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بررسی تاثیر منابع مختلف کود آلی و کود زیستی بر صفات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی گیاه 

  در منطقه جیرفت(Plantago ovate)  دارویی اسفرزه

 2شیرین جهانتیغی ،1 ⃰فروغ طباطبائی

انشکده موزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، دآدانشجوی دکتری ترویج و -1

  کشاورزی، دانشگاه زنجان

 شهرستان زابلجهادکشاورزی کارشناش ارشد ناظر ترویج -2

 چکیده 

های زیست محیطی از یک سو و اهمیت باالی تولید محصول  استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و افزایش آلودگی

ان جیرفت به صورت مزرعه ای اجرا در شهرست 1394ارگانیک از سوی دیگر باعث شد تا این تحقیق در سال زراعی 

های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در این تحقیق  شود. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

و  2، کود زیستی نیتروکسین، کود زیستی فسفات بارو د(عدم مصرف کود زیستی شاه)تأثیر کود زیستی در چهار سطح 

به )گاوی، عدم استفاده از کود دامی شاهد(( )بعنوان عامل اول و تیمار کود دامی در سه سطح) 2کود زیستی پتابارور 

رفت. نتایج حاصل از گبعنوان عامل دوم مورد بررسی قرار  (تن در هکتار 5به میزان )و مرغی (تن در هکتار 10میزان 

ر صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در بوته، تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات اصلی کود دامی و کود زیستی ب

طول سنبله و فاکتور تورم معنی دار شد. همچنین اثر متقابل کود زیستی و کود دامی نیز بر صفات وزن تر و خشک اندام 

درصد معنی دار شد و بیشترین میزان موسیالژ و 1درصد و بر میزان موسیالژ وعملکرد نهایی در سطح 5هوایی در سطح 

و کود مرغی به  2د نهایی بذر از دو ترکیب تیماری کود زیستی نیتروکسین و کود مرغی و کود زیستی پتابارور عملکر

 دست آمد.

 کود زیستی، کود دامی، اسفرزه، عملکرد، موسیالژواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 
های کوتاه و برگهای باریک،  اله، بدون ساقه یا دارای ساقهو یکس یعلف ییاهگ Plantago ovataاسفرزه با نام علمی 

 های استوانه دراز و نوک تیز با سه رگبرگ سراسری در جهت طول برگ است و گلهای کوچک آن به صورت سنبله

ای مایل به  هایی به رنگ قهوه شوند و محتوی دانه در راس دمگل ظاهر می رمت یانتس 3تا  5/1ای یا تقریباً مدور به طول 

رسد. میوه این گیاه پوشینه، شکوفا، دو خانه و محتوی معمواًل یک  سانتی متر می 35تا  10زرد هستند. ارتفاع این گیاه به 

ها،  های خشک، چراگاه است. این گیاه به حالت خودرو روی چمن ای در هر خانه دانه کوچک، لغزنده و به رنگ قهوه

شود. اسفرزه دارای اسید گالیک و تانیک  های بایر دیده می ه، علف زارها، کنار راهها و جویبارها و بیابانمزارع رها شد

های مختلف و مقدار فراوانی لعاب است به طوری که با قرار  ( در قسمتAucubine)و نیز گلیکوزیدی به نام اوکوبین

گردد. در حدود  اره شدن لعاب از آن خارج میشود و پس از پ گرفتن دانه در آب پوسته خارجی آن متورم می

دهد که موسیالژ نامیده میشود و پس از خیس شدن و  درصد پوشش دانه اسفرزه را یک ماده جاذب آب تشکیل می30

برابر حجم خودش متورم میشود و به  10دهد همین که دانه اسفرزه با آب آغشته شد در حدود  جذب آب، لعاب می

یکی از نیازهای مهم در برنامه ریزی زراعی به منظور حصول عملکرد باال و با  (.1373میرحیدر ،)آید شکل لعابی در می

های خوردنی و گیاهان دارویی ارزیابی سیستم های مختلف تغذیه گیاه است  در مورد سبزی "کیفیت مطلوب مخصوصا

زیست محیطی باعث تجمع نیترات در  .بطوریکه امروزه افزایش استفاده از کودهای نیتروژنه ضمن افزایش آثارمخرب

با روش حاصلخیزی  برگهای گیاهان دارویی شده و از این طریق بر سالمت انسان بسیار تاثیر نامطلوبی بجا می گذارد.

افزایش کیفیت آب، کاهش فرسایش و حفظ تنوع زیستی، کارایی  خاک و تغذیه می توان ضمن حفظ محیط زیست،

چنین با اجتناب از کاربرد غیرضروری و بی رویه مصرف عناصر غذایی هزینه تولید را به نهاده ها را افزایش داد. هم

حداقل کاهش داد که این امر می تواند راهی به سوی کشاورزی پایدار باشد. مدیریت کود و تولید محصول ارگانیک دو 

ستفاده گیاهان دارویی ماده مؤثره عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی بوده و از آنجا که مهمترین جزء مورد ا

های کمی  آنها میباشد، بنابراین شناسایی کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای گیاه میتواند اثرات مطلوبی بر شاخص

در صورت شناسایی عوامل تغذیهای موثر گیاه و نحوه اعمال آنها  (.1388فالحی و همکاران ،)و کیفی گیاه داشته باشد

های کشاورزی  از طرف دیگر یکی از جنبه (.1385عباس زاده و همکاران ،)ولید بیشتر گیاهان کمک نمودمیتوان به ت

پایدار، مصرف تلفیقی کود است. در این سیستم درصدی از نیاز کودی گیاه توسط کودهای زیستی و درصدی دیگر 

که استفاده ی تلفیقی از کودهای های بلندمدت مشخص شده است  شود. در آزمایش توسط کودهای حیوانی تامین می

های کیفی خاک و  آلی و شیمیایی می تواند یک سیستم تولید را پایدار سازد . محقیق دلیل این امر را بهبود ویژگی

با توجه به واردات چند صد هزار (. 1996، 1پراساد)احتماال انطباق بیشتر بین آزاد سازی نیتروژن با نیاز گیاه اعالم می کنند

