدون بيولوژيک کود .(3 )شکل بدست آمد
 نداشت. کل نيتروژن ميزان بر یدارمعني اثر اوره کود تيمار

 نتايج با نيتروژن کود کاربرد با نيتروژن افزايشکه  طوریبه
(Ameri et al., 2007) داشت مطابقت بهارهميشه در. 

 
 نیتروژن مصرف کارایی
 کود (،S) آبيکم تنش اثر آزمايش سال دو هر در

 کارايي بر %1 سطحدر  (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک
 و S×B اثر دوم سال در همچنين شد. دارمعني نيتروژن مصرف

S×B×N اثر و %1 سطح در S×N صفت اين بر %5 سطح در 
 سال دو هر در آبيکم تنش (.3 )جدول گرديد دارمعني

 کهطوریبه گرديد. صفت اين دارمعني افزايش به منجر آزمايش
 عدم به نسبت آبيکم تنش شرايط در نيتروژن مصرف کارايي

 درصد 7/11 و 4/10 ترتيببه دوم و اول سال در تنش
 آزمايش سال دو هر در بيولوژيک کود کاربرد يافت. افزايش

 هر در گرديد. نيتروژن مصرف کارايي دارمعني کاهش به منجر
 کود کاربرد عدم شرايط در صفت اين ميزان بيشترين سال دو

 حاصل باکتريايي تلفيق کاربرد تيمار در کمترين و بيولوژيک
 به منجر اوره کود از استفاده آزمايش سال دو هر در شد.

 در نيتروژن مصرف کارايي ميزان بيشترين شد. دارمعني کاهش
 اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد در کمترين و شاهد تيمار

 بدون يعني اوره کود رايج فرم شده توصيه مقدار و (گوگردی)
 S×B×N عامل سه متقابل اثر مقايسه در شد. حاصل پوشش

 تنش شرايط در نيتروژن مصرف کارايي بيشترين دوم سال در
 کل در آمد. دستب اوره کود و بيولوژيک کود عدم و آبيکم

 توصيه مقدار با همراه باکتريايي تلفيق از استفاده و تنش عدم
 گرديد صفت اين دارمعني کاهش به منجر (گوگردی) اوره شده

 Babani (2000)و  Lichtenthaler که اینتيجه (.6 جدول)
 تحريک طريق از نيتروژن زياد کاربرد که بود اين گرفتند
 منجر نيتروژن، متابوليسم يندافر اشباع و نيترات جذب افزايش

 نيتروژن مصرف کارايي روی و شودمي C/N نسبت کاهش به
  دارد. منفي تأثير
 

 گل عملکرد
 کود (،S) آبيکم تنش اثر آزمايش سال دو هر در

 S×B، S×N متقابل اثر و (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک
 در همچنين شد. دارمعني گل عملکرد بر %1 سطح در B×N و

 %1 سطح در صفت اين بر S×B×N عامل سه اثر اول سال
 سال دو هر در آبيکم تنش (.3 )جدول گرديد دارمعني

 کهطوریهب گرديد. صفت اين دارمعني کاهش به منجر آزمايش
 در تنش عدم به نسبت آبيکم تنش شرايط در گل عملکرد

 يافت. کاهش %4/16 و %7/13 ترتيببه دوم و اول سال
 افزايش به منجر آزمايش سال دو هر در بيولوژيک کود کاربرد
 کاربرد بين اول سال در گرديد. گل عملکرد دارمعني

 نظر از باکتريايي تلفيق از استفاده و تنهاييبه ريلوميآزوسپ
 دوم سال در نداشت. وجود یدارمعني اختالف گل عملکرد
 باکتريايي تلفيق کاربرد شرايط در صفت اين ميزان بيشترين

 توصيه مقدار کاربرد شد. حاصل هکتار( در کيلوگرم 15/542)
 به منجر آزمايش سال دو هر در پوشش( )بدون اوره کود شده

 گل عملکرد که طوریهب گرديد. گل عملکرد دارمعني افزايش
 به نسبت (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد در

 %1/99 و %8/60 ترتيببه دوم و اول سال در شاهد تيمار
 کود و آبيکم تنش متقابل اثر ميانگين مقايسه يافت. افزايش

