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  پرمصرف غذايیعناصر غلظت و گلهیومیک بر عملکرد اسید ثیر تنش خشکی و أت

 (.Borago officinalis L) گاوزبان گیاه دارويی در
 

  2و آزاد مينایی 1مصطفی حيدری*
 ارشد دانشجوی کارشناسی2، دانشگاه شاهرود ،اصالح نباتاتدانشيار گروه زراعت و 1

 دانشگاه زابل، باغبانیگروه 

 11/11/22 ؛ تاريخ پذيرش: 3/2/22تاريخ دريافت: 
 

 1چكيده

غلظت و  گلعملکرد اسيدهيوميک بر  پاشیمنظور بررسی اثرات تنش خشکی و محلولبه

در قالب  و خرده شدهيک بار های رت کرتصوهگياه گاوزبان، آزمايشی بدر  پرمصرف غذايیعناصر

دانشگاه مزرعه تحقيقاتی در  1321-21 زراعی سال طیهای کامل تصادفی با سه تکرار طرح بلوک

آبياری پس از  :در سه سطح شاملعنوان عامل اصلی بهيمار خشکی تدر اين بررسی . شدزابل اجرا 

 ودرصد ظرفيت زراعی مزرعه  01و  11، 21متر خاک به رسيدن رطوبت در عمق پانزده سانتی

 آب ليتر هزار ليتر در 0/4 ،3، 0/1در چهار سطح صفر، عنوان عامل فرعی به هيوميکاسيد پاشیمحلول

در نظر گرفته پاشی شدند، که در طی دو مرحله رشد رويشی و اوايل گلدهی بر روی گياهان محلول

، تعداد تودهزيستگل، عملکرد  بر عملکردداری ثير معنیأنتايج نشان داد تنش خشکی ت .شدند

درصد ظرفيت زراعی  11اعمال تنش خشکی تا سطح  .شتهای جانبی و عملکرد سرشاخه داشاخه

های جانبی و عملکرد ، تعداد شاخهتودهزيستعملکرد  عملکرد گل توليدی،سبب افزايش  مزرعه

، درصد ظرفيت زراعی مزرعه 01به رطوبت خاک و رسيدن  تنش با باال رفتن شدت، دش سرشاخه

، پتاسيم و فسفر کلسيمداری بر غلظت عناصر ثير معنیأتنش خشکی ت .مقادير اين صفات کاهش يافتند

                                                             
 haydari2005@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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افزايش  بهمنجر درصد ظرفيت زراعی مزرعه 11 برگ و گل گاوزبان داشت و تا سطحهای ندامادر 

، ارتفاع بوته، تعداد تودهزيستعملکرد هيوميک بر عملکرد گل، اسيد پاشیاثر محلول د.شها آن

گل و  دو اندام در کلسيم غلظت عناصر فسفر، پتاسيم ونيز ها و های جانبی و عملکرد سرشاخهشاخه

براساس نتايج اين  .دشليتر در هزار ليتر آب  0/1ها تنها تا سطح سبب افزايش آن و دار بودمعنیبرگ 

 درصد رطوبت 31و يا کاهش  زراعی مزرعهدرصد ظرفيت  11ح تنش خشکی تا سطاعمال آزمايش 

گياه  هایعملکرد کمی و غلظت عناصر معدنی در دو بخش برگ و گلبه کاهش در  منجر خاک

ليتر در هزار  0/1از مصرف نيز  در تمامی سطوح خشکیهيوميک بيشترين کارايی اسيد ،شدگاوزبان ن

  د.شوليتر آب حاصل می

 

 گاوزبانگل ، عناصر معدنی، گلنش خشکی، عملکرد هيوميک، تاسيد :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

 تريناز مهم در آن تنش خشکیکه طوریهب .ايران از اقليمی خشک و نيمه خشک برخودار است

بابائيان و همکاران، ) رودشمار میبه عوامل محدود کننده توليد محصوالت زراعی، باغی و دارويی

گذارد. از ثير میأای بر شدت فتوسنتز تروزنهای و غيره. تنش خشکی از طريق عوامل روزن(2111

