
 

 1931/  بهار 1 شماره 27نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 

 

 گیاهویشی و میزان فسفر در بر خصوصیات ر  NPKو کود کامل کود زیستی فسفاته  تاثیر

 .Calendula officinalis L)) همیشه بهار

 4جالل آبادی، امین لطفی 3، محمدابراهیم عازمی2، محمد حسین دانشور*1دانا زاده دباغ

 
 

 0/01/39تاریخ پذیرش:      7/01/39تاریخ دریافت: 

 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان-0

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاناستاد، -2

 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-9

 کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان استادیار، دانشگاه -4

 danadabbagh@yahoo.com *مسئول مکاتبه:  

 
 چکیده

اسههتداده در فضههای سههبز دارای   اییعالوه بر کار Calendula officinalis L. گیاه همیشههه برار با نام علمی

 هایروشبه منظور  بررسههی تاریر  یپژوهشهه کشههاورزی در جرت کشههاورزی پایدار به دلیل تکاملباشههد. نیز میدارویی 

به عنوان کود  NPKهای مختلف کود کامل و مقایسههه  ن با نسههبت  2  -کود زیسههتی فسههداته بارور اسههتداده ازمختلف 

ی دانشهههگاه در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشهههکده کشهههاورز بصهههورد جداگانه و یا ترکیا با یکدیگر شهههیمیایی،

صداد  انجام گرفت. صهداد مورد ارزیابی شامل  0930-32کشهاورزی و منابع طبیعی رامین خوزسهتان در سهال زراعی    

 27قالا بلوک های کامال تصادفی در  این  زمایش بصورد فاکتوریل در بود.رویشهی و در نرایت میزان فسدر بافت گیاه  

 (a2)، بذرمال (a1) صدر سطح 9در  2-فاکتورها شامل کود زیستی فسداته بارور انجام شهد. تکرار  9کرد  زمایشهی در  

ها نشان بررسی .دبو  (b3) کیلوگرم در هکتار 911و  091(b2)، (b1)صدر سطح  9در  NPKو کود کامل  (a3) و سهرک 

زیسههتی و شههیمیایی  اصههل  در بوته در کاربرد همزمان کود ( 07/707) و برگ(  339/060)ترین تعداد گل دادند که بیش

در  .بود سانتی متر( 6/016ها در تیمار سطح دوم کود زیستی و سطح سوم کود کامل )شهد. همننین بیشترین ارتدا  بوته 

 اکی از بدست  مده نتایج گرم در گرم( بدست  مد. میلی 112/1صهورتیکه باتترین میزان فسهدر دربافت در تیمار شاهد )  

 گیری شههده و سههتی بذرمال به همراه سههطح دوم کود کامل منجر به بربود صههداد مورد اندازه   ن بود که ترکیا کود زی

   وری توصیه نمود.توان  ن را در جرت افزایش بررهمی

 

 میشه برار، میزان عناصر ، گل هNPKکود کامل کود زیستی فسداته، ، یمورفولوژیکخصوصیاد کلیدی: واژه های 
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Abstract 

Potmarigold, scientifically known as Calendula officinalis L., has shown great medicinal properties, 

in addition to its use in landscapes. Because of this and sustainable agricultural development, and in order to 

explore the effect of different fertilizing methods, an experiment was performed, in which the effects of 

biological phosphate fertilizer, Barvar-2, and NPK fertilizer, as conventional chemical fertilizers, on the 

growth characteristics and the amount of phosphorous in plant tissue of  Potmarigold were compared with 

different ratios separately and in combination. This research was conducted in the fields of the Department of 

Agriculture in Ramin Faculty of Agriculture and Natural Resources in Khuzestan, Iran, in cropping season 

2012-2013. This factorial experiment was carried out in a randomized complete block design with three 

replications and 27 experimental plots. The factors included phosphate biofertilizer in 3 levels [zero(a1), seed 

treatment(a2) and road(a3)] and complete fertilizer,  NPK,  on 3 levels [ zero(b1), 150(b2) and 300 

Kg/hectar(b3)]. Studies have shown the maximum numbers of flowers (161.995) and leaves (717.17) per plant 

were found in co-application of chemical fertilizer. Also the maximum height were found in the combination 

of the second level of NPK fertilizer (106.6 cm). But the highest P content of the tissuewere found in control 

treatment (0.002 mg/gr). The results of this research showed that the combined use of seed treatment of 

phosphate biofertilizer with the second level of the complete fertilizer, NPK, resulted in the improvement of 

the measured traits, and can thus be recommended in order to increase productivity.  