 عدم شرايط در آزمايش سال دو هر در که داد نشان بيولوژيک
 اين دارمعني افزايش به منجر بيولوژيک کود از استفاده ،تنش
 بيشترين آزمايش سال دو هر در که طوریهب گرديد. صفت
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 باکتريايي تلفيق و آبيکم تنش عدم شرايط در صفت اين ميزان
 حاصل هکتار در کيلوگرم 5/572 و 6/653 ميزان به ترتيببه

 و آبيکم تنش متقابل اثر ميانگين مقايسه در .(8 )جدول شد
 شرايط در سال دو هر در گل عملکرد بيشترين ،اوره کود واعنا

 (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد و تنش عدم
 هکتار در کيلوگرم 25/596 و 47/544 ميزان به ترتيببه

 تنش شرايط در بيولوژيک کود از استفاده همچنين آمد. بدست
 از استفاده عدم به نسبت صفت اين دارمعني افزايش به منجر
 مقايسه در گرديد. تنش شرايط همين در بيولوژيک کود

 در که داد نشان نتايج اوره و بيولوژيک کود متقابل اثر ميانگين
 و باکتريايي تلفيق تيمارهای در گل عملکرد بيشترين اول سال

 کيلوگرم 44/611) پوشش بدون اوره کود شده توصيه مقدار
 توصيه مقدار کاربرد و باکتريايي تلفيق همچنين هکتار(، در

 و هکتار( در کيلوگرم 01/602) (گوگردی) اوره کود شده
 (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار و ريلوميآزوسپ کاربرد

 دوم سال در شد. حاصل هکتار( در کيلوگرم 74/581)
 کاربرد و باکتريايي تلفيق تيمارهای در گل عملکرد بيشترين

 در کيلوگرم 62/724) (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار
 توصيه مقدار کاربرد و ريلوميآزوسپ کاربرد همچنين و هکتار(

 هکتار( در کيلوگرم 8/677) (گوگردی) اوره کود شده
 بيشترين (S×B×N) عامل سه متقابل اثر مقايسه در .آمدبدست

 استفاده و آبيکم تنش عدم شرايط در اول سال در گل عملکرد
 اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد و باکتريايي تلفيق از
  دآم بدست (هکتار در کيلوگرم 28/788) (گوگردی)

 عملکرد کاهش باعث آبيکم تنش که داد نشان نتايج .(8 )جدول
 روی تحقيقات نتايج با نتايج اين شود.مي بهارهميشه گياه در گل

 .(Metwally et al., 2013) دارد مطابقت بهارهميشه
 

 بیولوژیک عملکرد
 تنش اثر آزمايش سال دو هر در تحقيق اين نتايج براساس

 اثر و (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک کود (،S) آبيکم

 عملکرد بر %1 سطح در S×B×N و S×B، B×N متقابل
 در دوم سال در S×N اثر همچنين شد. دارمعني بيولوژيک

 مقايسه در (.3 )جدول گرديد دارمعني صفت اين بر %1 سطح
 بيشترين اول سال در S×B×N عامل سه متقابل اثر ميانگين

 از استفاده و تنش عدم شرايط در بيولوژيک عملکرد ميزان
 .شد حاصل اوره کود فرم سه هر کاربرد با باکتريايي تلفيق

 تنش عدم شرايط در دوم سال در بيولوژيک عملکرد بيشترين
 شده توصيه مقدار کاربرد و باکتريايي تلفيق از استفاده و آبيکم

 آمد بدست هکتار( در کيلوگرم 7/7488) (گوگردی) اوره کود
 (2012) همکاران و Sedghi توسط تحقيقي نتايج (.7 )جدول

 توليد باعث ماليم تنشکه  داد نشان بهارهميشه روی بر
 . شد عصاره و خشک ماده عملکرد بيشترين

 
 کادینول-آلفا

 کود (،S) يآبکم تنش اثر آزمايش سال دو هر در
 شد. دارمعني %1 سطح در (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک

 (.4 )جدول دگردي دارمعني %1 سطح در B×N اثر اول سال در
 اول سال در تنش عدم به نسبت تنش شرايط در کادينول-آلفا

 کود کاربرد .يافت افزايش %8/8 و %9/8 ترتيببه دوم و
 به منجر نيز آزمايش سال دو هر در باکتريايي تلفيق بيولوژيک

 ميزان که طوریبه گرديد. کادينول-آلفا ميزان دارمعني افزايش
 سال در شاهد به نسبت بيولوژيک کود کاربرد شرايط در آن