، بنابراين در اثر کمبود استها ضروری که برای انجام فتوسنتز و تبادالت گازی باز بودن روزنهجايیآن

کربن کمتری در دسترس گياهان قرار اکسيدها تبادالت گازی کاهش يافته، دیآب و بسته شدن روزنه

کاهش فتوسنتز همراه با کاهش رشد و عملکرد توليدی در يابد. سنتز کاهش میگيرد و شدت فتومی

  .(2114، همکارانو  ردی) خواهد بودگياهان 

به  يکساله، علفی، گاوزبان، تيره از گياه . ايناست کشور مهم دارويی گياهان از يکیگياه گاوزبان 

 برای مناسب زمان .است گلی يا سفيد و به ندرت آبی آن هایگل رنگ متر،سانتی 11 تا 40 ارتفاع

 اواخر و پاييز در آن امکان کشت محيطی شرايط به با توجه همچنين بوده، بهار اوايل گياه اين کشت

 گل ازکشت و درمانی  هایاستفاده منظوربه دنيا نقاط غالب در گياه امروزه اين دارد. وجود نيز زمستان

شود )زرگری، می استفاده خون و تصفيه کننده آرام کننده معرق، ماده يک عنوانبه گياه اين برگ و

2112.)  

 111و  10، 01، 20( در بررسی تيمارهای مختلف آبياری 2113لباسچی و شريفی عاشورآبادی )
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بهار و بابونه گلی، هميشهوی گياهان دارويی اسفرزه، بومادران، مريمر برمزرعه درصد ظرفيت زراعی 

 هایميزان قابليت دسترسی به آب )تشديد تنش خشکی( از وزن اندام کردند که با کاهش گزارش

شود. مشابه همين آزمايش، حسنی و همکاران ها کاسته میها و عملکرد دانه آنهوايی، ارتفاع بوته

بوته، قطر  ارتفاع کاهش بهمنجراعالم کردند تنش خشکی  ريحانوی گياه دارويی ر پژوهش( با 2113)

کرمی و همکاران . دشومیهای جانبی، عملکرد دانه و عملکرد اسانس ول شاخهساقه، تعداد و ط

های داری از عملکرد گل و ميزان سرشاخهصورت معنیه( گزارش کردند که تنش کم آبی ب2111)

باال رفتن غلظت امالح محلول  باعث و شوری بروز تنش خشکی .هدکامیگلدار در گياه گل گاوزبان 

جذب شود که اين امر باعث کاهش مینتيجه افزايش پتانسيل اسمزی خاک  در محيط ريشه و در

غذايی از طريق خاک يا با مصرف مقادير مناسب عناصر شود.غذايی تا حد زيادی میعناصر

توان تا حدی شرايط رشد و نمو را بهبود بخشيد و از بروز اثرات سوء تنش بر گياهان پاشی میمحلول

 .  (1222گراتان و گريور، ) کاست

هيوميک با کالت کردن عناصر ضروری سبب افزايش جذب عناصر شده و باروی و توليد در اسيد

ه غلطت است کنشان داده  هاآزمايش (.2113؛ تن، 1212ويقان و لين هان، دهند )گياهان را افزايش می

 شودمینخود  های ريشه در گياهشدن سلولطويل هيوميک سبب افزايش اسيد گرم در ليترميلی 01

زمينی و سويا در طی استفاده از افزايش عملکرد سيب بيانگرها نتايج برخی از آزمايش. (1214ويقان، )

و  1111، 011ميزان هيوميک بهکاربرد اسيدبا ای در مطالعه .(1211فريمن، است ) بودههيوميک اسيد

افزايش طويل شدن طول بب هيوميک سمشخص گرديد که اسيدگرم خاک يلوکگرم در ميلی 2111

ترکمن و ) شودمیغذايی و عملکرد فلفل هيپوکوتيل، قطر ساقه، طول ساقه، وزن خشک، ميزان عناصر

 (.2113تن، ) شودمی ی توتونهاها در برگموجب زياد شدن آلکالوئيد هيوميکاسيد (.2110همکاران، 

اظهار  وکاهدر غذايی عناصر مقدارو  رشد ( با مطالعه اسيدهيوميک و فسفر بر2110سيميرين و ايلماز )