شیمیایی پیدا کردن روشی که بتواند از مصرف بی رویه ی این کود بکاهد،ضروری به نظر می رسد مطالعات  تن کود

وسیع انجام شده در کشورهای پیشرفته در مورد استفاده از کود های زیستی با هدف کاهش مصرف کود های شیمیایی 

ان می سازد با تکیه بر این تجارب و شواهد ،لزوم انجام تحقیقات بیشتری را در داخل کشور در این خصوص خاطر نش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1
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روشن، بکارگیری میکروارگانیسم های حل کننده ی فسفات در بهبود جذب فسفر به منظور کاهش مصرف کودهای 

بهبود کیفیت خاک می تواند بر اساس بهبود شاخص  (1379سیلیسپور و همکاران،)دسفسفاته بسیار ضروری به نظر می ر

ی زیستی آن ارزیابی شود به همین دلیل استفاده از کود های زیستی از موثر ترین شیوه های  های کمی و کیفی جامعه

افزودن کود های آلی  به خاک ضمن  (.2006و همکاران،  2کوکالیس بوریل )مدیریتی برای حفط کیفیت خاک در

ان دارویی برای افزایش میزان ماده گیاه باعث بهبودکیفیت و میزان ماده موثره گیاهان دارویی  می شود. افزایش عملکرد،

احمدیان و )ی موثره خود به عناصر کم مصرف نیاز دارند، که بخش عمده آن می تواند از کودهای آلی تامین گردد

کاربرد کود دامی در خاک باعث پوک شدن خاک، افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک و دانه (. 1385 همکاران،

یکی آن را بهبود می بخشد، ضمن اینکه با افزایش قدرت حاصلخیزی خاک، رشد بندی خاک شده و ویژگی های فیز

بنابراین با توجه به موارد ذکر  (.1373هاشمی دزفولی،)محصول را زیاد و در نتیجه کارایی مصرف آب را ارتقا می دهد

کیفیت مواد موثره عملکرد و  شده می توان گفت که شرایط اقلیمی و شرایط حاصلخیزی خاک نقش عمده ای در رشد،

 گیاهان دارویی دارد.

 
 گیاه اسفرزه -1شکل

 

در مطالعه ای با هدف اثرات کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه در مشهد آزمایشی در 

تکرار اجرا شد. فاکتور  بصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه 1388-89 سال زراعی

کمپوست، کمپوست قهوه و کمپوست قارچ و فاکتور فرعی شامل  لی شامل انواع کودهای آلی کود گاوی، ورمیاص

ثیر کودهای آلی مختلف روی گیاهان مورد اچهار گونه دارویی اسفرزه، قدومه شهری، قدومه شیرازی و بارهنگ بود. ت

دار بود. اثر متقابل نوع گیاه و نوع کود آلی فقط برای جز وزن هزاردانه معنی ه آزمایش از نظر کلیه صفات مورد مطالعه ب

دار شد. دربین کودهای آلی، استفاده از نوع کود گاوی کامالً پوسیده با تولید  صفت وزن خشک اندام های هوایی معنی

بذر در گیاه، ارتفاع  550کیلوگرم در هکتار، تعداد  5/467کیلوگرم در هکتار ماده خشک، عملکرد بذر  1816

کوچکی و همکاران )مقادیر را به خود اختصاص داددرصد، بیشترین  75/20موسیالژ  نتی متر و میزاناس 17/32یاهگ

،1392) . 

به منظور مطالعه اثر کودهای مختلف آلی و شیمیایی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی اسفرزه آزمایشی در مشهد در 

کود   حکیلوگرم در هکتار، سه سط 75و  50،  25کود نیتروژن   حاجرا شد. تیمارها شامل سه سط0139-91سال زراعی 
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و شاهد بودند. نتایج نشان داد که اثر  در هکتار 6و  4،  2ورمی کمپوست   حتن در هکتار، سه سط 15و  10،  5گاوی 

توی موسیالژ، معنی دار بود و با افزایش مقدار کودهای آلی مح تیمارهای کودی بر میزان موسیالژ و فاکتور تورم اسفرزه

میایی سبب کاهش این صفات کیفی فاکتور تورم و میزان تورم اسفرزه افزایش یافت، درحالیکه افزایش مقدار کود شی

 . (1391اسدی و همکاران ،)شد

منظور بررسی اثرات کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ه در پژوهشی دیگر ب 

در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه  1390-91( ، آزمایشی در سال زراعی Plantago ovataاسفرزه)

های خرد شده انجام شد. عامل کرت اصلی کاربرد و عدم کاربرد کود گاوی، و  صورت طرح کرت فردوسی مشهد به

ود بیولوژیک بیوسولفور ک -2، (N80P50K40)کودشیمیایی -1عامل کرت فرعی استفاده از کودهای مختلف شامل: 

 Pesudomonas sp. &های   بیوفسفرشامل بهاکتری کود بیولوژیک-Thiobacillus sp ،3شامل باکتری .

.Bacillus sp ،7- های. کود بیولوژیک نیتروکسین شامل باکتریAzospirillium sp. & Azotobacter sp  ،

نشان داد که عملکرد دانه اسفرزه در نتیجه کاربرد کود  ایجبودند نت (بدون کود)شاهد -6کود بیولوژیک، و  3ترکیب  -5

نسبت به شاهد افزایش داشت. تمام کودهای بیولوژیک از نظر  (کیلوگرم در هکتار65(درصد 14میزان  شیمیایی به

و کیفی اسفرزه به ویژه عملکرد دانه و میزان موسیالژ، نسبت به شاهد برتری  های رشدی و صفات کمی افزایش شاخص

ی صفات اسفرزه  ثیر بیشتری روی کلیهاآنها، ت داشتند. ترکیب کودهای بیولوژیک با هم نسبت به کاربرد جداگانه

درصدی عملکرد دانه  7دار بود، و افزایش داشت، بطوریکه،این اثر در ارتباط با عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله معنی

را در  (کیلوگرم درهکتار 74/455و12/487ه ترتیب )ببا شاهدمقایسه ی کاربرد تلفیقی کودهای بیولوژیک در  در نتیجه

ثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک ای صفات به جز درصد تورم معنی دار بود. ت پی داشت. اثرات متقابل تیمارها بر همه

فیق کود شیمیایی با در ترکیب با کود گاوی نسبت به کاربرد جداگانه آنها بیشتر بهود و در همه ی صفات مورد بررسی تل

 (.1392بخشی و همکاران ،)ی را نشان دادگاوی نسبت به سایر تیمارها برتری معنی دار

 

 مواد و روش آزمون

 مشخصات محل و زمان اجراي آزمایش 
 28دقیقه شرقی وعرض  95درجه و  57این آزمایش در مزرعه شخصی در شهرستان جیرفت، درمکانی با طول جغرافیای 

به مرحله اجرا درآمد. جیرفت درجنوب شرق  1394دریا در سال زراعی  حسط ارتفاع از متر 645قه شمالی با دقی 33درجه 

کشور و در جنوب استان کرمان قراردارد و دارای آب هوای نیمه گرمسیری و نیمه مرطوب است، متوسط بارندگی 

درجه  3تا 1که در بعضی ازسالها به  1، مینیمم درجه حرارت 48میلی متر، ماکزیمم درجه حرارت  180ساالنه 

هر چند که  (.94آمار هواشناسی جیرفت ،)درصد می باشد65تا 55سانتیگراد زیر صفر هم می رسد و دارای رطوبت نسبی 

های مرتفع اطراف و  دشت جیرفت از جمله کم ارتفاع ترین دشت های داخلی ایران می باشد،  اما به دلیل وجود کوه
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متر نیز می رسد اقلیم و شرایط طبیعی متفاوتی در منطقه  3000گهانی آنها با دشت که گاه به بیش از اختالف ارتفاع نا

 گردیده است.  (سردسیری و گرمسیری)بوجود آمده در نتیجه باعث تولید محصوالت متنوع کشاورزی

 
 طرح آزمایشی و اعمال تیمارها  

ای کامل تصادفی در قطعه زمینی به مساحت یکصد و پنجاه ه این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

متر نموده و پس  5/1در  5/1ابعاد به زمین متر مربع با سه تکرار انجام شد. پس از عملیات شخم زمین، اقدام به کرت بندی

تحقیقات  از اجرای سیستم آبیاری و نوار تیپ عملیات کشت در ابتدای آبان ماه انجام گرفت. بذور آزمایش از مرکز

کود زیستی  (،شاهد)عدم مصرف کود زیستی ح)ثیر کود زیستی در چهارسطادر این تحقیق ت کرمان تامین گردید.

ح بعنوان عامل اول و تیمار کود دامی در سه سط 2و کود زیستی پتابارور  2نیتروکسین، کود زیستی فسفات بارو 

بعنوان  (تن در هکتار 5به میزان )و کود مرغی (تن در هکتار 10به میزان )، کود گاوی(عدم استفاده از کود دامی)شاهد

عامل دوم مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای کودی در زمان کاشت اعمال می شود. آزمایش بصورت مزرعه ای و با سه 

 آبیاری مزرعه در ابتدای کشت روزانه و بصورت غرقابی جهت .(کرت آزمایشی36تیمار و  12جمعا )شد راتکرار اج

روز یکبار  بصورت قطره ای انجام گرفت. زمین مورد استفاده درسال قبل  5تا  4راعمال تیمار نیتروکسین و پس از آن ه

 آیش بوده است. 

               
 آماده سازي زمین جهت كشت اسفرزه -2شکل

 كود نیتروكسین مورداستفاده

های تثبیت کننده است که  ه ای از موثرترین باکتریکودهای بیولوژیک مورد استفاده در این تحقیق دارای مجموع

 .آوری زیست آسیا تولید شده است توسط موسسه فن

 

 صفات اندازه گیري شده و روش اندازه گیري
وزن تر ریشه و وزن تر اندام هوایی و عملکرد نهایی بذر: با ترازویی دقیق . ارتفاع بوته: با کمک خط کش دقیق انجام شد

روز  15متوسط وزن خشک : پس از خشک کردن بوته در سایه در طی مدت  ت هزارم گرم محاسبه شد .دیجیتال و با دق

و با ترازویی دقیق دیجیتال با دقت هزارم گرم اندازه گیری گردید .طول سنبله : به وسیله کولیس طول سنبله های هر گیاه 

 شمارش شد .  اندازه گیری شد.تعداد سنبله در بوته : تعداد سنبله های هر بوته
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میلی  10اندازه گیری شد. در این روش یک گرم بذر خشک را در  Kalian Sundaramمحتوای موسیالژ به روش 

نرمال تا زمانی که در پوسته بذر تغییر رنگ به وجود آید حرارت داده و پس از مشاهده این 1/0لیتر اسید کلریدریک 

نرا به ظرف دیگر انتقال می دهیم،  سپس بذرهای باقیمانده در ظرف وضعیت محلول موسیالژ اولیه به دست می آید که آ

میلی 60میلی لیتر آب جوش شستشو داده و به محلول محلول موسیالژ اولیه اضافه می شود آنگاه  5اول را دوبار و هر بار 

هدداری می ساعت در یخچال نگ 5درجه به محلول موسیالژ به دست آمده اضافه و به مدت 96لیتر الکل اتیلیک 

ساعت قرار می گیرد. پس از این  12درجه سانتی گراد به مدت  50وب حاصل پس از صاف کردن در آون .رسشود

جهت تعیین فاکتور تورم یک گرم بذر درون استوانه .مرحله توزین ماده جدا شده یا به عبارتی موسیالژ انجام می گیرد

ساعت افزایش حجم بذرهای  24تر آب مقطر اضافه نمودیم و پس از میلی لی20میلی لیتری ریخته،  سپس به آن  25مدرج 

  .(ه روش ابراهیم زاده و همکاران)بمتورم که همان عدد فاکتور تورم می باشد،  بر حسب میلی لیتر مشخص شد 

 
 محاسبات آماري  

تیمارههها بهها اسههتفاده از مههورد تجزیههه و تحلیههل آمههاری و مقایسههه میههانگین  SASکلیههه داده ههها بهها اسههتفاده از نههرم افههزار 

 آزمون دانکن انجام گرفت. و نمودارها با نرم افزار اکسل ترسیم شد. 