 همچنين .يافت افزايش %5/18 و %4/19 ترتيببه دوم و اول
 مقدار کاربرد و (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد
 افزايش به منجر سال دو هر در پوشش بدون شده توصيه
 کود متقابل اثر ميانگين مقايسه شد. صفت اين دارمعني

  ميزان بيشترين اول سال در داد نشان اوره و بيولوژيک
 مقدار کاربرد و باکتريايي تلفيق تيمارهای در کادينول-آلفا

 (.4 )شکل شد حاصل (%20) گوگردی اوره کود شده توصيه
 تحقيقات نتايج با زيستي کود کاربرد اثر در کادينول-آلفا افزايش

Sedghi دارد. مطابقت بهارهميشه در (2012) همکاران و 
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 مورولول
 کود (،S) آبيکم تنش اثر آزمايش سال دو هر در

 ميزان بر %1 سطح در (N) اوره کود انواع و (B) بيولوژيک
 اثر سال دو هر در همچنين شد. دارمعني مورولول ثرهؤم ماده

B×N نشت .گرديد دارمعني صفت اين بر %5 و %1 سطح در 
 اين دارمعني افزايش به منجر آزمايش سال دو هر در آبيکم

 تنش شرايط در مورولول ميزان که طوریبه گرديد. صفت
 %9/10 ترتيببه دوم و اول سال در تنش عدم به نسبت آبيکم
 متقابل اثر ميانگين مقايسه در (.4 )جدول يافت افزايش %12 و

 بيشترين اول سال در که داد نشان نتايج اوره و بيولوژيک کود

 مقدار کاربرد و باکتريايي تلفيق تيمارهای در مورولول ميزان
 کاربرد و (%2/7) گوگردی پوشش با اوره کود شده توصيه
 بدون اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد و باکتريايي تلفيق

 تلفيق از استفاده دوم سال در شد. حاصل (%2/7) پوشش
 افزايش به منجر (گوگردی) اوره کود کاربرد با همراه باکتريايي

 شده توصيه مقدار %75 بين اما گرديد. ثرهؤم ماده اين دارمعني
 صفت اين نظر از (گوگردی) اوره کود شده توصيه مقدار و

 مورولول افزايش .(5 )جدول نشد مشاهده یدارمعني اختالف
 و Sedghi تحقيقات نتايج با زيستي کود کاربرد اثر در

 دارد. مطابقت بهارهميشه گياه در (2012) همکاران
 

 یی روگیاه دا بر آبیشرایط تنش کم دراوره  انواع کودتجزیه واریانس اثر کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از  -2جدول 
 (1395-1396و  1394-1395) سال آزمایشی بهار طی دوهمیشه گل

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 کارایی جذب نیتروژن کارایی استفاده از نیتروژن

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول  

 ns 01/0 ns 04/0 ns 07/0 ns 52/1 2 تکرار

 1 ** 05/28 ** 35/16 ** 07/86 ** 14/98 (S) آبیکمتنش 

 99/0 02/0 08/0 04/4 2 اصلی یخطا

 3 ** 82/16 ** 33/17 ** 46/31 ** 64/72 (Bکود بیولوژیک )

S×B 3 ** 11/5 ns 22/0 ns 04/0 ** 23/0 

 47/0 71/0 08/0 03/0 12 خطای فرعی

 2 ** 99/1 ** 37/2 ** 10 ** 82/7 (Nکود اوره ) انواع

S×N 2 ** 4/0 ns 06/0 ns 44/0 ** 71/0 

B×N 6 ns 06/0 ** 12/3 ns 82/0 ** 79/0 

S×B×N 6 ** 2/0 ns 27/0 ns 17/0 ns 42/0 

 58/0 9/0 13/0 04/0 32 خطای فرعی فرعی

 3/3 1/4 5/9 4/6 - (%ضریب تغییرات )

ns ،*  1و  %5دار در سطوح دار و معنيترتيب غيرمعني: به**و% 

  



 

 

  سال آزمایشی بهار طی دوهمیشه گلیی روگیاه دابر آبی تنش کم شرایط دراوره  انواعتجزیه واریانس اثر کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از  -3جدول 

 (1395-1396 و 1395-1394)

 منابع

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 میزان نیتروژن
 کارایی مصرف نیتروژن