ب جهيوميک و فسفر و ارتباط متقابل اين دو مقدار نيتروژن کاهو را افزايش داده و مواسيد داشتند که

هيوميک موجب بهبود عملکرد قابليت دسترسی فسفر گرديده است. اما در اين آزمايش کاربرد اسيد

 د.شکاهو ن

 صورت ر تنش خشکی روی گياهان زراعیيثأتدر رابطه با وسيعی  هایپژوهشاگرچه تاکنون 

 خوبی مطالعه نشده است.گياهان دارويی و معطر تحت شرايط کمبود آب بهاکثر اما رفتار  گرفته

 ها تحت اينبنابراين برای شناسايی واکنش گياهان دارويی در نواحی خشک، ارزيابی عملکرد آن
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 با هدف اين آزمايش .استضروری کودهای آلی  ابل مصرفدر مقها آنالعمل مطالعه عکس شرايط و

گياه در  غذايی پرمصرفعناصر غلظتو  گلهيوميک بر عملکرد اسيدبررسی اثرات تنش خشکی و 

 .شده استاجرا دارويی گاوزبان 

 

 هامواد و روش
 21با طول جغرافيايی  در مزرعه تحقيقاتی دانشگاه زابل 1321-21آزمايش در سال زراعی اين 

 متر از سطح دريا 481دقيقه شمالی و ارتفاع  2درجه و  31دقيقه شرقی، عرض جغرافيايی  22درجه و 

اجرا های کامل تصادفی با سه تکرار بلوک هایبک بار خرد شده و در قالب طرح هایصورت کرتبه

و حداکثر دمای متوسط حداقل  است. مترميلی 23متوسط بارندگی ساالنه منطقه منظقه زابل دارای  .شد

شمار و از لحاظ اقليمی جزء مناطق گرم و خشک به گراددرجه سانتی 31و  12ترتيب بهنيز ساالنه آن 

 ارائه شده است.  1رود. نتايج حاصل از تجزيه شيميايی خاک محل آزمايش قبل از کاشت در جدول می

 
 .متریسانتی 3-03خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق  -1جدول 

 الکتريکیهدايت

 زيمنس بر متر()دسی
pH 

 بافت خاک شن رس الی منگنز روی آهن پتاسيم فسفر مواد آلی

 (درصددرصد )     گرم در کيلوگرمميلی        )درصد(                               
 شنی -لومی

1/3 8/1 31/1 2/3 100 14/1 14/1 31/1 21 32 41 
 

يمار خشکی در سه سطح شامل آبياری پس از رسيدن رطوبت در عمق پانزده ت وهشپژدر اين 

 عنوان عامل اصلی ودرصد ظرفيت زراعی مزرعه به 3W=01و  1W ،11=2W=21خاک به  یمترسانتی

 هزار ليتر در 0/1=2 H ،3=3 H .0/4=4H(، H 1هيوميک در چهار سطح شامل: صفر )اسيد پاشیمحلول

 عنوانپاشی شدند، بهدو مرحله رشد رويشی و اوايل گلدهی بر روی گياهان محلول ليتر آب که در طی

 31برابر  2W، سطح 11ميزان تخليه رطوبت در سطح خشکی شاهد  .در نظر گرفته شدند فرعی عامل

در عمق و  TDRمزرعه بود که با استفاده از دستگاه  درصد ظرفيت زراعی 01معادل  3Wو در سطح 

  .شد اين مقادير محاسبهخاک  متریسانتی 10

ه ددرصد با نام تجاری هيومکس استفا 81و اسيد هيوميک  اروپايیوزبان اگرقم در اين آزمايش، 

رشد  رحلهمطی دو هيوميک در اين طرح برای هر کرت محاسبه و در نياز اسيدمقدار مورد .گرديد

در گياهان باغی و  د.شا اعمال هکرتگياهان در وی رپاشی صورت محلولهرويشی و اوايل گلدهی ب
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. (2110)سالمان و همکاران،  استليتر در هکتار  0هيوميک معادل زراعی حداکثر سطح استفاده از اسيد

