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چکیده
) گیاهی دارویی و معطر نیمهگرمسیری از خانواده ختمی است که از کاسبرگ آن بهدلیلHibiscus sabdariffa L.( چای ترش
 بهمنظور ارزیابی اثر کود زیستی بر ویژگیهای کمّی چای ترش تحت سطوح مختلف.خواص دارویی و خوراکی استفاده میشود
 آزمایش بهصورت کرتهای. اجرا شد1393  و1392  آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در دو سال زراعی،کود شیمیایی
 نیتروژن و، عامل اصلی کاربرد کودهای شیمیایی فسفر.یکبار خردشده در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تكرار پیاده شد
 میكوریزا و عدم استفاده از کود، سوپربیوفسفات، سوپرنیتروپالس، و عامل فرعی شامل تلقیح با کودهای زیستی نیتروکسینNPK
. زیستی و برهمكنش آنها بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود، اثر اصلی کود شیمیایی.زیستی بودند
 بیشترین مقادیر در تیمار کود، برای کلیه صفات مورد مطالعه.تعداد غوزه در بوته مهمترین جزء تعیینکننده عملكرد کاسبرگ بود
، بنابراین با توجه به ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظامهای زراعی. توأم با کود زیستی نیتروکسین بهدست آمدNPK شیمیایی
 بههمراه کود زیستی نیتروکسین جهت بهبود رشد گیاهان و افزایش عملكرد کاسبرگ در چایNPK استفاده از کودهای شیمیایی
.ترش توصیه میگردد
. NPK ، نیتروکسین، گل جامائیكا، غوزه، عملكرد کاسبرگ:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is a subtropical medicinal plant belongs to the Malvaceae family, those sepals of
them, due to its therapeutic properties and culinary, are used. To evaluate the effect of bio-fertilizer on quantitative
traits of roselle under different levels of chemical fertilizer, an experiment was conducted at the Research Farm,
University of Zabol, during growing season 2013 and 2014. The experiment was carried out in the split plot based
on randomized coplete block design with three replications. The main plot was the use of chemical fertilizers,
phosphorus, nitrogen and NPK and the subplots were inoculated with nitroxin, supernitroplus, superbiosulphate,
mycorrhiza and non-bio-fertilizer. The effects of chemical, biological fertilizers and interactions of thems were
significant (P≤0.01) for all studied traits. Calyx number per plant was the most important component in
determining the sepals yield. The highest values for all studied triates belonged to the treatment NPK fertilizer in
combination with the nitroxin bio-fertilizer. Thus, with respect to the production of medicinal plants in cropping
systems, to improve plant growth and increase the sepals yield of roselle, chemical fertilizers NPK in combination
with the nitroxin bio-fertilizer is recommended.
Key words: Calyx, nitroxin, NPK, roselle, sepal yield.
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مقدمه
چااای تاارش ( )Hibiscus sabdariffa L.گياااد دارویاای از
خانوادد ختمی 1میباشد که در مناطق گرمسايری و نيماه-
گرمسيری جهاان باه دو منظاور کتاتوکاار مایشاود .در
بسياری از کتورها ،کاسبرگ این گياد بهدليل خواص دارویی
بهعنوان دارو برای کاهش فتاار خاون و همچناين اساتدادد
خوراکی در صنایع غذایی استدادد میشود ،اما الياف و چوب
آن نيز در تولياد خميار کاغاذ کااربرد دارد (.)Duke, 2006
بخشهای قابل استدادد مختلف چای ترش در تغذیه بارگ-
ها ،کاسبرگها و دانههای آن میباشند که بهعنوان سابزی،
منبع روغن ،نوشيدنی با طاراو و نگهدارنادد ماواد غاذایی
( )Fasoyiro et al., 2005و دارویاای ()Hassan, 2009
استدادد میشوند .گلهاا دارای گوسايیرین ،آنتوسايانين و
گليکوزید هيبيسين 2میباشند که اثارا مادر 3و افازایش-
دهندد صدرا 4دارند و برای کاهش غلظت خون ،فتار خون و
تحریک حرکت دودی رودد بهکار میروند (.)Hassan, 2009
بهدليل وجود ترکيبا فنلی ،گل این گيااد دارای خاصايت
ضد ميکروبی و آنتیاکسيدانی مایباشاد ( Fasoyiro et al.,
 .)2005رشد ،نمو و عملکرد کمّی و کيدای گياهاان دارویای
همانند سایر گياهان تحت تأثير عوامل ژنتيکی و محيطای از
جمله عناصر غذایی است .بنابراین جهت تولياد گياهاان باا
عملکرد مطلوب ،باید عناصر غذایی مناسب در خاك وجاود
داشته باشد .عناصار غاذایی از جملاه نيتاروژن و فسادر باا
تأثيری که بر رشد رویتی و زایتی گياهاان دارویای دارناد،
باعث افزایش عملکرد محصاو و تغييار کمّيات و کيديات
اسانس آنها میشوند .گازارش شادد اسات کاه تيماار کاود
نيتروژن موجب افزایش پتانسيل توليد گياد چای ترش شاد
()2010( Oyewole & Mera .)Babatunde et al., 2002
بيان نمودند که ارتداع بوته چای ترش بهطور قابالتاوجهی
به کودهای نيتروژن و فسدر عکسالعمل نتاان داد و تعاداد
غوزد در بوته و عملکرد داناه باا افازایش نيتاروژن و فسادر
افزایش یافت .کاربرد کودهای شيميایی بههمراد منابع آلی و
زیستی ،نهتنها مقدار کاربرد این کودها را کاهش مایدهاد،
بلکاه نتاای مطلاوبی در افازایش باازدد تولياد محصاوت
1 - Malvaceae
2 - Glucoside hibisin
3 - Diuretic
4 - Choleretic