 

Keywords: Amount of Elements, Morphologic Features, NPK Fertilizer, Phosphate Bio Fertilizer, 

Potmarigold  
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 مقدمه

 Calendulaهمیشههههه برههار بهها نههام علمی  

officinalis L.  گیههاهی علدی از خههانوادهAsteraceae 

یاه این گ. نیز دارددارویی  می باشد. این گیاه   زینتی ارر

در بسههیاری  هم اکنونو  اسههتای بومی نوا ی مدیترانه

 نسههیندهو وهمکارا)شههود از نقاط دنیا کشههت و کار می

گزارش دادنههد کههه ( 2102محمههدی و همکههاران )(. 2101

های زراعی میزان عنصههر فسههدر به طور طبیعی در خاک

هههای ایران کم اسههههت و عواملی  ون ویژه خههاکبههه 

میزان  ن توسط گیاهان اکسیداسیون ، شستشو و جذب 

ترکیباد فسهههداتی محلول در  همننیندهد. را کاهش می

ینه شود )نقشخاک به ترکیباد پینیده  نامحلول تبدیل می

 (.  0311پور 

توان گدت که این در مورد اهمیت فسدر در گیاه می        

ها و  لبومین و تقسههیم سههلول وتولید  ربی  در عنصههر

 و افزایش رشد نقش دارد و در نتیجه منجر به فتوسهنتز  

ها، قوی وضههخیم شههدن  تر شههدن ریشههه قوی نمو گیاه،

ها، افزایش میزان عملکرد و ها،  پر جم شههدن دانهسههاقه

ها تلقیح گل نرایت درزودرس شهدن محصول شده و در  

عنصر موجا به رمر رسیدن  . همننین اینکندشرکت می

روی رشد  اضافیراد نیتروژن گیاهان و خنثی نمودن ار

در  تربا ایجاد مقاومت بیشگردد. فسدر گیاه می رویشی

گردد. کردن گیاه میساقه غالد باعث جلوگیری از ورس

کیدیت محصهول به  موجا بات رفتن همننین این عنصهر  

 نیزو  گرددمی ها و علوفه، میوهخصهههوب سهههبزیجاد

افزایش ها به بعضهههی بیماری را نسهههبت  مقهاومت گیاه 

 (.  2112ایران نژاد و همکاران ) دهدمی

های شهههیمیایی کاربرد کود شهههایان  کر اسهههت که       

دهد و منجر به را افزایش می و ب فسههداته  لودگی خاک

افزایش بعضهی از فلزاد سهنگین مانند کادمیوم شده که   

شود. بنابراین ردید محسوب میتیک  انسانبرای سالمت 

اسهههتدهاده طوتنی مدد از کودهای شهههیمیایی منجر به   

 سهههین  و همکاران) گرددتخریها سهههاختمان خاک می 

(. درنتیجه با روش صههحیح  اصههلخیزی خاک و  2111

ایش توان ضهههمن  دح محیط زیسهههت، افزتغذیه گیاه می

کاهش فرسهایش و  دح تنو  زیستی کارایی   ،کیدیت  ب

و بهها اجتنههاب از کههاربرد غیر  داد را افزایش هههانرههاده

کودهای شیمیایی، موجا رویه مصهر   ضهروری و بی 

زینه تولید را به ه بربود سههالمت جامعه شههد و همننین 

 (.  2111 رضایی نژاد و افیونیرساند ) داقل 

بها توجهه بهه دتیهل  کر شهههده در بات و دتیل     

ه دیگری مهاننهد قیمهت بهاتی کودهای شهههیمیایی و توج    

امروزه توجه به روزافزون به سیستم کشاورزی پایدار، 

 ا تشامی و همکاران) افزایش یافته استکودهای زیستی 

های در کاربرد کودهای زیستی، میکروارگانیسم(. 2117

از طرق مختلف بههاعههث افزایش بیومههاس  موجود در  ن

موجا افزایش طول  و این امر گردندریشه در گیاهان می

و محوری و نیز سههطح ریشههه در ارر  جانبیهای ریشههه

نسههبت به کود فسههدره شههیمیایی     بیولوژیکیتیمارهای 

بیان کردند که  (2100) یوسهههدی و همکاران. شهههودمی

های مدیدی ارچها و قکودهای زیسهههتی شهههامل باکتری 