 د. شهيوميک در اين آزمايش برای گاوزيان نيز در فواصل بين اين سطح تعيين اين اساس تيمار اسيدبر

ها دوبار ديسک برای نرم کردن کلوخه سپس و توسط گاو آهن برگرداندار شخممزرعه آزمايشی 

متر، فاصله روی  2×3انجام گرفت. ابعاد هر کرت  1321اسفند ماه  10عمليات کاشت در  .زده شد

نيا و همکاران، اکبری) متر در نظر گرفته شدندسانتی 30ها متر و فاصله بين رديفسانتی 20ها رديف

کيلوگرم پتاسيم از  01ات ترپيل و ففر از منبع سوپر فسکيلوگرم فس 10قبل از کاشت مقادير  .(2112

درصد  01و  01به نسبت کيلوگرم نيتروژن از منبع اوره  10منبع سولفات پتاسيم به خاک اضافه گرديد. 

بعد از کاشت آبياری با استفاده  ترتيب قبل از کاشت و بعد از اعمال تنش خشکی به خاک داده شد.به

آغاز و  روز بعد از سبزشدن گياهان 21عمال تنش خشکی در اين آزمايش از از سيفون انجام گرفت. ا

 TDRهای مختلف تنش از دستگاه تا انتهای دوره رشد ادامه يافت. جهت تعيين دور آبياری در تيمار

  د.شاستفاده 

مربع های واقع در يک متردر اين آزمايش جهت تعيين عملکرد گل، بعد از حذف حاشيه، گل بوته

ها در سه نوبت انجام و در نهايت مجموع برداشت در سه هر کرت برداشت شدند. برداشت گل وسط

ها سرشاخه تودهزيستها و عملکرد سرشاخهعنوان عملکرد گل لحاظ گرديد. برای عملکرد مرحله به

گيری ارتفاع بوته و برای اندازه .شدند برداشتمربع های موجود در يک متروزن خشک کل بوتهو 

 تعيين مقاديرجهت  .شدبوته از سطح هر کرت برداشت  0بوته، تعداد  های جانبی در هرتعداد شاخه

از روش خاکسترگيری و گل گياهان  )برگ( در دو بخش هوايیپتاسيم و فسفر  کلسيم، منيزيم،عناصر 

با  يم و منيزيم، کلسفتومتربا استفاده از دستگاه فلم (1222)ادوارد،  خشک استفاده شد. مقادير پتاسيم

گيری استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه با (1222)جکسون،  و فسفر گاه اتميک ابزوبششنستد

ها براساس آزمون تجزيه و مقايسه ميانگين SAS افزارهای حاصل با استفاده از نرمشدند. در پايان داده

افزار نرمبرای رسم نمودارها و جداول از انجام پذيرفت.  درصد 0احتمال  ای دانکن در سطحچند دامنه

 استفاده گرديد. اکسل
 

 نتايج و بحث

داری در ثير معنیأت گلتجزيه واريانس نشان داد تنش خشکی بر عملکرد حاصل از نتايج : گلعملکرد 

درصد ظرفيت زراعی  2W (11عمال تنش خشکی تا سطح ا .(2داشت )جدول  درصد 0سطح احتمال 
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 ،درصد ظرفيت زراعی مزرعه3W (01 )و با باال رفتن سطح تنش به عملکرد گل ش مزرعه( سبب افزاي

تنش (. 3درصد بود )جدول  3/10معادل  2Wنسبت به تيمار  عملکرد گل شد. اين کاهشباعث کاهش 

گياهان زراعی، باغی و  و اجزای عملکرد عملکردسبب تغييراتی در های مختلفی صورتبهخشکی 

ثير خشکی أبه گونه گياهی، شدت و مدت تنش و نيز مرحله رشدی گياه، ميزان ت . بستهشودمیدارويی 

در بررسی اثر  (2111همکاران )و آرزمجو  .متفاوت خواهد بود هادانه و اجزای عملکرد آنبر عملکرد 

باعث تنش خشکی  ،بر عملکرد گل توليدی در گياه بابونه گزارش کردندکود تنش خشکی و سه نوع 

گياه عوامل کاهش عملکرد در ( 1222مون و آلگر ) .دشومیبابونه  گياه درگل  عملکرد کاهش