کتاورزی در بر داشته و به ذخيرد انارژی ،کااهش آلاودگی
محيط زیست و بهبود شرایط فيزیکی خاك کماک خواهاد
نمود ،که این موضوع میتواناد گاامی باه ساوی کتااورزی
پایدار باشد .کودهای زیستی از باکتریها و همچنين قاار -
های مديدی تتکيل شدداند که هر یاک باهمنظاور خاصای
توليد میشوند .مکانيسمهای عمدة افزایش رشد و نمو ناشی
از این ریزموجودا کامالً شناخته نتدد است ،اما این پدیدد
را میتوان به اثرا مستقيم و غيرمستقيم آنهاا نسابت داد.
این ریزموجودا با توليد ترکيبا مختلف ،تساهيل جاذب
عناصر ،افزایش فراهمی عناصر معدنی خاك (تثبيت نيتروژن
و رهاسازی یونهای فسادا  ،پتاسايم و آهان از ترکيباا
نامحلو ) ،متعاد کردن جذب عناصر اصلی پرمصرف و کام-
مصرف مورد نياز گياد ،ساخت و ترشح ویتامينهای گارود B
و اسايدهای آمينااه مختلاف از جملااه اسايدنيکوتينيک و
بيوتين ،توليد سيدروفورها ،توليد مواد تنظايمکننادد رشاد
گياد از قبيل اکسينها و جيبرلينها که باعث افزایش رشاد
گياد در مراحل مختلف رشدی آن میشوند ،سااخت آنازیم-
های دخيل در رشد و نمو گياد (ساخت آنزیمهاای تنظايم-
کنندد مقدار اتيلن در گيااد) ،تولياد ترشاحا حالکننادد،
کاهش اسيدیته خاك ،کاهش و یاا حاذف اثارا زیاانباار
عوامل بيماریزا از طریق مکاانيز هاای مختلدای همچاون
القای مقاومت اکتسابی سيستميک ،5مهار عوامال بيمااریزا
از طریق توليد آنتیبيوتيکها ،رقابت با گونههای مضر برای
اشغا ریته و رقابت بر سر غذا و توليد آنزیمهای ليزکننادد
دیوارد سلولی قار ها در گياد ميزبان موجب بهبود رشد گياد
ماایشااوند ( Egamberdieva et al., 2015; Parvatha
.)Reddy, 2014; Kumar et al., 2009; Zahir et al., 2004
کود زیساتی در ترکياب باا کاود شايميایی موجاب بهباود
ویژگیهاای رشاد رویتای و افازایش عملکارد کاسابرگ و
ترکيبااا شاايميایی چااای تاارش شااد ( & Abo-Baker
)2002( Asghar et al. .); Hassan, 2009;Gehan, 2011
گزارش دادند کاه تلقايح باذور خارد هنادی ( Brassica
 )juncea L.با باکتریهای محرك رشد گياد ،رشد این گياد
را بهطور معنادار افازایش داد)2007( Swaefy Hend et al. .
نتان دادند که تيمار گياد نعناع فلدلای ( Mentha piperita
 )L.با ازتوباکتر کروکوکو باعث افزایش ارتداع بوته و وزن تر
5- Systemic acquired resistance
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و ختک گياد شدند .نتای تحقياق )2004( Youssef et al.
نتان داد که استدادد از کودهای زیستی حاوی آزوسیریليو
و ازتوباکتر در گياد دارویی ماریم گلای ( Salvia officinalis
 )L.سبب افزایش ارتداع بوته و وزن تر و ختک انادا هاای
هوایی گياد شد )2009( Kumar et al. .گزارش نمودند کاه
کاربرد آزوسیيریلو هماراد باا  93/75کيلاوگر در هکتاار
نيتروژن و فسدر در گياد دارویی درمنه ( Artemisia pallens
 )L.سبب افزایش رشد ،زیستتودد تر و ختک گياد گردیاد.
 )2007( Joshee et al.در گياد دارویی بتقابی ( Scutellaria
 )integrifolia L.گزارش نمودند که تلقيح ریته این گياد با
ميکوریزا نهتنها در افزایش رشد و تکثير گياد خصوصاً رشاد
ریته مؤثر بودد است ،بلکه تواناایی گيااد را بارای رشاد در
خاكهای حاشيهای که با کمبود فسدر نيز مواجاه هساتند،
افزایش دادد است )2005( Sailo & Bagyaraj .در بررسای
اثر گونههای مختلف قار ميکوریزا آربوسکوتر بر رشد گياد
دارویی کولئاو ( )Coleus forskohlii L.گازارش نمودناد
که ارتداع بوته ،تعداد شاخه ،زیساتتاودد گيااد در گياهاان
تحت تيمار قار ميکوریزا نسبت باه شااهد افازایش یافات.
نتاای تحقياق  )2001( Ratti et al.حااکی از آن باود کاه
ترکيب قار ميکوریزا با باکتریهای محارك رشاد گيااد از
جمله باسيلو و آزوسیيریلو منجر به افازایش بيوماا و
ميزان فسدر در گيااد دارویای علاف ليماو ( Cymbopogon
 )martini L.گردید .باا توجاه باه ضارور تولياد گياهاان
دارویی در نظا های زراعی و لزو مدیریت تغذیه گياهی در
راستای افزایش و پایداری توليد و حدظ محيط زیست ،ایان
تحقيق با هدف بررسی اثر کودهای زیساتی و شايميایی بار
ویژگیهای رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد کاسابرگ چاای
ترش انجا شد.
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی اثرا کودهای شيميایی و زیستی بر
ویژگیهای رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگ چای
ترش ،آزمایتی در مزرعه تحقيقاتی دانتگاد زابل با طو
جغرافيایی  61درجه 31 ،دقيقه و  39ثانيه شرقی و عرض
جغرافيایی  30درجه و  55دقيقه و صدر ثانيه شمالی و با
ارتداع  480متر از سطح دریای آزاد ،در دو سا زراعی
 1392و  1393اجرا شد .این منطقه دارای اقليمی بيابانی
(گر و ختک) با تابستان بسيار ختک و زمستان مالیم
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است .آمار هواشناسی منطقه مورد مطالعه (ایستگاد
سينوپتيک زهک) در دو سا  1392و  1393و خصوصيا
فيزیکی و شيميایی خاك قبل از آزمایش در عمق صدر تا
 30سانتیمتری بهترتيب در جداو  1و  2نتان دادد شدد
است .آزمایش بهصور طرح کر های خردشدد در قالب
بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار انجا شد .عامل اصلی
کاربرد کودهای شيميایی فسدر ،نيتروژن و  NPKو عامل
فرعی شامل تلقيح با کودهای زیستی نيتروکسين،
سوپرنيتروپال  ،سوپربيوفسدا  ،ميکوریزا و عد استدادد از
کود زیستی بودند .ميزان کود مورد استدادد بر اسا تجزیه
خاك و نياز گياد تعيين شد .کودهای شيميایی مورد
استدادد شامل  220کيلوگر در هکتار اورد ( 46درصد
از ) 130 ،کيلوگر در هکتار سوپرفسدا ترییل (46
درصد  )P2O5و  75کيلوگر در هکتار سولدا پتاسيم (48
درصد  )K2Oبودند .یک سو کود اورد و و مقدار کامل
کودهای سوپرفسدا ترییل و سولدا پتاسيم در زمان
خاكورزی و دو سو کود اورد بهصور سرك در دو مرحله
قبل از گلدهی مصرف شدند کود زیستی نيتروکسين حاوی
باکتریهای محرك رشد ،)PGPR( 1باکتریهای تثبيت-
کنندد نيتروژن Azospirillum ،Azotobacter chorococum
 lipoferoumو حلکنندد فسدا  Pseudomonas putidaبا
 108سلو زندد در هر ميلیليتر ،کود زیستی سوپرنيتروپال
حاوی باکتریهای محرك رشد ( ،)PGPRتثبيتکنندد
نيتروژن  Azospirillum lipoferoumو حلکنندد فسدا
 Pseudomonas flurescensو  Bacillus subtillisبا 108
سلو زندد در هر ميلیليتر و کود زیستی سوپربيوفسدا
شامل دو نوع باکتری حلکنندد فسدر از گونههای Bacillus
 lentusکه با ترشح اسيدهای آلی و گونهای از
 Pseudomonas putidaکه با ترشح اسيد فسداتاز سبب
افزایش حالليت فسدر نامحلو میشوند با  108سلو زندد
در هر گر بود .کود زیستی ميکوریزا شامل دو گونه
 Glomus intraradicesو  Glomus etunicatumبودند.
کودهای زیستی نيتروکسين ،سوپرنيتروپال و بيوفسدا
بهميزان دو ليتر در هکتار بهصور بذرما استدادد شد.
برای تلقيح ميکوریزا از دو گر از اندا فعا قارچی (شامل
اسیور و هيف) هریک از گونهها برای کل بذور مورد استدادد