 

 نتایج   

  سنجش پارامتر هاي مورفولوژیکی

 نشان داده شده است. 1لمورفولوژی تیمارهای مختلف اسفرزه درجدونتایج حاصل از سنجش پارامترهای 

 تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده -1جدول

 میانگین مربعات منابع تغییر

S. O. 
V 

D
F 

ارتفاع 

 بوته

وزن تر 

 اندام 

 هوایی

 وزن

 خشک

وزن 

 ترریشه

عملکرد 

 بذر

 میزان

 موسیالژ

 فاکتور

 تورم

تعداد 

 سنبله

 ns 3.44 ns 12.84 2 تکرار
0.07 

ns 
0.93 ns 60.23 ns 9.33ns 6.63ns 2.87ns 

کود 

 زیستی
3 491.17 * 

708.44 

** 

4.17*

* 

53.31n

s 
3880.89* 680.77* 

327.11*

* 

411.23*

* 

کود 

 دامی
2 

553.17*

* 

550.11*

* 
4.13* 

17.45n

s 

2301.28*

* 

569.33*

* 

211.54*

* 

362.98*

* 

A 
×B 

6 18.21ns 43.72* 0.18* 2.64ns 879.64** 98.44** 9.46ns 10.44ns 



 

7 

 

 1.98 3.21 9.70 78.02 1.63 0.06 3.69 9.26 22 خطا

CV
% 

 9.11 13.69 5.25 14.89 9.23 12.03 10.67 9.98 

  ح% و معنی دار در سط ۵  طح،  * و ** به تریب معرف غیر معنی دار، معنی دار در سnsاي ه عالمت

 د.می باش 1%

 وزن تر اندام هوایی 
بر اساس نتهایج بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر متقابهل کهود زیسهتی و کهود دامهی بهر وزن تهر 

درصههد معنههی دار اسههت بطوریکههه بیشههترین میههزان وزن تههر  5وایی در گیاهههدارویی اسههفرزه در سههط  احتمههال ههه انههدام

تیمههاری کههود زیسههتی نیتروکسههین و کههود مرغههی حاصههل شههد کههه بهها  دارویههی اسههفرزه از ترکیههب هههوایی گیههاه انههدام

زان وزن تههر انههدام هههوایی قههرار دارد وکمتههرین میهه و کههود مرغههی در یههک گههروه آمههاری 2تیمههار کههود زیسههتی پتابههارور 

   (.3شکل )به دست آمد  (شاهد)نیز از تیمار عدم مصرف کود زیستی و عدم مصرف کود دامی 
 

 

اثر متقابل كود زیستی و كود دامی بر وزن تر اندام هوایی گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي  -3شکل

 دار آماري ندارند.درصد تفاوت معنی  ۵  حآزمون دانکن در سط داراي حروف مشابه مطابق

 

 وزن خشک اندام هوایی 
ر اسههاس نتههایج بههه دسههت آمههده، گیههاه دارویههی اسههفرزه تحههت تیمههار اثههر متقابههل کههود زیسههتی و کههود دامههی بههر وزن بهه

درصههد معنههی دار اسههت بطوریکههه بیشههترین میههزان  5دارویههی اسههفرزه درسههطح  احتمههال  خشههک انههدام هههوایی در گیههاه

تیمههاری کههود زیسههتی نیتروکسههین و کههود مرغههی و  رویههی اسههفرزه از ترکیههبوزن خشههک انههدام هههوایی گیههاه دا

کمتههرین میههزان وزن خشههک انههدام هههوایی نیههز از تیمههار عههدم مصههرف کههود زیسههتی و عههدم مصههرف کههود دامههی 

   (.7شکل )به دست آمد (شاهد)
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. اثر متقابل كود زیستی و كود دامی بر وزن خشک اندام هوایی گیاه دارویی اسفرزه -4شکل

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند. ۵ستونهاي داراي حروف مشابه مطابق آزمون دانکن درسطح  
 

 ارتفاع بوته 
بر اسهاس نتهایج بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر کهود زیسهتی بهر ارتفهاع بوتهه درگیهاه دارویهی 

ههها نشههان داد کههه بیشههترین و کمتههرین ارتفههاع بوتههه درصههد معنههی دار شههد و مقایسههه میههانگین داده  5اسههفرزه درسههطح  

، همچنهین اثهر کهود آلهی نیهز بهر ارتفهاع بوتهه در گیهاه (5شهکل)به ترتیهب از تیمهار نیتروکسهین و شهاهد بهه دسهت آمهد 

درصههد معنههی دار اسههت بطوریکههه بیشههترین میههزان ارتفههاع بوتههه از تیمههار کههود  1دارویههی اسههفرزه درسههطح  احتمههال 

و کمتههرین ارتفههاع بوتههه نیههز از تیمههار عههدم مصههرف کههود آلههی )شههاهد(به دسههت آمههد  (هکتههار تههن در 5 )آلههی مرغههی

جههدول ). اثههر متقابههل کههود زیسههتی و کههود دامههی  بههر ارتفههاع بوتههه در گیههاه دارویههی اسههفرزه معنههی دار نشههد (6شههکل)

3)  . 
 