ها ها، کاهش ميزان رطوبت نسبی برگبسته شدن روزنهدر اثر تنش خشکی را مربوط به بادرنجبويه 

( در بررسی 2113. لباسچی و شريفی عاشورآبادی )دانندها میدر برگکربن اکسيدجذب دی کم شدنو

وی گياهان دارويی اسفرزه، ر درصد ظرفيت زراعی بر 111و  10، 01، 20ختلف آبياری تيمارهای م

بهار و بابونه گزارش کردند که با کاهش ميزان قابليت دسترسی به آب  گلی، هميشهبومادران، مريم

 شود.ها کاسته میها و عملکرد دانه آن)تشديد تنش خشکی( از وزن اندام هوايی، ارتفاع بوته

داری بر عملکرد گل در گياه گاوزبان داشت، اما اثر متقابل تنش خشکی و يوميک تأثير معنیاسيده

(. بيشترين ميزان توليد گل با مصرف و 2داری برخودار نبود )جدول هيوميک از تأثير معنیاسيد

 2/11ليتر در هزار ليتر آب حاصل شد که نسبت به تيمار شاهد از افزايشی معادل  0/1پاشی محلول

هيوميک باعث کاهش عملکرد گل شد، بيشترين اين کاهش درصد برخودار بود. افزايش مصرف اسيد

هيوميک سبب افزايش ( اسيد1228(. براساس نظر ليو و همکاران )3حاصل شد )جدول  4Hدر تيمار 

های مختلف رويشی و ريشه ها و بهبود محتوای عناصر غذايی در بخشسرعت فتوسنتز در برگ

از تأثير  2Hهيوميک تنها تا سطح شود. اما در اين آزمايش و در مورد گياه گاوزبان اسيدمی گياهان

( نشان داد 1222) همکاران(. نتايج بررسی پينتون و 3مثبت بر عملکرد گل برخودار بود )جدول 

 های ريشه افزايشآز را در غشاء پالسمايی سلول ATPهيوميک جذب نيترات و فعاليت آنزيم اسيد

 غذايی بر ميزان عملکرد دانه در ذرت افزوده شد.داد، همجنين به سبب افزايش فتوسنتر و جذب عناصر
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نتايج تجزيه آماری : های جانبی و عملکرد سرشاخه، ارتفاع بوته، تعداد شاخهتودهزیستعملکرد 

، تعداد زيست تودهعملکرد داری بر ثير معنیأجز ارتفاع بوته، اعمال تنش خشکی تهها نشان داد بداده

(. مقايسه ميانگين صفات در 2)جدول  شتهای جانبی و عملکرد سرشاخه در گياه گاوزبان داشاخه

تيمار  به مربوط هاو عملکرد سرشاخه زيست تودهبيشترين عملکرد  تيمارهای مختلف خشکی نشان داد

درصد ظرفيت  21تيمار  مربوط به های جانبیتعداد شاخهباالترين و درصد ظرفيت زراعی مزرعه(  11

تواند میهای رويشی و زايشی در نهايت بخشثير خشکی بر هر يک از أت .(3ود )جدول ب زراعی مزرعه

( اظهار کردند که 2111سريوالی و همکاران ) شود.عملکرد توليدی در گياهان به تغيير در ميزان منجر

تواند مربوط به کاهش ارتفاع گياه، کاهش میکاهش ميزان عملکرد توليدی در طی بروز تنش خشکی 

و  خانیصفی سطح برگ و افزايش اختصاص مواد فتوسنتزی به ريشه نسبت به بخش هوايی باشد.