1 - Plant growth promoting rhizobacteria
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مهر آسيا و تحت ليسانس و نظار مستقيم مؤسسه خاك و
آب کتور توليد شدد بودند.

در کر های مورد تلقيح استدادد شد .کودهای بيولوژیک
استدادد شدد در این تحقيق توسط شرکت فنآوری زیستی

جدو  -1آمار هواشناسی منطقه مورد مطالعه (ایستگاد سينوپتيک زهک) در دو سا  1392و 1393
Table 1- Meteorological data of the study area (synoptic station of Zahak) in two years 2013 and 2014
Sunshin

Ave.

Max.

Min.

humid.

humid.

)(g/m3

)(g/m3

256.70

6.73

55.94

15.71

200.30

273.50

7.68

46.67

14.43

300.30

4.36

341.40

6.17

24.42

8.16

514.00

6.00

329.70

7.58

21.30

8.33

752.90

7.98

0.00

352.50

7.74

19.32

7.48

862.10

9.36

0.00

44.15

306.50

8.46

23.23

9.90

738.50

9.06

0.00

41.05

28.02

e
)(h

vapour
pressure
)(Pa

Precipitati

Max.

Min.

on

temp.

temp.

)(mm

)(oC

)(oC

3.68

1.31

27.97

10.50

March

4.01

31.89

15.66

April

0.00

37.99

21.80

May

43.37

27.84

June

29.55

July
August

Evapo transpiration

Ave. wind speed

)(mm

)(m/s

Month

Yea
r

201
3

Septemb
318.10

5.66

20.40

6.77

427.40

5.10

0.00

40.12

22.75

er

290.50

6.56

35.23

14.74

318.30

4.75

0.00

31.97

15.65

October

229.60

7.25

59.32

24.00

198.50

3.76

15.81

24.84

8.88

March

256.90

10.38

53.60

19.83

302.90

4.24

2.42

32.93

17.19

April

309.50

10.88

45.94

15.87

455.20

4.71

0.03

37.21

21.64

May

329.70

9.34

27.57

10.83

781.60

6.92

0.00

42.21

26.74

June

311.00

7.88

19.58

9.29

872.70

9.47

0.00

42.72

28.50

July

354.90

6.82

17.65

8.77

815.90

8.64

0.00

41.87

28.12

August

316.00

6.60

21.80

9.47

470.40

6.53

0.00

39.69

22.70

er

281.90

7.27

38.94

17.00

324.30

5.66

3.00

31.10

15.29

October

201
4

Septemb

منبع :ایستگاد هواشناسی زهک

Source: Weather Station of Zahak

جدو  -2خصوصيا فيزیکی و شيميایی خاك قبل از آزمایش در عمق  30-0سانتیمتر
Table 2- Physical and chemical properties of soil befor testing in the depth of 0-30 cm
Potassium
)(ppm
140