ی شهههیمیایی و بیولوژیکی خاک را هاهسهههتند که ویژگی

 موجافسداد  با  ل کردنبخشهند. این کودها  بربود می

 هاباشههها و-ال) دشهههونبربود تولیداد کشهههاورزی می

 ندین نو   های انجام شده. طبق بررسی(2117همکاران 

ها ها و پسودوموناسباکتری خاکزی از گروه باسهیلوس 

ا توانایی خود ر های پنیسیلیوم و سپرژیلوسو نیز قارچ

در تبدیل فسههداد غیرمحلول به محلول به وسههیله تولید  

ها با اند. این گروه از باکتریدهای  لی نشهههان دادهاسهههی

 ،اطرا  خود و کمههک بههه فر ینههدهههای  نزیمی pHتغییر 

رد اسیدهای  لی فسدره فسهدر نامحلول خاک را به صو 

 زاد کرده وتحرک  ن را در خاک افزایش و فسدر سبک، 

 شوندنجر به محلول سازی فسدر میدهد و درنتیجه ممی

(. هد  از این  پژوهش بررسهههی 2101 مدنی وهمکاران)

کود  و فسدره کود زیستی سطوح مختلف تاریرو مقایسه 

ترین  و پر ، بههه عهنوان یکی از متههداول NPKکههامههل 

ترین کودهای شهیمیایی مورد استداده )در  ال  مصهر  

 صرو مقدار عن مورفولوژیکیبر برخی صداد  اضهر(،  
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ر نصر د، به دلیل نقش این عدر گیاه همیشهه برار  فسهدر 

  ین  ن عالوه بر فر ینههد گلههدهی در این گیههاه، کههه گههل

های دارویی،  رایشی و موارد ارزش زینتی دارای ارزش

 و باشههددیگر از جمله اسههتداده در صههنایع غذایی نیز می

امکان جایگزینی کود زیسههتی به جای کود شههیمیایی در  

 .انجام گرفت کشت و پرورش این گیاه

 

 هامواد و روش

تاریر سههطوح مختلف  به منظور بررسههی ومقایسههه        

بر روی برخی  NPKه و کود کامل کود زیسههتی فسههدر 

زینتی و خصههوصههیاد رویشههی و میزان فسههدر در گیاه 

-32دارویی همیشههه برار،  زمایشههی در سههال زراعی   

 ،کتوریل در قالا طرح کامال تصادفیبه صورد فا 0930

دانشههگاه کشههاورزی  در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبانی 

کیلومتری شمال شرقی  96ومنابع طبیعی رامین واقع در 

دقیقه و ارتدا   99درجه و  90اهواز با عرض جغرافیایی 

جرت  ماده سازی متر از سهطح دریا صورد گرفت.   22

زمین مورد نظر  0930مررماه  91بستر کاشت در تاریخ 

  بیاری شهههده و پز از یک هدته، عملیاد شهههخم زنی و 

 011در  091بههه ابعههاد  سهههپز کرد بنههدیو  طیحتسههه

ها  بان بذرها در کرد 09انجام شد. در تاریخ  مترسانتی

متر بین سانتی 21متر روی ردیف و سانتی 91به فاصله 

فاکتورهای  زمایشی شامل کود  ها کاشهته شهدند.  ردیف

،  a)1(صههدر [در سههه سههطح 2-زیسههتی فسههداته بارور

سههه  در NPKکود کامل  و ]a)3 (و سههرک a)2(بذرمال 

 911و  b)2( کیلوگرم در هکتارb ،091)1(صههدر [سههطح 

تکرار، )جمعا  9هر کدام شههامل  ]b)3 (کیلوگرم در هکتار

. جرت اعمال تیمار کود زیسههتی بودکرد  زمایشههی(  27

-ه بارورگرم کود فسدر 011، بذرمال همزمان با کاشهت 

و پز از عبوراز پار ه صافی  لیتر  ب  ل گردید 9در  2

کامال  بذرهامحلول روی بهذرهها پاشهههیده شهههد. نرایتا    

بذر در  2های مربوطه به تعداد کرد و درشهههده مخلوط 

 ، برگی 1تا  6سههپز در مر له شههد.  هشههتاک گودال هر

ه سرک به همراه سطح دوم رکود زیسهتی فسد با گیاهان 

رم در کیلوگ 911کیلوگرم در هکتار( و سطح سوم )091)