درصد ظرفيت زراعی موجب کاهش ارتفاع بوته،  41تنش خشکی که  ند( گزارش کرد2110) همکاران

بابايی  د.يگرد بادرشبو در د اسانسو عملکر زيست تودهطول و عرض برگ، طول ميانگره، عملکرد 

حداکثر مقاومت اين ای بيان کرد که ثير تنش خشکی بر سياهدانه در شرايط مزرعهأ( در بررسی ت1220)

روز است. تنش خشکی از ارتفاع بوته، طول برگ و تعداد برگ در اين  21گياه به خشکی در دور آبياری 

 گرديد.گياه کاسته و سبب تسريع در مرحله گلدهی آن 

، ارتفاع تودهزيستداری بر چهار صفت عملکرد هيوميک در اين آزمايش تأثير معنیپاشی اسيدمحلول

ها نشان داد (. مقايسه ميانگين داده2ها داشت )جدول های جانبی و عملکرد سرشاخهبوته، تعداد شاخه

ليتر در هزار ليتر  2H (0/1هيوميک ( بيشترين مقادير چهار صفت فوق مربوط به تيمار اسيد3)جدول 

به  2Hليتر در هزار ليتر آب ( است. اسيد هيوميک تا سطح  0/4) 4Hها مربوط به تيمار آب( و کمترين آن

به بهبود اجزای عملکرد گل در گياه گاوربان گرديد. در آزمايش سبب بهبود جذب عناصر غذايی منجر

هيوميک از طريق اثرات هورمونی و با تأثير بر سيد( گزارش کردند که ا2112مشابهی، ناردی و همکاران )

غذايی سبب های گياهی و همچنين با قدرت کالت کنندگی و افزايش جذب عناصرمتابوليسم سلول

هيوميک از طريق ( اعالم کردند که اسيد2110شوند. آياس و گالسر )افزايش رشد و ارتفاع گياهان می

توليدی  زيست تودهها سبب بهبود رشد، افزايش ماندگاری برگها و حفظ افزايش محتوای نيتروژن برگ

 شود.و ارتفاع بوته می
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دار بر عملکرد ثير معنیأهيوميک در بين چهار صفت فوق تنها تاثر متقابل تنش خشکی و اسيد

 تودهزيستبيشترين ميزان عملکرد . در اين بين (2)جدول  شتهای جانبی داو تعداد شاخه تودهزيست

های و تعداد شاخه (2H2W) در هزار ليتر آب ليتر 0/1پاشی مصرف و محلول باو  2Wتيمار خشکی  در

دهد که گياه گاوزبان تا حدی اين نتايج نشان می (.2و  1های شکل) حاصل شد 2H1Wدر تيمار جانبی 

 درصد 11حد  رسيدن رطوبت خاک بهدرصدی آب يا  31کاهش نمايد و شرايط خشکی را تحمل می

شود بلکه تفاوت نمی تودهزيستبه کاهش عملکرد گل و عملکرد ظرفيت زراعی خاک نه تنها منجر

( اعالم کردند که کارايی مصرف آب در گياه 2112نيا و همکاران )اکبریزيادی نيز با تيمار شاهد ندارد. 

مکعب آب روند صعودی دارد و سپس نزولی به متر 3111ازاء افزايش ميزان آب آبياری تا گاوزبان به

گرم بر  18/44( با ميانگين افزايش کارايی روز 14مکعب )دور آبياری متر 3111گيرد. تيمار خود می

گرم در  04/41روز )افزايش  1مترمکعب بيشترين ميزان افزايش کارايی مصرف آب دارد و با دور آبياری 

درصدی رطوبت  31ن آزمايش مشاهده گرديد که کاهش ياد. در اداری نشان ندمکعب( تفاوت معنیمتر

درصد ظرفيت زراعی مزرعه سبب کاهش  11متری خاک يا رسيدن رطوبت به سانتی 10در عمق 

در اين بين براساس نظر ناردی و همکاران  گاوزبان اروپايی نشد. زيست تودهگل و عملکرد  عملکرد

 وها در درون سلول بت فيزيولوژيکی از جمله افزايش متابوليسمهيوميک از طريق اثرات مثاسيد (،2112)

ها شده، در نتيجه بر ميزان ها سبب ماندگاری بيشتر برگباال بردن ميزان کلروفيل در برگنين چهم

 .شودافزوده میتوليدی در گياهان آلی  زيست تودهعملکرد توليدی و 

 

 .زیست تودهملکرد هیومیک بر عاسید اثر متقابل خشکی و  -1شکل 
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 اسید هیومیک )لیتر در هزار لیتر آب(
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 .هیومیک بر تعداد شاخه جانبی در بوته اثر متقابل خشکی و اسید -2شکل 