 )کارایی فیزیولوژیک(
 بیولوژیک عملکرد گلعملکرد 

 سال دوم سال دوم اول سال سال اول سال اول سال دوم سال اول  

 ns 001/0 ns 015/0 ns 01/0 ** 4/365431 ns 36/21148 ns 5/1222 ns 4/715 2 تکرار

 1 ** 589/1 ** 859/1 ** 14/351 ** 6/8718519 ** 11/8588453 66/149747 ** 6/290439 (S) کم آبیتنش 

 52/904 84/1059 42/20711 2/29854 74/2 01/0 007/0 2 اصلی یخطا

 3 ** 371/0 ** 15/1 ** 89/68 ** 0/33723548 ** 57/28770457 15/199557 ** 19/315534 (Bکود بیولوژیک )

S×B 3 ns 001/0 ns 002/0 ns 52/1 ** 8/2722311 ** 79/11853864 57/3460 ** 57/4074 

 42/917 88/551 28/180660 4/191879 69/2 004/0 012/0 12 خطای فرعی

 3 ** 177/1 ** 169/1 ** 78/293 ** 8/9152379 ** 69/15359399 26/332898 ** 09/866718 (Nکود اوره ) انواع

S×N 3 ns 004/0 ns 007/0 ns 64/3 ns 3/218373 ** 33/543374 22/10804 ** 41/22843 

B×N 9 ** 036/0 ns 015/0 ns 44/5 ** 8/1753428 ** 42/879134 88/54758 ** 45/71705 

S×B×N 9 ns 004/0 ns 016/0 ns 02/1 ** 1/446807 ** 85/1463298 85/3185 ** 33/4741 

 34/2033 86/2011 3/111247 4/97264 08/3 01/0 01/0 48 فرعی فرعیخطای 

ضریب تغییرات 

(%) 
- 4/3 6/0 5/4 6/7 1/8 2/10 8/9 

ns ،*  1و  %5دار در سطوح دار و معنيترتيب غيرمعنيبه: **و% 
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بهار همیشه گل ییروگیاه دابر آبی شرایط تنش کم دراوره کود  انواعتجزیه واریانس اثر کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از  -4جدول 

 (1395-1396و  1394-1395) سال آزمایشی طی دو

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 مورولول ینولدکا-آلفا

 دوم سال سال اول سال دوم سال اول  

 ns 4/0 ns 28/0 97/3 ** 87/1 ** 2 تکرار

 1 ** 47/46 ** 81/47 ** 96/7 ** 19/9 (S) آبیکمتنش 

 4/0 02/0 68/0 05/0 2 اصلی یخطا

 3 ** 95/37 ** 46/38 ** 88/12 ** 5/10 (Bکود بیولوژیک )

S×B 3 ns 53/0 ns 11/0 ns 05/0 ns 01/0 

 19/0 16/0 33/0 19/1 12 خطای فرعی

 3 ** 22/27 ** 86/28 ** 57/13 ** 87/14 (Nکود اوره ) انواع

S×N 3 ns 42/0 ns 51/0 ns 08/0 ns 03/0 

B×N 9 ** 77/2 ns 75/0 ns 32/0 ns 31/0 

S×B×N 9 ns 16/0 ns 18/0 ns 04/0 ns 03/0 

 15/0 14/0 65/0 85/0 48 خطای فرعی فرعی

 1/7 7/6 8/4 7/5 - (%ضریب تغییرات )

ns ،*  1و  %5دار در سطوح دار و معنيترتيب غيرمعني: به **و% 
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در گیاه دارویی مورولول گانه کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره بر ماده مؤثره مقایسه میانگین اثر متقابل دو -5جدول 

 (1395-1396و  1394-1395) بهار طی دو سال آزمایشیهمیشه گل

 (%مورولول ) آزمایشی تیمارهای

 سال دوم سال اول منابع کود اوره کود بیولوژیک

 عدم مصرف )شاهد(

 g07/4 f12/4 عدم مصرف )شاهد(

 fg56/4 ef61/4 توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی 75%

 d35/5 cd38/5 مقدار توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی

 de98/4 cd39/5 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ازتوباکتر

 fg2/4 f27/4 عدم مصرف )شاهد(

 d37/5 f52/4 توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی 75%

 bc25/6 c73/5 مقدار توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی

 c6 c59/5 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 آزوسپیریلوم

 e71/4 f39/4 عدم مصرف )شاهد(

 bc05/6 cd48/5 توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی 75%

 b52/6 b26/6 مقدار توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی

 c93/5 b33/6 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 تلفیق ازتوباکتر و آزوسپیریلوم