 
روف مشابه مطابق اثر كود زیستی بر ارتفاع بوته در گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي ح -۵شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵آزمون دانکن درسطح  
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اثر كود دامی بر ارتفاع بوته در گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي حروف مشابه مطابق  -6شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵آزمون دانکن درسطح  
 

 تعداد سنبله در بوته 
بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر کهود زیسهتی بهر تعهداد سهنبله در بوتهه درگیهاه بر اساس نتهایج 

درصههد معنههی دار شههد و مقایسههه میههانگین داده ههها نشههان داد کههه بیشههترین و کمتههرین  1دارویههی اسههفرزه در سههطح 

نههین اثههر کههود آلههی نیههز بههر ، همچ(7شههکل )تعههداد سههنبله در بوتههه بههه ترتیههب از تیمههار نیتروکسههین وشههاهد بههه دسههت آمد

دار اسههت بطوریکههه بیشههترین میههزان  درصههد معنههی 1تعههداد سههنبله در بوتههه در گیههاه دارویههی اسههفرزه درسههطح  احتمههال 

در بوتههه نیههز از تیمههار عههدم  و کمتههرین تعههداد سههنبله (تههن در هکتههار 5 )تعههداد سههنبله در بوتههه از تیمههار کههود آلههی مرغههی

اثههر متقابههل کههود زیسههتی و کههود دامههی  بههر تعههداد سههنبله در بوتههه   (.8شههکل )مصههرف کههود آلههی )شههاهد(به دسههت آمههد 

 .  (3)جدول اسفرزه معنی دار نشد دارویی در گیاه

 
هاي داراي حروف  اثر كود زیستی بر تعداد سنبله در بوته در گیاه دارویی اسفرزه. ستون -7شکل 

 ري ندارند.درصد تفاوت معنی دار آما ۵مشابه مطابق آزمون دانکن درسطح  
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هاي داراي حروف  اثر كود دامی بر تعداد سنبله در بوته در گیاه دارویی اسفرزه. ستون -8شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند. ۵مشابه مطابق آزمون دانکن درسطح  
 

 طول سنبله  
نبله درگیهاه دارویهی بر اسهاس نتهایج بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر کهود زیسهتی بهر طهول سه

درصههدمعنی دار شههد و مقایسههه میههانگین داده ههها نشههان داد کههه بیشههترین و کمتههرین طههول سههنبله بههه  1اسههفرزه در سههطح 

همچنههین اثههر کههود آلههی نیههز بههر طههول سههنبله در گیههاه  (،9شههکل )ترتیههب از تیمههار نیتروکسههین و شههاهد بههه دسههت آمههد 

میههزان طههول سههنبله از تیمههار کههود  ر اسههت بطوریکههه بیشههتریندرصههد معنههی دا 5دارویههی اسههفرزه درسههطح  احتمههال 

و کمتههرین طههول سههنبله نیههز از تیمههار عههدم مصههرف کههود آلههی )شههاهد(به دسههت  (تههن در هکتههار 5 )آلههی مرغههی

اثههر متقابههل کههود زیسههتی و کههود دامههی  بههر طههول سههنبله در گیههاه دارویههی اسههفرزه معنههی دار نشههد (.10شههکلد)آم

 .  (3جدول )

  

كود زیستی بر طول سنبله در گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي حروف مشابه مطابق اثر  -9شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵آزمون دانکن درسطح  
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اثر كود دامی بر طول سنبله در گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي حروف مشابه مطابق  -10شکل 

 .معنی دار آماري ندارنددرصد تفاوت  ۵آزمون دانکن درسطح  

 

 درصد موسیالژ  
بر اساس نتایج بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر متقابهل کهود زیسهتی و کهود دامهی بههر درصهد 

درصههد معنههی دار اسههت بطوریکههه بیشههترین میههزان درصههد  1اسههفرزه درسههطح  احتمههال  دارویههی موسههیالژ در گیههاه

ترکیههب تیمههاری کودزیسههتی نیتروکسههین و کههود مرغههی حاصههل شههد و بهها تیمههار موسههیالژ گیههاه دارویههی اسههفرزه از 

و کودگههاوی در یههک گههروه آمههاری  2و کههود مرغههی و تیمههار کههود زیییسههتی فسههفات بههارور  2کههود زیسههتی پتابههارور 

قههرار گرفههت کمتههرین میههزان درصههد موسههیالژ نیههز از تیمههار عههدم مصههرف کههود زیسههتی و عههدم مصههرف کههود دامههی 

 .  (11شکل )آمد به دست (شاهد)

  

اثر متقابل كود زیستی و كود دامی بر درصد موسیالژ گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي  -11شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵حروف مشابه مطابق آزمون دانکن درسطح  
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 فاكتور تورم 
کهود زیسهتی بهر فهاکتور تهورم درگیهاه دارویهی بر اساس نتایج بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر 

درصههدمعنی دار شههد و مقایسههه میههانگین داده ههها نشههان داد کههه بیشههترین و کمتههرین میههزان فههاکتور  1اسههفرزه در سههطح 

، همچنهین اثهر کهود آلهی نیهز بهر فهاکتور تهورم (12شهکل )دسهت آمهد  و شهاهد بهه تورم به ترتیهب از تیمهار نیتروکسهین

درصههد معنههی دار اسههت بطوریکههه بیشههترین میههزان فههاکتور تههورم از  1زه درسههطح  احتمههال در گیههاه دارویههی اسههفر

 و کمتههرین میههزان فههاکتور تههورم نیههز از تیمههار عههدم مصههرف کههود آلههی (تههن در هکتههار 5 )تیمههار کههود آلههی مرغههی

اسههفرزه . اثههر متقابههل کههود زیسههتی و کههود دامههی  بههر فههاکتور تههورم در گیههاه دارویههی (13شههکل ))شههاهد(به دسههت آمههد 

 (.3جدول )معنی دار نشد 

  

اثر كود زیستی بر فاكتور تورم در گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي حروف مشابه مطابق  -12شکل

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵آزمون دانکن درسطح  
 

  

حروف مشابه مطابق اثر كود دامی بر فاكتور تورم در گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي داراي  -13شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵آزمون دانکن درسطح  
 

 عملکرد نهایی بذر 
بر اساس نتایج بهه دسهت آمهده، گیهاه دارویهی اسهفرزه تحهت تیمهار اثهر متقابهل کهود زیسهتی و کهود دامهی بهر عملکهرد 

بطوریکههه بیشههترین میههزان عملکههرد درصههد معنههی دار اسههت  1اسههفرزه درسههطح  احتمههال  دارویههی نهههایی بههذر در گیههاه
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نهههایی بههذر گیههاه دارویههی اسههفرزه از ترکیههب تیمههاری کودزیسههتی نیتروکسههین و کههود مرغههی حاصههل شههد و بهها تیمههار 