Phosphorus
)(ppm
12

Nitrogen
)(%
0.17

جهت بذرما کردن کودها ،بذور بهمد  30دقيقه در
محلو باکتریایی قرار دادد شدند و بالفاصله بذرها در سایه
و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد ختک شدند .سیس
اقدا به کاشت بذور شد .کاشت بهصور هير کاری در
تاریخ  20فروردین هر سا صور گرفت .بدین منظور 3-4
بذر در هر کیه با عمق سه سانتیمتر بهروش جوی و پتته
در چهار ردیف پن متری با فاصله  30سانتیمتر روی ردیف
و  60سانتیمتر بين ردیف کتت شدند .عمليا تنککردن
در مرحله دو الی چهار برگی انجا شد .آبياری مزرعه به-
روش جوی و پتته و با فاصله هر هدته یک بار انجا شد.
مبارزد با علفهای هرز بهصور دستی با فوکا در سه مرحله

EC
)(dS/m
1.5

pH
7.2

Silt
)(%
28

Clay
)(%
60

Sand
)(%
12

Soil
texture
Clay-Loam

صور گرفت .در طو اجرای آزمایش ،هيچ نوع علفکش،
آفتکش و یا قار کتی مصرف نتد .ویژگیهای تعداد
شاخه در بوته ،وزن تر و ختک اندا های هوایی (گر در
بوته) ،وزن تر و ختک ریته (گر در بوته) در زمان گلدهی
و خصوصيا ارتداع بوته (سانتیمتر) ،تعداد غوزد در بوته،
وزن تر غوزد (گر در بوته)  ،وزن تر و ختک کاسبرگ
(گر در بوته) در انتهای مرحله رسيدگی بهترتيب در  20و
 22مهر دو سا  1392و ( 1393شش ماد پس از کاشت)
از متوسط  10بوته که پس از حذف اثرا حاشيه بهطور
تصادفی از هر کر انتخاب شدد بودند ،مورد اندازدگيری
قرار گرفتند .عملکرد کاسبرگها (کيلوگر در هکتار) پس
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از حذف اثرا حاشيه (دو خط کناری و نيم متر از ابتدا و
انتهای دو خط وسط) از تما بوتههای هر کر بهدست
آمد .برای اندازدگيری وزن ریتهها 10 ،بوته انتخاب شدند
و با دقت و با رعایت حداقل آسيبدیدگی تا عمق کامل
ریته ( 30سانتیمتر) ( )Alam et al., 2016از خاك
برداشت شدند و به دو قسمت (اندا های هوایی و زمينی)
تقسيم شدند .اندا های زمينی با دقت با استدادد از آب
جاری شسته شدند .بدین منظور هر بوته در یک تتتک
آبی جداگانه خيساندد شد و با استدادد از محلو
هگزامتافسدا سدیم ذرا خاك چسبيدد به ریتهها از آن
جدا شد .پس از آن ریتهها روی الک ریز با استدادد از آب
شسته شدند و بالفاصله جهت تعيين وزن تر توزین شدند.
برای اندازدگيری وزن اندا های هوایی و زمينی ،نمونهها با
ترازوی دیجيتا حسا با دقت  0/01گر توزین گردید.
نمونههای توزینشدد بهمد  72ساعت با آون تهویهدار در
دمای  70درجه سانتیگراد ختک شدند و بالفاصله جهت
اندازدگيری وزن ختک اندا های هوایی و زمينی توزین
شدند .تجزیه و تحليل آماری دادها (تجزیه واریانس مرکب،
مقایسه ميانگين و همبستگیهای سادد) با استدادد از نسخه
 9/2نر افزار  )SAS Institute, 2013, Cary, NC.( SASو
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مقایسه ميانگينها در سطح احتما  5درصد با آزمون چند
دامنهای دانکن انجا شد.
نتایج و بحث
رشد رویشی اندامهای هوایی
در تجزیه مرکب دو سا اثرا اصلی کود شيميایی ،کود
زیستی و برهمکنش آنها برای تعداد شاخه در بوته ،وزن تر
و ختک اندا های هوایی در سطح احتما یک درصد معنا-
دار شد (جدو  .)3اثر متقابل کود شيميایی ،کود زیستی و
سا برای ارتداع بوته در سطح احتما پن درصد معنیدار
شد (جدو  .)3در تيمار کود شيميایی  NPKبهعالود کود
زیستی نيتروکسين بيتترین تعداد شاخه در بوته (37/20
عدد) ،وزن تر و ختک اندا های هوایی (بهترتيب 470/20
و  124/19گر در بوته) حاصل شد (جدو  .)4اختالف
تيمار کود شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نيتروکسين
با تيمارهای کود شيميایی NPKبهعالود کود زیستی
سوپرنيتروپال و کود شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی
سوپربيوفسدا برای تعداد شاخه در بوته ،وزن تر و ختک
اندا های هوایی معنادار ( )P>0/05نتد (جدو .)4

جدو  -3تجزیه واریانس مرکب ویژگیهای رشد رویتی ،عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگهای چای ترش تحت اثرا کودهای شيميایی و
زیستی در سا های  1392و 1393
Table 3- Combined analysis of variance of vegetative charactristics, yield and yield components of roselle sepals
under effects of chemical and bio-fertilizer in 2013 and 2014.
MS
Sepal