 d4/5 de01/5 عدم مصرف )شاهد(

 bc33/6 b32/6 توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی 75%

 a2/7 a08/7 مقدار توصيه شده کود اوره با پوشش گوگردی

 a06/7 a91/6 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

  ست.دار در بين ميانگين تيمارهادر هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني
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کارایی آبی بر شرایط تنش کم دراوره  انواع کود مقادیر متفاوتی ازگانه کودهای بیولوژیک و مقایسه میانگین اثر متقابل سه -6جدول 

 (1395-1396 و 1394-1395) سال آزمایشی دو طیبهار همیشه گلیی روگیاه دامصرف و کارایی استفاده از نیتروژن در 

 تیمارهای آزمایشی
 کارایی مصرف نیتروژن )سال دوم(

 )گرم دانه بر گرم پروتئین(

 )سال اول(کارایی استفاده از نیتروژن 

 )گرم دانه بر گرم پروتئین(

 کود اوره انواع بیولوژیک کود
 عدم تنش

 آبیکم

 قطع آبیاری در

 دهیمرحله غنچه

 عدم تنش

 آبیکم

 قطع آبیاری در

 دهیمرحله غنچه

 عدم مصرف

 )شاهد(

 - - cd64/42 a85/54 عدم مصرف )شاهد(

 def17/40 b52/45 jk05/2 kl72/1 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 ei56/38 cd5/42 kl74/1 l56/1 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 defg7/39 cd69/42 l44/1 l31/1 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ازتوباکتر

 - - cd5/42 b53/46 عدم مصرف )شاهد(

 hl42/36 de62/40 de65/3 fg07/3 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 jn5/34 efgh23/39 ef42/3 ghi72/2 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 im76/35 efgh09/39 gh96/2 hi58/2 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ریلومیآزوسپ

 - - de76/40 bc4/44 عدم مصرف )شاهد(

 klmn06/34 fj25/37 c51/4 ghi61/2 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 mn21/33 gl86/36 d96/3 hi55/2 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 mno1/33 gk02/37 de81/3 jk06/2 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 تلفیق ازتوباکتر و

 آزوسپیریلوم

 - - ei42/38 cd22/42 عدم مصرف )شاهد(

 lmn88/33 hl33/36 a97/5 ghi67/2 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 o43/30 in63/34 b98/4 ij47/2 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 no66/32 im72/35 bc67/4 ghi87/2 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ست.دار در بين ميانگين تيمارهادر هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني
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عملکرد آبی بر شرایط تنش کم دراوره کود  انواعگانه کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از میانگین اثر متقابل سه مقایسه -7جدول 

 (1395-1396 و 1394-1395) سال آزمایشی دو طیبهار همیشه گل ییروگیاه دابیولوژیک 

 تیمارهای آزمایشی
 عملکرد بیولوژیک سال اول

 )کیلوگرم در هکتار(

 بیولوژیک سال دومعملکرد 

 )کیلوگرم در هکتار(

 اوره کود انواع بیولوژیک کود
 عدم تنش

 آبیکم

 قطع آبیاری

 (دهیغنچه)

 تنش عدم

 آبیکم

 قطع آبیاری

 (دهیغنچه)

 عدم مصرف

 )شاهد(

 no59/1973 o75/1815 pq46/1924 q61/1705 عدم مصرف )شاهد(

 kl64/2871 klm7/2601 mno15/2694 op41/2304 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 jk24/3112 kl26/2863 lmn96/3054 jkl34/3404 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 lmn13/2413 mno67/2286 nop4/2445 mno36/2677 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ازتوباکتر

 hi29/3756 jk93/3080 hijk92/3683 mno88/2702 عدم مصرف )شاهد(

 efg29/4411 gh61/4146 gh93/4286 hij96/3830 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 b5504 c79/5228 ed04/5348 ef81/5136 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 defg16/4491 fgh46/4191 fg33/4638 fg94/4585 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ریلومیآزوسپ

 defg06/4495 gh64/4128 fg93/4635 ijkl97/3542 )شاهد(عدم مصرف 

 ghi23/3989 hi98/3709 hij3914 ef2/5091 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 cde36/4910 defg64/4566 ef95/5092 c07/5960 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 ghi47/4024 gh17/4113 ghi25/4118 cd04/5729 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 تلفیق ازتوباکتر