 

نتايج حاصل از تجزيه واريانس : هاگل و برگدو بخش  در، کلسیم و منیزیم فسفر، پتاسیمعناصر 

جز هب و فسفر، کلسيم غذايی پتاسيمغلظت عناصر داری برثير معنیأتتنش خشکی  ها نشان دادداده

ها در سطوح مختلف مقايسه ميانگين داده. (2)جدول  شتدا غلظت منيزيم در دو بخش برگ و گل

برگ که در سطح و کلسيم جز ميزان فسفر هبيشترين مقادير اين عناصر ب تنش خشکی نشان داد،

حاصل شد در باقی موارد از تيمار خشکی  3Wخشکی و کلسيم گل که در سطح  (1Wخشکی شاهد )

2W (11 ب )(. 3دست آمد )جدول هدرصد ظرفيت زراعی مزرعه 

نياز موردغذايی تواند از اعماق خاک آب و عناصرمی و استهای عميقی گياه گاوزبان دارای ريشه

و  چسامارا .(2112نجفی، ) است خشکی مقاوم برابر. لذا اين گياه تا حدی در کندرا جذب خود 

بر ميزان تجمع عناصر تا حدی شرايط بروز تنش خشکی ( گزارش کردند که در 2114همکاران )

جذب و انتقال  راهبردهای شود.میافزوده سويا های دانهپتاسيم، فسفر، نيتروژن و کلسيم در 

وسيله پديده اسمز همگی، و انتقال به انتشار و يا جذب ای،غذايی در گياهان نظير جريان تودهعناصر

باشند. در صورت نقصان رطوبت، موجود در خاک و ريشه میکم و بيش تابعی از مقدار رطوبت 

های گردد. اگرچه بعضی از اين سيستمغذايی دستخوش تغيير و تحول میشدت و مقدار جذب عناصر

غذايی نيازمند بوده و در اين انتقالی عناصر نظير انتشار به مقدار رطوبت کمتری جهت جذب عناصر

بحرانی باز هم روند جذب و انتقال بعضی از عناصر توسط ريشه  راستا، با کاهش رطوبت تا آستانه
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 (.1221 ،)زوحو و همکاران يابدادامه می

از ها، در ساير موارد و پتاسيم در برگ ميزان منيزيم در بخش گلدر مورد جز ههيوميک باستفاده از اسيد

ها در مقايسه ميانگين داده(. 2ل بود )جدوبرخودار گياه گاوزبان داری در دو بخش برگ و گل ثير معنیأت

بخش گل از کلسيم در و  2Hاسيد نشان داد بيشرين مقدار پتاسيم و فسفر از تيمار سطوح مختلف هيوميک

در  (2811رايتان و اسچنزر ) .(3حاصل گرديد )جدول  4Hبرگ از تيمار کلسيم و منيزيم در و  3Hتيمار 

هيوميک سبب افزايش جذب عناصر پتاسيم، که اسيد نددطی تحقيقات خود بر روی گياه خيار گزارش کر

گرم بر ليتر ميلی 21ند کرد( عنوان 1228همچنين آدانی و همکاران ) شود.فسفر، آهن، روی، و منگنز می

 .دشفرنگی موجب افزايش ميزان فسفر در گوجه (CP-Bهيوميک تجاری )اسيد

دو هر يوميک تنها در مورد ميزان عنصر فسفر در هاثر متقابل تيمار تنش خشکی و اسيد پژوهشدر اين 

از  گلبيشترين ميزان فسفر در  (.2)جدول  بودندار معنی ،ساير عناصر موردو در  داربخش گل و برگ معنی

( ميزان 1220)و همکاران  نگوا .(4و  3های )شکل شدحاصل  4H2Wاز تيمار  برگو در  2H2Wتيمار 

های ريشه گندم زمستانه در ثر در توسعه سيستم ريشه در سلولؤمل معنوان يک عارا به 32جذب فسفر 

هيوميک سبب سيداگرم در ليتر ميلی 01تا  0ای هغلظتهيوميک بررسی کردند و دريافتند که حضور اسيد