Dry

Fresh

Fresh

Number

Dry

Fresh

Dry

Fresh

No. of

Plant

yield

weight of

weight of

weigh of

of Calyx

weight

weight

weight

weight of

branches

height

sepal

sepal

calyx

of root

of root

of foliage

foliage

30518.69ns

18.05ns

492.34ns

61442.89

36.35

82.06

**16956.99** 1785.47** 2917199.93

3874.99ns

**1033.92

6.71ns

40.89ns

1127.86ns

1511.00ns

221.38ns

193.58ns

614.24

44.03

2.73

16.66

460.62

634.19

89.69

79.85

**2513.76** 1890.85** 105074.29** 13409.73** 1441.83** 136.33** 2062.87** 112471.78

d.f

S.O.V

1

Year

4

)Replication(Year

2

Chemical fertilizer
Chemical

881.02ns

0.48ns

396.96ns

2275.02ns

**17.31

2.82ns

14.08ns

51.02ns

91.67ns

29.95ns

11.97ns

2

1810.24

0.99

794.76

4976.82

1.74

1.15

8.31

21.65

301.031

12.51

6.32

8

**514198.63

**459.51** 924249.68** 136709.96** 337.92

**33.56

**285.75

**2947.09

**33767.23

fertilizerYear
Chemical fertilizer

**1033.45** 506.15

4

Bio-fertilizer
Chemical

**32689.57

**20.44

**367.59

**2509.19

**11.98

**2.79

**39.31

**257.98

**3204.94

**17.76

**81.78

8

4167.84ns

1.63ns

0.87ns

22.59ns

**18.63

*0.63

7.68ns

**86.56

74.77ns

3.70ns

7.53ns

4

2188.87ns

1.05ns

18.26ns

111.42ns

**18.34

0.12ns

1.38ns

23.85ns

572.47ns

3.55ns

*18.76

8

4946.64

2.56

19.38

134.21

1.63

0.18

3.59

20.10

310.53

2.06

8.58

48

6.30

5.71

1.38

1.41

5.22

6.14

8.24

4.92

4.69

6.42

2.81

* و ** بهترتيب معنادار در سطوح احتما  5و  1درصد و  ،nsغير معنادار

)Replication (Year

fertilizerBio-fertilizer
Bio-fertilizerYear
Chemical fertilizer
Bio-fertilizerYear
Error
)C.V (%

* and** are significant at 0.05 and 0.01 probability levels, and ns is not significant

محمدپور وشوایی و همکاران :اثر کود زیستی بر ویژگیهای کمی چای ترش ( )Hibiscus sabdariffa L.تحت...
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جدو  -4مقایسه ميانگين ویژگیهای رشد رویتی ،عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگهای چای ترش تحت اثرا کودهای شيميایی و
زیستی در سا های  1392و 1393
Table 4- Mean comparison of vegetative charactristics, yield and yield components of roselle sepals under
effects of chemical and bio-fertilizer in 2013 and 2014.
Sepal
yield
)(kg/ha

Fresh
Dry
weight of weight of
sepal
sepal
)(g/plant) (g/plant

Fresh
weigh of
calyx
)(g/plant

Dry
weight
of root
)(g/plant

Fresh
weight
of root
)(g/plant

No. of
Fresh weight
Dry
branches
of foliage
weight
)(per plant
)(g/plant
of foliage
)(g/plant

953.32ef

23.90efg

318.79h

827.57h

4.90c

17.95ef

78.26d

359.38ef

18.04ef

870.21fg
843.71fgh
1642.40a
1491.90ab

fgh

22.06
21.09ghi
41.06a
37.30b

k

275.26
205.58m
435.27a
397.43d

k

711.41
527.68m
1128.17a
1029.21d

5.56c
4.73c
10.40a
9.32ab

de

19.35
17.04ef
36.36a
34.36a

d

76.70
71.27de
124.19a
118.72ab

f

337.01
299.82gh
470.20a
452.71ab

f

14.19
13.84fg
37.20a
34.04a

1471.16b

36.78b

338.89g

878.09g

8.73b

25.34bc

114.59abc

452.44ab

32.49a

bc

301.22i
225.87l

a

bc

b

b

1401.33bc
1347.66bcd

35.03
33.70bcd

i

781.50
586.09l

10.10a
8.62b

35.04
23.55c

109.47
108.21bc

440.76
389.30cd

27.33
26.22bc

Phosphorus

725.35gh
701.93h
1265.89cd
1031.10e

18.10i
17.58i
32.64cd
25.78ef

231.69l
175.89n
422.67b
386.73e

600.42l
455.07n
1096.45b
1003.03e

5.56c
4.55c
8.99b
4.94c

18.84ef
15.53f
27.23b
19.21def

61.64ef
59.30f
108.06bc
81.01d

279.33gh
274.31h
433.29b
362.58def

12.13g
11.96g
27.72b
20.85de

Nitrogen

732.33gh

18.63hi

290.99j

757.85j

4.76c

16.20ef

69.95def

305.14g

13.04g

Nitroxin
Supernitroplus
Super
biophosphate
Mycorrhiza
Control
Nitroxin
Supernitroplus
Super
biophosphate
Mycorrhiza
Control
Nitroxin
Supernitroplus
Super
biophosphate
Mycorrhiza
Control

NPK

1223.90d
1041.44e

30.66d
26.04e

407.07c
357.53f

1054.04c
928.26f

8.50b
4.94c

22.60cd
16.75ef

103.56c
81.01d

407.21c
365.93de

24.36bcd
22.22cde

Bio-fertilizer

Chemical
fertilizer

در هرستون حروف متابه نمایانگر عد اختالف معنیدار در سطح احتما پن درصد میباشد.
In the each column similar letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

با توجه به نتای بهدست آمدد (جدو  )4میتوان اظهار
داشت که نيتروژن موجود در کودهای شيميایی باعث
تقویت رشد رویتی و افزایش زیستتودد شدد است و
پتاسيم موجود در این کودها ،عالود بر تسریع تقسيم سلولی
و تأثير مستقيم در رشد رویتی بهدليل نقتی که در ساخت
هيدرا هایکربن و پروتئينها و تغليظ شيرد سلولی دارد،
باعث افزایش وزن ختک بوته گردیدد است .گياهان تحت
تأثير این تيمارها ،بهدليل داشتن نيتروژن بيتتر نسبت به
بقيه بسترها بهعلت جذب آب بيتتر ،از شادابی و رشد
سلولی بيتتری برخوردار بودند .از آنجاییکه نيتروژن باعث
میشود که مواد هيدروکربنه کمتری در گياد ذخيرد شود،
بنابراین شيرد سلولی رقيقتر و آبکیتر گتته و از طرفی
دیگر بهعلت اینکه نيتروژن در ساخت دیوارد سلولی نقش
دارد ،هر چه ميزان نيتروژن جذبی گياد بيتتر باشد ،سلو -
های گياهی بزرگتری ساخته شدد که نسبت به سلو های
کوچک آبکیترند .در نتيجه این تيمارها دارای وزن تر اندا
هوایی باتتری بودند .در تيمار کود فسدر و عد استدادد از
کود زیستی ،کمترین تعداد شاخه در بوته ( 11/96عدد) و
وزن تر و ختک اندا های هوایی (بهترتيب  274/31و
 59/30گر در بوته) بهدست آمد (جدو  .)4اختالف