پز از  ل کردن کود در  ب   NPKهکتهار( کود کهامهل    

. ، تیمار شههدندداده شههدخاک به که همراه با  ب  بیاری 

گیری صهداد رویشی پز از اتمام رشد گیاه  جرت اندازه

بوته به طور تصادفی از هر کرد انتخاب شد و صداد  9

ی گیررویشههی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همننین اندازه

( توسههط 0312)بافت گیاهی به روش اولسههن فسههدر در 

صههورد پذیرفت. در نرایت دسههتگاه اسههپکتروفوتومتر  

تجزیه و تحلیل  SASهها بها اسهههتدهاده از نرم افزار    داده

ز  زمون ها با اسههتداده او مقایسههه میانگین  ماری شههد

 Excelها به کمک نرم افزار دانکن صورد گرفت و شکل

 رسم شدند. 

 

 نتایج وبحث

( ارر کود 0طبق جههدول تجزیههه واریهانز )جهدول            

کههامههل بر وزن خشهههک سهههاقههه و برگ و همننین ارر   

 ٪0برهمکنش کود زیسهتی فسداته و کود کامل در سطح  

همننین تههیریر کود کههامههل و زیسهههتی  .گردیههددار معنی

و  ٪0فسهداته بر صداد تعداد گل و تعداد برگ در سطح  

معنی دار شد و نیز ارر کود  ٪9بر ارتدا  گیاه در سهطح  

دار معنی ٪9کامل بر میزان فسههدر بافت گیاه در سههطح  

ر دار ببود؛ در الی که تیریر کود زیسهههتی فاقد ارر معنی

 روی این صدت بود.  

 

 وزن خشک ساقه وبرگ

در ارر متقابل کود  ترین وزن خشک ساقهبیش        

طبق جدول مقایسه  NPKو کود کامل  زیستی فسدره

(، در تیمار سطح دوم کود زیستی 2میانگین )جدول 

کیلوگرم در هکتار  091بذرمال به همراه سطح  هرفسد

 گرم در بوته 61به میزان   NPKکود شیمیایی کامل 

(. همننین ارر کاربرد توأم کود 2)شکل  مشاهده گردید

تی ارر کود زیسزیستی سرک و کود شیمیایی کامل و نیز 

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی کامل، هر  911بذرمال و 

ترین وزن  خشک برگ  بودند یک به تنرایی دارای بیش
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 بر برخی صفات رویشی و  NPKکود زیستی فسفاته و کود کامل  نتایج تجزیه واریانس اثر  -1دول ج

 میشه بهارمیزان عناصر در گیاه ه

 

 منابع تغییر

 میانگین مربعاد 

 درجه

  زادی
 وزن خشک

 ساقه

 وزن خشک

 برگ

 تعداد

 گل

 تعداد

 برگ

 ارتدا 

 گیاه

 فسدر

 گیاه

 (r)تکرار 

کودزیستی 

 (A)فسداته

2 

2 

**2/04 

**6/131 

**1102/1 
**1040/1 

*62/1 
**07/9723 

ns9/17 
**3/026219 

*11/10 
*07/022 

ns111110/1 
ns111114/1 

 111106/1* 07/079* 9/73969** 94/2427** 1006/1** 9/279** 2 کودکامل

(B)NPK        

A*B 4 **9/409 **1001/1 **12/2279 **4/61779 **73/961 *111102/1 

 111114/1 32/94 6/7446 29/279 1114/1 3/04 06 خطا

 01/29 23/6 49/04 30/22 14/3 69/00 - ((%د ضریا تغییرا

 باشد. دار مینشانگر عدم ارر معنیnsو   ٪9و  ٪0نشان دهنده ارر معنی دار در سطح ا تمال    *و **عالمت 

A*Bارر متقابل کود زیستی فسداته و کود کامل : NPK 

( روی 2100مطالعاد از و همکاران )طبق  (.2)جدول  

-استداده از کود فسداته تمام ویژگی (.Musa sp) موز 

های تیریر باکتری دلیل .دهدمیهای رویشی را افزایش 

در نتیجه قابل  ل  تواندمی ل کننده فسداد روی رشد 

 تر موادها و جذب بیشکردن فسداد توسط این باکتری

 (.2102معدنی توسط گیاه باشد )هاشم  بادی و همکاران 

که تلقیح  ( نشان دادند2100ابو باکر و مصطدی )همننین 

، با ترکیا کودهای زیستی Hibiscus subdiffaگیاه 

نتایج همننین . دهدمیهای رشدی را بربود ویژگی

 لطیف -ال -و ابد( 2119)شاتن در مطالعاد  مشابری

و مریم  0بر روی برخی از گیاهان مانند سیاه دانه (2117)