 ریلومیو آزوسپ

 hi66/3660 ij24/3514 ijkl67/3584 mno68/2694 عدم مصرف )شاهد(

 a45/6897 cde22/4828 b13/6735 klm7/3197 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 a65/7222 bcd85/5055 a65/7488 hij59/3949 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 a38/6807 cdef16/4765 ab23/7028 fg13/4589 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ست.دار در بين ميانگين تيمارهادر هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني
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بر عملکرد گیاه آبی شرایط تنش کم دراوره  کودانواع گانه کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از مقایسه میانگین اثر متقابل سه -8جدول 

 1394-1395بهار در سال همیشه دارویی گل

 تیمارهای آزمایشی
 عملکرد گل سال اول

 )کیلوگرم در هکتار(

 کود اوره انواع بیولوژیک کود
 عدم تنش

 آبیکم

 درآبیاری  قطع

 دهیمرحله غنچه

 عدم مصرف

 )شاهد(

 no67/196 o47/173 عدم مصرف )شاهد(

 klm33/275 mn37/234 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 jkl21/312 Ij23/346 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 lmn91/249 lm3/272 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ازتوباکتر

 hij87/327 lm57/273 عدم مصرف )شاهد(

 fgh9/433 hi75/387 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 d3/541 de92/519 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 efg47/469 efg16/464 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 ریلومیآزوسپ

 def488 hij94/372 عدم مصرف )شاهد(

 gh412 d92/535 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 d1/536 c38/627 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 fgh5/433 c06/603 مقدار توصيه شده فرم رايج کود اوره

 تلفیق ازتوباکتر

 ریلومیو آزوسپ

 hi33/377 klm65/283 عدم مصرف )شاهد(

 b96/708 ij6/336 (گوگردی)توصيه شده کود اوره  75%

 a28/788 gh75/415 (گوگردی)مقدار توصيه شده کود اوره 

 ab81/739 efg07/483 کود اورهمقدار توصيه شده فرم رايج 
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 نمودار اثر متقابل کود بیولوژیک و انواع کود اوره بر کارایی استفاده از نیتروژن در سال دوم -1شکل 

 ست.دار در بين ميانگين تيمارهادر هر ستون حروف مشابه بيانگر عدم وجود تفاوت معني

 

 

 

 ومنیتروژن در سال د جذبنمودار اثر کود بیولوژیک بر کارایی  -2شکل 

 
 

 
 در سال اول کل میزان نیتروژنکود اوره بر  انواعکود بیولوژیک و متقابل نمودار اثر  -3شکل 
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 کادینول در سال اول-نمودار اثر متقابل کود بیولوژیک و انواع کود اوره بر آلفا -4 شکل

 
 بحث

 به منجر سال دو هر در دهيغنچه مرحله در آبياری قطع
 گرديد. گياه اقتصادی اندام عنوانبه گل عملکرد کاهش

 نيتروژن از استفاده کارايي کل نيتروژن ميزان کاهش همچنين
 نيز باکتريايي تلفيق از استفاده .دربرداشت را زراعي( )کارايي

 کارايي نيتروژن، ميزان گل، عملکرد دارمعني افزايش به منجر
 کارايي کاهش و نيتروژن جذب کارايي و نيتروژن از استفاده
 اوره کود شده توصيه مقدار کاربرد گرديد. نيتروژن مصرف

 و نيتروژن ميزان گل، عملکرد افزايش به منجر (گوگردی)
 ،اول سال در همچنين گرديد. نيتروژن مصرف کارايي کاهش
 نيتروژن مصرف کارايي دوم سال در و نيتروژن زراعي کارايي
 اول سال در گرفت. قرار عامل سه هر متقابل اثر ثيرأت تحت

 تنش عدم شرايط در نيتروژن از استفاده کارايي ميزان بيشترين
 توصيه مقدار %75 کاربرد و باکتريايي تلفيق از استفاده و آبيکم

 بيشترين دوم سال در آمد. بدست (گوگردی) اوره کود شده
 کود عدم و آبيکم تنش شرايط در نيتروژن مصرف کارايي