تيمارهای کود شيميایی فسدر و عد کاربرد کود زیستی،
کود شيميایی فسدر توأ با کود زیستی ميکوریزا و کود
شيميایی فسدر توأ با کود زیستی سوپربيوفسدا معنادار
( )P>0/05نبود .بهطور کلی گزارشا علمی نتان دادداند
که اساسیترین عنصری که در رشد رویتی نقش دارد،
نيتروژن است و فسدر بيتتر در رشد زایتی گياد نقش ایدا
میکند .بهنظر میرسد در شرایط تلديق این تيمارها
احتماتً بهعلت افزایش ميزان فسدر اختالف معناداری بر
صدا مربوط به رشد رویتی متاهدد نتد .افزایش
نيتروژن ،از طریق افزایش اندازد برگ ،منجر به افزایش
ظرفيت فتوسنتزی شدد و این امر میتواند در افزایش رشد
اندا هوایی گياد مؤثر باشد .اختالف تيمار کود شيميایی
 NPKبهعالود کود زیستی نيتروکسين با تيمار کود
شيميایی  NPKو عد استدادد از کود زیستی برای تعداد
شاخه در بوته و وزن تر و ختک اندا های هوایی در سطح
احتما پن درصد معنادار بود (جدو  .)4تيمار کود
شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نيتروکسين نسبت به
تيمار کود شيميایی  NPKو عد استدادد از کود زیستی
بهترتيب  20/78 ،41/88و  13/60درصد صدا تعداد
شاخه در بوته و وزن تر و ختک اندا های هوایی گياد چای
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ترش را بهبود بختيد .تيمار کود شيميایی  NPKدر تلديق
با کود زیستی ميکوریزا اختالف معناداری ( )P>0/05با
تيمار کود شيميایی  NPKو عد استدادد از کود زیستی
برای صدا تعداد شاخه در بوته و وزن ختک اندا هوایی
نداشت .این مسأله احتماتً بهواسطه این است که تيمار کود
زیستی ميکوریزا علیرغم بهبود صدا تعداد شاخه در بوته
و وزن ختک اندا هوایی (بهترتيب  4/2و  1/1درصد) ،ولی
ميزان این افزایش از نظر آماری معنادار نبودد است .چراکه
نقش اساسی ميکوریزا در جذب فسدر بودد و این عنصر
بيتتر در مرحله زایتی نقش ایدا میکند .ميکوریزا نقتی
در جذب عناصری چون نيتروژن ندارد و یا اینکه موجب
کاهش جذب نيتروژن میگردد ( .)Treseder, 2004اختالف
معنادار این دو تيمار برای صدت وزن تر اندا هوایی احتماتً
ناشی از نگهداری بيتتر آب خاك توسط کود زیستی
ميکوریزا باشد که در این حالت گياد بيتترین بهردوری را از
آب خاك نمودد و با در دستر داشتن آب بيتتر نسبت به
شاهد ،شادابتر و دارای تورژسانس سلولی بيتتر و در نتيجه
وزن تر بيتتری خواهد داشت .برهمکنش تيمارهای کود
زیستی و سا نتان داد که بيتترین وزن ختک اندا
هوایی ( 118/83گر در بوته) متعلق به تيمار کود زیستی
نيتروکسين در سا او بود و اختالف آن با تيمار کود
زیستی نيتروکسين در سا دو ( 105/03گر در بوته)
معنیدار بود (جدو  .)5این مسأله احتماتً بهواسطه تبخير
و تعرق کمتر در مادهای بحرانی رشد در سا او است.
چرا که علیرغم اینکه این گياد مقاو به ختکی است ،ولی
تبخير و تعرق بيتتر در سا دو موجب تنش ختکی و
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کاهش وزن ختک اندا هوایی شدد است .کمترین وزن
ختک اندا هوایی از تيمار عد کاربرد کود زیستی در سا
دو ( 77/86گر در بوته) بهدست آمد و اختالف آن با
تيمار عد کاربرد کود زیستی در سا او ( 80/10گر در
بوته) معنادار نبود (جدو  .)5برهمکنش تيمارهای کود
شيميایی ،زیستی و سا نتان داد که بيتترین ارتداع بوته
( 125/65سانتیمتر) متعلق به تيمار تلديق کود شيميایی
 NPKو کود زیستی نيتروکسين در سا او بود که
اختالف آن با تيمار تلديق کود شيميایی  NPKبا کود
زیستی نيتروکسين در سا دو ( 122/77سانتیمتر)
معنیدار ( )P>0/05نبود (جدو  .)6کمترین ارتداع بوته از
تيمار کود شيميایی فسدر و عد استدادد از کود زیستی در
سا دو ( 47/61سانتیمتر) بهدست آمد که اختالف آن
با تيمار کود شيميایی فسدر و عد استدادد از کود زیستی
در سا او ( 85/13سانتیمتر) معنادار ( )P≤0/05شد
(جدو  .)6تيمار ترکيب کود شيميایی  NPKو کود زیستی
نيتروکسين نسبت به تيمار کود شيميایی  NPKو عد
استدادد از کود زیستی در سا او و دو بهترتيب 14/86
و  12/76درصد موجب بهبود ارتداع بوته شد .مقایسه
تيمارهای مورد بررسی در سا او و دو نتان داد که
گياهان سا او نسبت به گياهان سا دو دارای ارتداع
بوته و وزن ختک اندا هوایی بيتتری بودند (جدو .)6
این مسئله احتماتً بهواسطه تبخير و تعرق بيتتر (جدو
 )1در مادهای بحرانی فصل رشد در سا دو بودد است که
در این سا گياهان نسبت به سا او تحت تنش بيتتری
بودداند.