 گزارش شده است.  2گلی

 

 برگعداد گل و تعداد ت

کیلوگرم  911کود زیستی بذرمال و در کاربرد توأم         

 کامل دارای  داکثر تعداد گل و در هکتار کود شیمیایی

 سطح و در بررسی ارراد سادهتعداد برگ در بوته بودند 

 اول و دوم کود زیستی فسداته و سطح دوم کود کامل

                                                           
1 Nigella sativa 
2 Salvia officinalis 

 . داکثر تعداد گل و برگ در بوته را از خود نشان دادند

سطح صدر کود زیستی  برگدر  الی که در مورد تعداد 

کود کامل نیز  کیلوگرم در هکتار 911همراه با سطح 

(. 2و جدول 4عملکرد باتیی را از خود نشان دادند )شکل

با نتایج برخی پژوهشگران  بدست  وردیم ما ی کهنتایج

( که نشان دادند  داکثر 2111از جمله  سین  و همکاران )

در گیاه همیشه برار با کاربرد کودهای زیستی تعداد برگ 

همخوانی  از کودهای شیمیایی به دست  مد ٪79به همراه 

(  نیز نشان 2100یزید و ابوعلی )-. مطالعاد ابوالدارد

های  ل کننده ها با کاربرد باکتریداد که تعداد برگ

ود تر از شاهد بفسداد در ترکیا با فسداد معدنی بیش

 تواند به خاطر جذب  داکثر مقدار فسدرمیامراین دلیل 

ه کدر تحقیقی  در مقایسه با دیگر تیمارها باشد. همننین

 ( صورد گرفت2101توسط پوریوسف وهمکاران )

 9کودهای زیستی روی عملکرد و اجزای عملکرد بارهن 

  ن را افزایش داد. میزان تیریرگذار بود و
 

 

3 Plantago ovata Forsk. 
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 وزن خشک ساقهم کنش کود زیستی فسفاته و کود کامل برای برههای مقایسه میانگین  -2شکل 

 باشد.دار میحروف مشترک نشان دهنده عدم تفاوت معنی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگوزن خشک برهم کنش کود زیستی فسفاته و کود کامل برای های مقایسه میانگین  -2شکل 

 باشد.دار میتفاوت معنیحروف مشترک نشان دهنده عدم 
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 تعداد برگای کود زیستی فسفاته و کود کامل بر  برهم کنشهای مقایسه میانگین  -4شکل

 باشد.دار میحروف مشترک نشان دهنده عدم تفاوت معنی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاع گیاه ایکامل بر کود زیستی فسفاته و کود  برهم کنشهای مقایسه میانگین  -5شکل 

 باشددار میحروف مشترک نشان دهنده عدم تفاوت معنی
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 در همیشه بهارفسفرصر عن رویشی و هایشاخصنتایج مقایسه میانگین برخی  -2جدول 

 تیمارها
وزن خشک 

 ساقه )گرم(

وزن خشک 

 برگ )گرم(

 تعداد گل

 )در بوته(

 تعداد برگ

 )در بوته(

 ارتدا  گیاه

 متر()سانتی

 فسدر گیاه

 گرم در گرم()میلی

1b1a 
d1/24 c069/1 cd9/91 cd99/497 ab7/012 a11247/1 

2b1a 
c3/92 b266/1 bc1/16 ab11/712 d9/19 de11016/1 

3b1a 
b4/41 c011/1 ab0/000 a17/199 abc3/37 cd11099/1 

1b2a 
cd1/21 bc246/1 bc1/14 ab06/631 d2/10 e110116/1 

2b2a 
a4/61 b269/1 a9/003 a99/193 a6/019 cde11009/1 

3b2a 
b1/41 a999/1 d0/49 cd19/906 a9/016 cde11026/1 

1b3a 
cd4/27 b291/1 d6/94 cd99/424 cd7/13 bc11040/1 

2b3a 
e7/09 c031/1 cd1/66 bc19/912 cd4/17 b11062/1 

3b3a 
cd9/27 a941/1 d0/46 d66/931 bcd9/32 e11010/1 

 باشد. دار میمشترک نشان دهنده عدم اختال  معنی رو       

1a2 : سطح صدر کود زیستیa :3                     کود زیستی بذرمالa: کود زیستی سرک 

1b: 2   سطح صدر کود کاملb:  3  کیلوگرم در هکتار کود کامل 091سطحb : کیلوگرم در هکتار کود کامل 911سطح  