عملکههرد نهههایی بههذر نیههز از  و کههود مرغههی در یههک گههروه آمههاری قههرار دارد و کمتههرین میههزان 2کههود زیسههتی پتابههارور 

 .  (14شکل )کود دامی )شاهد(به دست آمد  تیمار عدم مصرف کود زیستی و عدم مصرف

  

اثر متقابل كود زیستی و كود دامی بر عملکرد نهایی بذر گیاه دارویی اسفرزه. ستونهاي  -14شکل 

 درصد تفاوت معنی دار آماري ندارند.  ۵داراي حروف مشابه مطابق آزمون دانکن درسطح  

 

 وزن ریشه  
ان داد کههه هیچکههدام ثههرات اصههلی شههامل اثههر کههود زیسههتی واثههر کههود نشهه نتههایج حاصههل از جههدول تجزیههه واریههانس

   .آلی و همچنهین اثرمتقابل کود زیستی و کود دامی بر وزن ریشه در گیاه دارویی اسفرزه معنی دار نشد

 همبستگی صفات اندازه گیري شده در اسفرزه -2جدول

عملک 

رد 

 بذر

ارتفاع 

 بوته

تعداد 

 سنبله

 میزان

 موسیالژ

وزن تر 

 دامان

 هوایی

وزن 

خشک  

اندام 

 هوایی

وزن 

 ترریشه

طول 

 هسنبل

فاکتور  

 تورم

         1.00 عملکرد بذر

 ارتفاع بوته
0.82

** 
1.00        

 تعداد سنبله
0.74

** 

0.91

** 
1.00       

 میزان موسیالژ
0.82

** 

0.88

** 

0.87*

* 
1.00      

وزن تر اندام 

 هوای

0.86

** 

0.91

** 

0.91*

* 
0.85** 1.00     
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 نداما وزن خشک

 هوایی

0.76

** 

0.87

** 

0.89*

* 
0.91** 0.88** 1.00    

 وزن تر ریشه
0.53

* 

0.54

* 

0.33n

ss 
0.39ns 0.30ns 0.29ns 1.00   

 طول سنبله
0.91

** 

0.87

** 

0.44n

s 
0.79** 0.88** 0.86** 0.42ns 1.00  

 فاکتور تورم
0.79

** 

0.88

** 

0.86*

* 
0.88** 0.87** 0.87** 0.89** 

0.81

** 
1.00 

 %1% و معنی دار درسطح   ۵،  * و ** به تریب معرف غیر معنی دار، معنی دار درسطح  nsعالمتهاي 

 .می باشد

 

 حلیل ضریب همبستگی  ت
نشههان داده شههده اسههت، همبسههتگی مثبههت ومعنههی داری بههین پارامترهههای انههدازه گیههری شههده  5همههانطور کههه در جههدول

گفههت افههزایش در هریههک از ایههن پارامترههها بطههور مسههتقیم باعههث افههزایش پههارامتر  وجههود دارد بطوریکههه، مههی تههوان

درصههد 1دیگههر مههی شههود. مههثال بههین وزن تههر انههدام هههوایی و عملکههرد نهههایی بههذر یههک همبسههتگی مثبههت ودرسههطح  

 99معنههی دار وجههود دارد، درنتیجههه مههی تههوان گفههت افههزایش وزن تههر انههدام هههوایی بههه هههر نحههو، بههه احتمههال 

 .عملکرد نهایی بذر نیز می گردد افزایش درصدباعث

 

 نتیجه گیري  
از آنجاییکههه بیشههترین میههزان عملکههرد نهههایی بههذر گیههاه دارویههی اسههفرزه از ترکیههب تیمههاری کههود زیسههتی نیتروکسههین 

و کههود مرغههی بههه دسههت آمههده در نتیجههه دو تیمههار مههذکور بههه عنههوان  2و کههود مرغههی وکههود زیسههتی پتابههارور 

نظههر میرسههد کودهههای دامههی از طریههق فههراهم کههردن عناصههر غههذایی و  فههی و توصههیه میگههردد. بهههتیمارهههای برتههر معر

فههزایش پارامترهههای رشههدی و عملکههرد ث اهمچنههین بهبههود سههاختمان خههاک و نگهههداری بهتههر و بیشههتر آب باعهه

مختلههف آلههی بههر  اسههفرزه در آزمههایش حاضههر شههده اسههت. در آزمایشههی مشههابه کههه بههه منظههور مطالعههه اثههر کودهههای

اجههرا شههد، نشههان داده شههد  1390-91خصوصههیات کیفههی گیههاه دارویههی اسههفرزه آزمایشههی در مشهههد در سههال زراعههی 

کههه اثرتیمارهههای کههودی بههر میههزان موسههیالژ و فههاکتور تههورم اسههفرزه معنههی دار اسههت و بهها افههزایش مقههدار کودهههای 

کههه افههزایش مقههدار کههود شههیمیایی آلههی محتههوی موسههیالژ، فههاکتورتورم و میههزان تههورم اسههفرزه افههزایش یافههت، درحالی

 که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد .  (1391اسدی وهمکاران ،)سبب کاهش این صفات کیفی شد 
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در آزمههایش حاضههر در پههی کههاربرد کودهههای آلههی ممکههن اسههت بههه دلیههل ت ثیههر بههر افههزایش مههواد آلههی، فسههفر قابههل 

، افهههزایش فعالیهههت (Antoun et al ., 1998 )اسهههتفاده گیهههاه، ازت نیتراتهههی و سهههایر عناصهههر غهههذایی

خههاک، افههزایش ذخیههره آب و اکسههیژن در  میکروارگانیسههمها، کههاهش تبخیههر و تعههرق ، پیشههگیری از سههله بسههتن

 ، ایجههاد پایههداری و تنههوع در محههیط زیسههت(Grahamand Vance , 2000) خههاک، بهبههود سههاختمان خههاک