جدو  -5مقایسه ميانگين ویژگیهای وزن ختک اندا های هوایی و ریته چای ترش تحت اثر کود زیستی در سا های  1392و 1393
Table 5- Mean comparison of dry weight of foliage and root of roselle under effect of bio-fertilizer in 2013 and
2014.
)Dry weight of root (g/plant

)Dry weight of foliage (g/plant
Bio-fertilizer

2014

2013

8.70b

a

6.25efg

de

9.88
6.54

2014
b

105.03

c

a

118.83

c

Nitroxin

95.48

Supernitroplus

6.08fg

6.36ef

82.94d

92.25c

Super biophosphate

6.79d

c

de

d

5.84g

g

7.35
5.90

e

91.66

2013

82.16

77.86

84.26

de

80.10

Mycorrhiza
Control

برای هر صدت در دو سا حروف متابه نمایانگر عد اختالف معنیدار در سطح احتما پن درصد در آزمون دانکن میباشد.
For each trait in two years similar letters indicate not significant at 0.05 probability level in Duncan test.
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جدو  -6مقایسه ميانگين ویژگیهای ارتداع بوته و تعداد غوزد در بوته چای ترش تحت اثرا متقابل کود شيميایی و زیستی در سا -
های  1392و 1393
Table 6- Mean comparison of plant height and calyx number of roselle under effects chemical and bio-fertilizer
in 2013 and 2014.
)Plant height (cm

)Number of calyx ( per plant

Bio-fertilizer
2014

2013

18.85ij

23.13fg

33.44

13.23mn

jk

17.83

108.05

105.57fghi
mn

94.70

efgh

107.23

105.43fghi
jklm

99.53

11.00o

o

p

o

23.51fg

34.67c

18.76ij

e

15.80kl

ef

16.11kl

20.81hi

15.20lm

ij

10.95

26.35
24.95

108.53defgh
hijk

103.03

klmn

98.00

95.59lmn
n

Super biophosphate
Mycorrhiza

85.13

Control

111.88de

Nitroxin

efgh
ghij

107.13

104.22

100.59ijkl
mn

Supernitroplus
Super biophosphate
Mycorrhiza

95.03

39.79ab

41.78a

122.77ab

125.65a

Nitroxin

31.25d

b

cd

bc

34.13c

38.26b

111.70de

c

def

35.21

26.54e

113.63

110.94

108.88defg

118.28

113.05d
defg

109.61

109.39defg

Supernitroplus
Super biophosphate

NPK

25.95e

38.71

93.05

Supernitroplus

Control

26.91e

19.15

74.61

Nitroxin

Nitrogen

12.60no

17.70jk

92.50n

93.38n

fertilizer

Phosphorus

22.07gh

c

2014
efgh

2013

Chemical

Mycorrhiza
Control

برای هر صدت در دو سا حروف متابه نمایانگر عد اختالف معنیدار در سطح احتما پن درصد در آزمون دانکن میباشد.
For each trait in two years similar letters indicate not significant at 0.05 probability level in Duncan test.

بهبود ویژگیهای ارتداع بوته ،تعداد شاخه در بوته و
وزن تر و ختک اندا های هوایی گياد در تيمارهای کود
شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نسبت به تيمار  NPKو
عد استدادد از کود زیستی حاکی از تأثير مثبت کودهای
زیستی بر این صدا بود .بهعبار دیگر کودهای زیستی
موجب بهبود پارامترهای رشد رویتی شدند .این نتای در
توافق با یافتههای  )2004( Youssef et al.در مریمگلی،
 )2005( Shaalanو  )2008( Darzi et al.در رازیانه
( )2005( Heikal ،)Foeniculum vulgare Mill.در آویتن
( )2005( Vinutha ،)Thymus vulgaris L.در ریحان
( )2006( Abd El-Latif ،)Ocimum basilicum L.در
مریمگلی )2007( Swaefy Hend et al. ،در نعناعفلدلی،
 )2008( Khoram-Dell et al.در سياهدانه ( Nigella
 )sativa L.و  )2009( Hassanدر چای ترش بود .کودهای
زیستی با افزایش جذب نيتروژن و افزایش کارایی این عنصر
در فرآیند فتوسنتز و توليد سطح سبز ،نقش بسزایی ایدا
مینمایند که افزایش رشد را بهدنبا خواهند داشت.
دسترسی گياد به آب و عناصر غذایی کافی ،بهخصوص
نيتروژن از طریق تأثير بر روی تقسيم و بزرگشدن سلو ها

در افزایش اجزای رشد رویتی بسيار مؤثر میباشد .در منابع
مختلف به نقش مديد و مؤثر ریزموجودا در بهبود رشد و
عملکرد گياهان دارویی اشارد شدد استAbo-Baker & .
 )2011( Gehanدر چای ترش گزارش نمودند که اضافه-
نمودن کودهای زیستی به  100درصد مقدار توصيهشدد
کودهای شيميایی بهطور قابلمالحظهای ویژگیهای تعداد
شاخه در بوته ،وزن تر و ختک اندا های هوایی و ارتداع
بوته را نسبت به شاهد ( 100درصد کود شيميایی) افزایش
داد .عالود براین ،ترکيب  50درصد کودهای شيميایی با
کودهای زیستی تثبيتکنندد از و فسدر همين نتيجه را
حاصل نمود )2009( Hassan .گزارش نمود که کود زیستی
در ترکيب با کود شيميایی موجب بهبود ویژگیهای رشد
رویتی چای ترش شد)2008( Khoram-Dell et al. .
متاهدد کردند که کاربرد مایه تلقيح آزوسیيریلو و
ازتوباکتر و قار ميکورریزا منجر به افزایش ارتداع بوته،
شاخص سطح برگ ،تجمع مادد ختک و سرعت رشد
محصو گياد سياهدانه نسبت به شاهد گردید .در تحقيقی
کاربرد کود زیستی آزوسیيریلو و ازتوباکتر ،سبب افزایش
ارتداع بوته و وزن تر و ختک اندا های هوایی گياد مریم