تواند در توسعه ريشه به اعماق خاک و . افزايش جذب فسفر میشودمیداری در جذب فسفر افزايش معنی

. در اين آزمايش نيز يکی از داليل اثر بخش کندب به گياه در شرايط نامساعد محيطی کمک جذب بيشتر آ

هيوميک در بهبود عملکرد گل، اجزای عملکرد و نيز غلظت عناصر معدنی در دو بخش برگ و گل اسيد

 تواند مربوط به اين امر باشد.گياه گاوزبان در طی بروز تنش خشکی می

 
 .هیومیک بر غلظت فسفر در گلی و اسیداثر متقابل خشک -0شکل 
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 .هیومیک بر غلظت فسفر در برگاثر متقابل خشکی و اسید -4شکل 

 گيرينتيجه

تواند می (اروپايی)گونه گياه گاوزبان گيری کرد که توان نتيجهمیآزمايش حاصل از اين نتايج از 

درصدی  31که کاهش طوریبه. دکنتحمل تا حدی  ار شرايط کاهش آب قابل دسترس در محيط ريشه

درصد به  111ک از اعبارت ديگر رسيدن رطوبت خو يا بهخاک  متریرطوبت در عمق پانزده سانتی

و غلظت عناصر معدنی در دو  گلبر عملکرد کاهشی  ثيریأت نه تنهادرصد ظرفيت زراعی مزرعه،  11

و رسيدن به  شاال رفتن شدت تنببا ها نيز شد. فزايش آنابلکه سبب  ردهای آن ندابخش برگ و گل

پر مصرف در دو بخش غذايی عناصر جذب ، کاهش عملکرد کمی ومزرعه درصد ظرفيت زراعی 01

عملکرد داری بر ثير مثبت و معنیأهيوميک تاسيدتيمار در اين بين رخ داد. گياه گاوزبان هوايی و گل 

در نهايت  ،داشتها و عملکرد سرشاخه های جانبی، ارتفاع بوته، تعداد شاخهتودهزيستعملکرد گل، 

های رويشی و زايشی سبب افزايش عملکرد گل گرديد. با بهبود جذب عناصرغذايی و توسعه بخش

 ، مربوط بهدر گياه گاوزبان گونه اروپايی در طی بروز تنش خشکیهيوميک ثير تيمار اسيدأبيشترين ت

 . بود ليتر در هزار ليتر آب 0/1سطح 
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Abstract 2 
In order to evaluate effects of drought stress and humic acid foliar application 

on flower yield and concentration of macronutrient elements in borage, an 
experiment was conducted as a split plots design with three replications in 2012 at 
Agricultural Research Station of Zabol University. Drought stress treatments after 
reaching the soil moisture at fifteen centimeters depth to 90, 70 and 50 percent 
field capacity were used as main plots and humic acid treatment including: 0 or 
without any humic acid application, 1.5, 3 and 4.5 liter at 1000 L water were used 
as sub plots. Four foliar application of humic acid used at vegetative and early 
reproductive stages. Results showed that drought stress had significant effect on 
flower yield, biological yield, number of branches per plant and the shoot yield 
respectively. Drought stress increased flower yield until W2 treatment, but by 
increasing drought stress and rich it to 50 percent field capacity (W3), the flower 
yield, biological yield, number of branches per plant and shoot yield in borage 
plants were decreased. Drought stress had significant effect on phosphorus, 
potassium and calcium concentration in leaves and flower tissues. By increasing 
drought stress from 90 (control) to 70 percent field capacity, the content of these 
elements in leaves and flower tissues were increased. Humic acid application had 
positive effect on flower yield, biological yield, number of branches per plant, 
shoot yield, plant high and then the phosphorus, potassium and calcium in leaves 
and flower, and increased them until 1.5 liter of humic acid per thousand liter of 
water treatment. Based on the results of this study, drought stress until 70 percent 
field capacity or 30 percent decreasing in soil moisture, had not reduced flower 
yield and the concentration of nutrient elements in leaves and flower of borage 
plant. Maximum efficiency of humic acid at all levels of drought stress, obtained 
by application 1.5 liter of humic acid per thousand liter of water. 
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