( 2004  ..Sharpley et al ) .باشد 

مین مقههادیری عناصههر غههذایی، باعههث بهبههود سههاختمان خههاک، افههزایش نگهههداری امن تههکههود دامههی در خههاک ضهه 

رطوبههت، امکههان آمههاده سههازی  بسههتر مناسههب تههر بههرای رشههد ریشههه، افههزایش رشههد سههبزینگی و بهبههود کیفیههت و 

افههزایش عملکههرد گیاهههان زراعههی مههی شههود. اسههتفاده از مههواد  آلههی در مههزارع کشههاورزی باعههث کههاهش نیههاز بههه 

و مصههرف کودهههای شههیمیایی شههده و اخههتالف عملکههرد  بههین  کشههاورزی  مرسههوم و کشههاورزی بهها مصههرف  اسههتفاده

 (.1387کاظمی اربط،  )نهاده کمتر را می کاهد

همچنههین در تحقیههق حاضههر نیههز مشههخص شههد کههه تیمارهههای کههودی باعههث افههزایش میههزان موسههیالژ در اسههفرزه 

د کهه ضهمن بهبهود شهرایط خهاک ، بتهدریج تجزیهه و سهبب گردید ایهن امهر مهی تواندناشهی از مصهرف کهود آلهی باشه

گههزارش کردنههد کههه (1377،محمههد زاده و میههوه چههی لنگههرودی)افههزایش رانههدمان عناصههر غههذایی شههده اسههت، 

مصههرف کههود دامههی همههراه بهها کمپوسههت بههه دلیههل افههزایش درصههد بازیههافتی فسههفر، موجههب بهبههود پارامترهههای رشههدی 

 در گیاهان شد. 

ثیر آنههها  اد شههده در سیسههتم هههای مختلههف از نظههر وجههود بقایههای سههموم و مههواد شههیمیایی و تههسههالمت محصههوالت تولیهه

بههر  سههالمت  انسههان و محههیط زیسههت، توجهههات ویههژه ای را بههه روش هههای تولیههد و نهههاده هههای بکههار رفتههه در امههر 

 (.Gliessman.1998)تولید  معطوف  داشته  است 

بههه عنههوان جههایگزین طبیعههی کودهههای شههیمیایی، نقههش مثبههت  (ژیههکبیولو)در تمههامی ایههن سیسههتم ههها، کودهههای آلههی  

 Given et. )2004م  دارنههدتو غیههر قابههل  انکههاری در مههدیریت پایههدار خههاک و در نهایههت پایههداری  کههل  سیسهه

al, 2002; Kennedy et al  در همههین راسههتا، وضههعیت خههاک از نظههر مههواد آلههی  و در نتیجههه  تنههوع .)

-Brussaard and Ferrera. 1997پایههداری  خههاک  محسههوب  مههی  شههود  )  زیسههتی  موجههود در  آن، کلیههد

Cerato  .) 

در بسههیاری از نظههام هههای کشههاورزی پایههدار و بههه خصههوص در کشههاورزی زیسههتی از کمپوسههت ههها و کودهههای آلههی 

و عصههاره هههای آنههها جهههت  بهبههود شههرایط و حاصههلخیزی خههاک و نیههز پیشههگیری و کنتههرل امههراض و آفهههات  

 Abbasi et al, 2002; Barker and Bryson, 2006; Litterick, etود)سههتفاده  مههی  شههگیههاهی  ا

al, 2004 ;.) 

در پژوهشههی دیگههر کههه بههه منظههور بررسههی اثههرات کودهههای شههیمیایی، آلههی و بیولوژیههک بههر عملکههرد کمههی و کیفههی 

نتیجههه کههاربرد کههود دامههی  گیههاه دارویههی اسههفرزه انجههام شههد انجههام شههد ،نتههایج نشههان داد کههه عملکههرد دانههه اسههفرزه در
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نسههبت بههه شههاهد افههزایش داشههت کههه بهها نتههایج پههژوهش حاضههر مطابقههت ( کیلههوگرم در هکتههار 15)درصههد14بههه میههزان 

دارد. تمههام کودهههای بیولوژیههک از نظههر افههزایش شاخصهههای رشههدی و صههفات کمههی و کیفههی اسههفرزه بههه ویههژه 

. ترکیههب کودهههای دامههی وبیولوژیههک بهها هههم نسههبت عملکههرد دانههه و میههزان موسههیالژ، نسههبت بههه شههاهد برتههری داشههتند

طوریکههه، ایههن اثههر در ارتبههاط بهها  ثیر بیشههتری روی کلیههه صههفات اسههفرزه داشههت، بهههای آنههها، تههه بههه کههاربرد جداگانهه

ربرد تلفیقههی ای کهه دار بههود، و افههزایش عملکههرد دانههه در نتیجههه عملکههرد دانههه و تعههداد سههنبله در بوتههه نیههز معنههی

 .مقایسه با شاهد را در پی داشتدر کودههای بیولوژیک
 

 منابع
. اثرعوامل خاکی برمیزان محصول بذراسفرزه، بارهنگ و 1377ابراهیم زاده معبود، ح.، م. میرمعصومی و م. فخرطباطبایی .

 . هپسیلیوم. اقتصاد کشاورزی و توسع

 رد کمی و کیفی و شاخص های. تاثیر مصرف کود دامی بر عملک1385احمدیان، ا. ، ا. قنبری، م. گلوی، و م. غفاری

 شیمیایی اسانس زیره. مجله پژوهشهای زراعی ایران . 

. ضرورت تولید و ترویج کودها بیولوژیک محرک رشد گیاه. مجموعه مقاالت 1380اسدی رحمانی، ه و ع. فالح .

 تولیدصنعتی کودهای بیولوژیک.  ضرورت

 . اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی گیاه1391اسدی، ق.، مومن، ع.، ورزاده نامقی، م،. و س. خرم دل .

 دارویی اسفرزه . همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار. 

 . اثرات تاریخ کاشت و مقدار بذر در واحد سطح  برخصوصیات مورفولوژیک و کیفیت گیاه1381اصغری پورچمن، م .