1b1a: ارر متقابل سطح صدر کود زیستی و کامل 

2b1a:  کیلوگرم در هکتار کود کامل 091ارر متقابل سطح صدر کود زیستی و سطح 

3b1a کیلوگرم در هکتار کود کامل 911: ارر متقابل سطح صدر کود زیستی و سطح 

1b2aارر متقابل کود زیستی بذرمال و سطح صدر کود کامل : 

2b2aکیلوگرم در هکتار کود کامل 091تی بذرمال و سطح : ارر متقابل کود زیس 

3b2a کیلوگرم در هکتار کود کامل  911: ارر متقابل کود زیستی بذرمال و سطح 

 1b3a: ارر متقابل کود زیستی سرک و سطح صدر کود کامل 

2b3a:  کیلوگرم در هکتار کود کامل  091ارر متقابل کود زیستی سرک و سطح 

 3b3a:  کیلوگرم در هکتار کود کامل   911ارر متقابل کود زیستی سرک و سطح 

 

 
 میزان فسفر گیاه ایکود کامل و کود زیستی بر  برهم کنشهای مقایسه میانگین  --6شکل 

 .باشددار میحروف مشترک نشان دهنده عدم تفاوت معنی
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 ارتفاع گیاه

در بررسی ها ، ارتدا  بوته2جدول شماره طبق         

کاربرد سطح دوم کود زیستی و کود  در هابرهمکنش

و سطح  (مترسانتی 6/019 )کامل باتترین میزان ارتدا  

-سانتی 6/016کود زیستی و سطح سوم کود کامل )  دوم

نتایج با نتایج بدست ند. این خود اختصاب دادمتر( به 

و ٍاز  (2111ین  و همکاران)(، س2119 مده توسط شاتن)

همخوانی نشان داد. طبق مطالعاد  (2100و همکاران )

کودهای زیستی جذب توسط  ،(2100) یوسدی و همکاران

ه عالو به دهندریشه را از طریق توسعه ریشه افزایش می

، های رشدکودهای زیستی از طریق تحریک تنظیم کننده

کومار و -)سنتریلدهندافزایش مینیز ارتدا  گیاه را 

تیریر ( 2111)سین  و همکاران همننین (. 2113همکاران، 

روی ارتدا  گیاه در همیشه  بر مثبت کودهای زیستی را

وسط مشاهداد مشابری تو نیز  برار گزارش کردند

در گل جعدری گزارش ( 0333 اندریکاپور وهمکاران )

راد (  ار2100یزید و ابوعلی )-ابوالدر مطالعاد  شد. 

ر تهای  ل کننده فسداد روی بیشمثبت میکروارگانیسم

 .ه شدفرنگی نشان دادفاکتورهای رشدی گیاه گوجه

که گیاهان تلقیح  برخی از محققان نشان دادند همننین

-های  ل کننده فسداد قادر به جذب سریعشده با باکتری

تر تر مواد غذایی بودند و این منجر به افزایش  بیش

، 2116ها شد )رای سدر و پتاسیم در برگنیتروژن، ف

و  2113 محمد وی وتانتا-، ال2113پرمسخار و رجش

 (. 2100 راساهاران و نر

 

 فسفر بافت

در بررسی کاربرد توام کود زیستی و کود کامل بر        

گرم در گرم میلی 112/1میزان فسدر تیمار شاهد با 

 (.  07 داکثر میزان فسدر را در بافت گیاهی داشت )شکل 
 

 نتیجه گیری کلی

رسد کاربرد کود زیستی بذرمال در کل به نظر می         

همراه با سطح دوم کود کامل موجا بربود صداد مورد 

بررسی در گل همیشه برار از طریق بربود عواملی مانند 

های یم و تولید هورمونا یای نیتراد، جذب  هن، پتاس

 توان جرتو می گرددگیاهی مانند ایندول استیک اسید می

نو  کود شیمیایی از این ی ادهمیزان استدکم کردن از 

  کودها در کشت و پرورش این گیاه سود برد.

 

 اری سپاسگز

دانند از محققین این پژوهش بر خود تزم می        

گروه باغبانی و اساتید، دانشجویان و کارکنان 

خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

 کمال سپاس و قدردانی را به عمل  ورند.
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