 و آبيکم تنش عدم کل در آمد. بدست اوره کود و بيولوژيک
 اوره کود شده توصيه مقدار با همراه باکتريايي تلفيق از استفاده

 نيتروژن مصرف کارايي دارمعني کاهش به منجر (گوگردی)
 پس کوتاهي مدت نيتروژني کودهای بيشتر که آنجا از .گرديد

 زراعي همچنين و نيتروژن مديريت روند،مي هدر مصرف از

 ميان اين در .دشو انجام دقيق طوربه کشت فصل طول در بايد
 کنندهمينأت سويک از (S.C.U) گوگردی پوشش با اوره کود

 گياهان غذايي عناصر مهمترين از يکي که است نيتروژن عنصر
 با نيتروژن مصرف افزايش رسدمي نظربه و باشدمي زراعي
 با (کودی توصيه) هکتار در کيلوگرم 157 تا گوگردی پوشش
 شد. گل عملکرد افزايش موجب رويشي رشد تحريک

 پوشش( )بدون منطقه رايج فرم نيتروژن افزايش ديگر عبارتيبه
 به نسبت رويشي، اندام نسبت افزايش با شده، توصيه ميزان به

 را گل عملکرد کاهش ،گوگردی پوشش با اوره کود مصرف
 بهارهميشه اينکه به توجه با ترتيب اين به است. داشته دنبالبه

 دارويي گياه اين اقتصادی ءجز گل و است نامحدود گل گياهي
 منظوربه بنابراين ،(Omidbaigi, 2000) شودمي محسوب
 يرويش اندام نسبت بايد اقتصادی عملکرد حداکثر به دستيابي

 (1996) همکاران و Zhukova شود. گرفته نظر در زايشي به
 اضافه از بعد را زايشي به رويشي هایاندام نسبت خوردنهمبر

 نسبت گلدهي شروع در خيرأت به نيتروژن باالی مقادير نمودن
 به نسبت گياهان رويشي واکنش چهاگرکردند  بيان و دادند

 واکنش زايشي هایاندام ولي باشد،مي مثبت نيتروژن مصرف
 در مصرفپر عنصر اين یامحتو افزايش به نسبت متفاوتي

 به توجه پژوهشگران اين ترتيب، اين به دهند.مي نشان خاک
 نمودند. توصيه خاک در را عنصر اين مناسب مقادير مصرف
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 منجر که گذاشته منفي تأثيريندها افر در نيتروژن کمبود بنابراين
شده  گل عملکرد کاهش نهايت در و فتوسنتز بازدهي کاهش به

 ,.Cabello et al) تحقيقات نتايج با آمده بدست نتايج .است

 نقش به توجه با ديگرسوی  از .داشت مطابقت (2004
 هایخاک اصالح و گياهان تغذيه در گوگرد ارزشمند

 هایزمين از %70 بيش از که ما کشور درويژه به کشاورزی
 است. اهميت حائز بسيار دارند االب pH آهکي کشاورزی

 رفع برای آهکي هایخاک تمام در شودمي توصيه بنابراين
 گوگرد کود محصوالت، کيفي و يکمّ بهبود و گياه تغذيه مشکل
 از مطلوب، يستيز یکودها از استفاده سويي از شود. مصرف

 ديمف یهازميکروارگانيم تيفعال یرو بر که يمثبت ريتأث قيطر
 ييغذا عناصر به مطلوب يدسترس امکان گذارد،يم خاک در

 همچنين .آوردمي همافر گياه توسط را مصرفکم و پرمصرف
 شکل ترينگسترده نيتروژن ويژهبه عناصر جذب برای رقابت
 جذب کارايي شناخت روازاين ،است گياهان در رقابت

 بهبود در کليدی ابزار يک تواندمي گياهان در نيتروژن
بافت نيتروژن محتوای ميزان تعيين و باشد مديريتي راهبردهای

جذب نيتروژن مقدار مقايسه برای مناسب معياری گياهي، های
 & Gastal) است مصرفي نيتروژن واحد ازایبه شده

Lemaire, 2002.) تحقيقات نتايج با موضوع اين Shokrani و 
 با گياهي مناسب تغذيه دارد. مطابقت (2012) همکاران
 سطح دوام رويشي، رشد توجه قابل افزايشموجب  نيتروژن

 باعث نهايت در که شودمي یفتوسنتز مواد توليد و برگ
 بهبود دنبالبه و شودمي رويشي رشد دوره طول افزايش