 ورزی دانشگاه فردوسی مشهد. دارویی اسفرزه. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشا

 . بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها. انتشارات دانشگاه تهران. 1387اعتباریان، ح.ر .

 .  4،  شماره 21.  فصلنامه پژوهشی گیاهان معطر و دارویی ایران، جلد 1384امید بیگی،  ر .

 : انتشارات آستان قدس رضوی . جلد دوم .  . تولید و فراوری گیاهان دارویی 1384امید بیگی، ر . 

 های تولید و فرآوری گیاهان دارویی ، جلد اول ، انتشارات فکرروز ، تهران. فت. رهیا1374امید بیگی، ر .

أثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر خواص کمی و ت. 1392بخشی، س.، جهان، م.، تبریزی، ل و ع. کوچکی. 

 زه. پایان نامه کارشناسی ارشید آگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد. گیاه داروی اسفر کیفی

. اثررطوبت خاک و هوا برکمیت و کیفیت موسیالژی بذر اسفرزه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1378بقالیان، ک .

 . یدانشکده کشاورز

 برخی خواص فیزیکی خاک. چکیده . اثر لجن فاضالب و کمپوست و کود گاوی بر1378مند، م .ر. ، و م. افیونی . بهره

 مقاالت ششمین کنگره علوم خاک ایران.  

ارشد  اثرتنش رطوبتی و کود دامی برخصوصیات کمی و کیفی اسفرزه و پسیلیوم. پایان نامه کارشناسی. 1383تبریزی، ل .
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 رشته زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. 

ربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد، کارایی زراعی . تاثیر کا1389حمزه ای ج، سرمدی ح .

 .1389، زمستان2 هشمار ،2 هدورله تولیدات گیاهی .جوجذب نیتروژن در ذرت. م

 مجموعه)در کشور ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک.1384رحمانی، ه.، م ج ملکوتی . خاوازی، ک.، اسدی

 (ص. :مصور464سنا؛  ;مقاالت. تهران

از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن راهکاری مناسب جهت آلودگی .1382دشتی، م.، ا. لکزیان و ح. حیدری شریف آباد .

آب و خاک. خالصه مقاالت سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در 

 کشاورزی. 

 . اثرعناصرغذایی و اسید سالیسیلیک برعملکرد بذورو اجزای1388ی، ع.، ک. مشایخی.، خ. همتی و ا. دردی پور .رحیم

 عملکرد گشنیز. مجله پژوهشهای تولید گیاهی جلد شانزدهم ، شماره چهارم ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 گرگان. 

 دارویی همیشه بهار  کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه . بررسی تاثیر انواع1392رضایی. م . برادران ر. 

(Calendula officinalis L مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران پاییز .).1392. 

کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد و اجزای  . ارزیابی اثر مصرف ورمی1389سعید نژاد، ا. و رضوانی مقدم، پ.

 ی زیره سبز. علوم باغبانی . سناسا دعملکردو درص

. ارزیابی مزرعه ای کود فسفاته میکروبی و امکان جایگزینی آن با کودهای 1379سیلسیپور، م. ، ع. بانیانی و م. کیانی راد .

 شیمیایی فسفری در زراعت پنبه. مجله علوم خاک. 

بر  فور و نیتروکسین و پلیمر سوپرجاذب. بررسی اثر کودهای زیستی بیوسول1391. ینکیا و د . ر،یامیدبیگ .، ریحسین هشا

 . (یکشاورز عصنای و معلو( یباغبان ملوعرشد، عملکرد و کمیت اسانس گیاه دارویی ریحان .

 پاشی محرکهای زیستی بر عملکرد و اجزای . اثر محلول1392شکاری. ف؛ مهرآفرین. ع؛ نقدیبادی. ح؛ ر. حاجیآقایی.

 . 1393، آذر و دی 5، شماره 31عملکرد دانه گیاه اسفرزه . فصلنامه گیاهان دارویی و معطر. دوره 
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 یرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد جیرفت، جیرفت . ج

 نی کشاورزی پایدار. چاپ اول. . مبا1391کامکار،ب و دکتر ع.مهدوی دامغانی.

 شمایه . کودهای آلی و کاربرد آنها در کشاورزی پایدار .1385 . رکامکا ا .عپ ،. ،نریمیاکا ،. ،دالونقم ،. ،نمجیدیا

  .رایداپ هتوسع و تزیس طمحی ،کخا

 یان نامه. تاثیرتاریخ کاشت و ازت بررشد ، نمو، عملکرد و ماده موثره اسفرزه در منطقه زنجان، پا1379محبی، م .

  .کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس 

 . سیب زمینی، خاک، آب و کود، مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران. 1371معتمد. ا .

 . مصرف کود در اراضی فاریاب و دیم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 1367. (ترجمه)ملکوتی، م. ج

پایان   Plantago  Ovataو تراکم بوته برکمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه . اثرفواصل آبیاری1380نجفی، ف .

 کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.  نامه

. اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره به خصوصیات کمی 1394نصیرزاده. س؛ فالح .س؛ کیانی ش؛ ع. محمدخانی. 

 فصلنامه گیاهان دارویی و معطر . وکیفی گیاه دارویی اسفرزه. 

 . شماره نهم (Plantago ovata forsk ). مروری برگیاه اسفرزه1382نقدی بادی، ح.، آ. دست پاک و س. ع. ضیائی .

 ، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی ، دانشگاه تهران. 

 ف. جلد اول. . دائره المعارف بزرگ طب اسالمی. انتشارات ارمغان یوس1384نورانی، م .

 .  بررسی تاثیرسطوح مختلف نیتروژن وکود مرغی برروی صفات کمی وکیفی1383هاشم آبادی،  د. ع. کاشی  .

  .2خیارپاییزه، علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی،  سال هشتم،  شماره 

 . مفهوم کارایی مصرف آب. مجله پژوهش و سازندگی . 1373دزفولی، ا . هاشمی

 یکیمیا نسم یهمکار اب )یزیست و یآل یکودها(نکشاورزا یبرا یعمل یراهنما بتاک .1392ورمرزیان، م .

 .انتشارات آیسانابز.س
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