 در رسدمي نظربهبنابراين  يافت. افزايش گل عملکرد فتوسنتز،
 پوشش با اوره کود از استفاده مصرف، بهينه مديريت راستای

 هایانحالل )سرعت متفاوت هایپوشش درصد با گوگردی
 دوره در گياه نياز مورد نيتروژن موقعبه تأمين برای متفاوت(

 همکاران و Shokrani آزمايش نتايج بود. خواهد مناسب رشد
 و ازتوباکتر از تلفيقي کود کاربرد که داد نشان نيز (2012)

 اندام عنوانبه گل عملکرد افزايش به منجر آزوسپيريلوم

 مواد با مقايسه در کودها اين شد. بهارهميشه در گياه اقتصادی
 مواد اينکه ازجمله ،دارند توجهي قابل هایمزيت شيميايي

خودبه تکثير قابليت يا وکنند نميتوليد  ميکروبي و يسمّ
 شيميايي و فيزيکي خصوصيات اصالح باعث که دارند خودی
 از و صرفهبه مقرون اقتصادی نظر ازي گاه و شودمي خاک

 (.Darzi et al., 2016) اندپذيرش قابل محيطي زيست ديدگاه
 که است آن یايگو هاپژوهش شتريب جينتاسويي  از

 سطح گسترش تروژن،ين يستيز تيتثب توان با لوميريآزوسپ
 ديتول و ييغذا عناصر و آب نهيبه جذب به کمک شه،ير

 در را يفيک و يکمّ رشد ها،نيتاميو يبرخ و رشد یهاهورمون
 (.Darzi & Haj Seyed Hadi, 2012) کنديم تيتقو اهانيگ

 رابطه دارای مختلف هایميکروارگانيسم با نيز ازتوباکتر
 مأتو تلقيح اثرات آزمايشي در که طوریبه است. يياافزهم

 بهارهميشه مؤثره ماده مقدار روی ريلوميآزوسپ و ازتوباکتر
 (.Sedghi et al., 2012) است شده گزارش مثبت
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Abstract  
     In order to investigate the effects of biological fertilizers application and various amounts of urea 

fertilizers under the water stress conditions on yield, nitrogen use efficiency, and effective 

ingredients of Calendula officinalis L., an experiment was implemented during the two cultivation 

years of 2015-2106 and 2016-2017. The study was conducted at the research farm of Islamic Azad 

University, Varamin-Pishva Branch. The experiment was performed in three replications as a split-

split plot in a completely randomized blocks design. The experimental treatments included two 

levels of water stress as (the main factor): the absence of water stress (control) and irrigation cut off 

at the budding stage, as well as, four levels of biological fertilizers (as sub-factor) (no use), the 

application of Azotobacter (Chroococum), the application of Azospirillum (Brasilense), and 

combined application of Azotobacter and Azospirillum. Urea fertilizer sources were also classified 

(sub-factor) in four levels including no use (control), recommended amount of sulfur coated urea 

fertilizer (175 kg/ha of recommended amount of fertilizer), 75% of recommended amount of sulfur 

coated urea fertilizer (131 kg/ha), and the recommended amount of urea fertilizer without coating at 

175 kg/ha. The results showed that irrigation cut off at budding stage resulted in reduced flower 

yield, biological yield, the amount of nitrogen, nitrogen use efficiency (crop efficiency), and 

nitrogen uptake efficiency. However, it resulted in the increased nitrogen use efficiency,  

α-cadinol, and morolol. In addition, in both years of experiment, the combined use of Azotobacter 

and Azospirillum, along with the recommended amount of sulfur coated urea fertilizer resulted in 

the increased content of α-cadinol. The highest nitrogen use efficiency was achieved under non-

water stress conditions and the combined use of bio-fertilizer (Azotobacter and Azospirillum) and 

the use of 75% of the recommended amount of sulfur coated urea fertilizer. In the second year, the 

lack of water stress and the combined use of bio-fertilizer (Azotobacter and Azospirillum) and the 

recommended amount of sulfur coated urea fertilizer also resulted in a significant reduction in 

nitrogen use efficiency. In the first and second years, the lack of water stress and the combined use 

of Azotobacter and Azospirillum and the recommended amount of sulfur coated urea fertilizer 

resulted in increased flower yield and biological yield. 
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efficiency. 

 