علو گياهان زراعی ایران ،دورة  ،50شمارة  ،1بهار 1398

گلی در چينهای او و دو طی دو فصل زراعی گردید
(Mahfouz & Sharaf-Eldin .)Youssef et al., 2004
( )2007در رازیانه گزارش نمودند که باتترین ميزان
زیستتودد تر و ختک گياد در تيمار تلديق  50درصد
کودهای شيميایی نيتروژن ،فسدر و پتاسيم بههمراد
آزوسیریلو  ،ازتوباکتر و باسيلو حاصل شد.
تيمار کود زیستی نيتروکسين نسبت به سایر کودها در
هاار سااه تيمااار کااود شاايميایی فساادر ،نيتااروژن و NPK
بيتترین رشد رویتی اندا های هاوایی را حاصال نماود .از
آنجاییکه کود زیستی نيتروکسين نسبت به سایر کودهاای
مورد استدادد کاملتر میباشد؛ بنابراین رشد بهتار گيااد در
نتيجه استدادد از این کود دور از انتظار نمایباشاد .افازودن
کود زیستی نيتروکسين به خاك ناهتنهاا فراهمای عناصار
غذایی مورد نياز گياد را افزایش دادد اسات ،بلکاه باا بهباود
شرایط فيزیکی و فرایندهای حياتی خاك ،ضمن ایجاد یاک
بستر مناسب برای رشد ریته ،موجبا افزایش دسترسی به
عناصر معدنی و در نهایت رشد رویتی را فراهم آوردد اسات.
آزوسیيریلو موجود در نيتروکسين ،عالود بر قابليت تثبيت
نيتروژن ،با توليد مواد محرك رشد ،سبب بهبود رشد ریته و
متعاقب آن افزایش سرعت جذب آب و عناصر غذایی گردیدد
است و از این طریق در افزایش عملکارد انادا هاای هاوایی
تأثيرگذار بودد است ( .)Tilak et al., 2005ازتوباکتر موجود
در نيتروکساين باا تولياد ترکيباا ضاد قاارچی بار علياه
بيماریهای گياهی و همچنين تقویت جوانهزنای و افازایش
بنيه گياهچه موجب بهبود رشد گياد شدد است .در محايط
ریته گياد ،ازتوباکتر و آزوسیيریلو توانایی ساخت و ترشاح
برخی مواد بيولوژیک فعا مانند اکساينهاا ،جيبارلينهاا،
ویتاامينهاای گارود  ،Bاسايدنيکوتينيک ،اسايدپنتوتنيک،
بيوتين و غيرد را دارند که در افزایش رشد نقش مؤثری ایداا
نمودداند ( .)Karthikeyan et al., 2008گونههاای مختلاف
جنس سودومونا موجود در نيتروکسين با کنتار قاار -
های بيماریزا و از طریق سازوکارهای مختلدی از جمله توليد
سيدروفورها ،سنتز آنتی بيوتياکهاا ،تولياد هورماونهاای
گياهی ،افزایش جذب فسدر توسط گياد ،تثبيات نيتاروژن و
سنتز آنزیمهای تنظيمکنندد مقدار اتايلن ،سابب تحریاک
رشد گياد شدند (.)Abdul-Jaleel et al., 2007
تيمار کود زیستی ميکوریزا نسبت به سایر کودهای
زیستی در هر سه تيمار کود شيميایی فسدر ،نيتروژن و
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 NPKکمترین رشد رویتی اندا های هوایی را حاصل نمود
و در پاردای از موارد (ارتداع بوته و وزن ختک اندا هوایی)
اختالف آن با تيمار شاهد معنادار ( )P>0/05نبود .این
قار ها دارای رابطه همزیستی با ریته اغلب گياهان زراعی و
باغی بودد و از طریق افزایش جذب عناصر غذایی مانند
فسدر ،افزایش جذب آب ،کاهش تأثير مندی تنشهای
محيطی و افزایش مقاومت در برابر عوامل بيماریزا ،موجب
بهبود در رشد و عملکرد گياهان ميزبان در سيستمهای
کتاورزی پایدار میشوند ( .)Boomsma & Vyn, 2008از
مهمترین اثرا ميکوریزا اثر بر جذب مواد غذایی از جمله
نيتروژن و فسدر خاك است .بهطور کلی در جذب عناصر
غذایی متحرك مانند نيتروژن نسبت تبخير و تعرق و حرکت
توددای نقش بسيار مهمی دارد و هر قدر این نسبت بزرگتر
شود ،این عناصر بهميزان بيتتری جذب گياد میشوند .ولی
در جذب عناصر غير متحرك مانند فسدر ویژگی ریته گياد
مانند سرعت رشد طولی ریته ،سرعت جذب عناصر توسط
ریته ،طو کل ریته و سطح جذب ریته مؤثر است.
 )2011( Aghababaei et al.اثر همزیستی ميکوریزا بر بادا
را بررسی کردند ،نتای بهدست آمدد نتان داد که همزیستی
با قار ميکوریزا باعث کاهش غلظت نيتروژن در اندا های
هوایی و هم اندا های زیرزمينی بادا شدد است .همچنين
آنها نتان دادند که حضور قار ميکوریزا غلظت فسدر را در
ریته و اندا های هوایی ژنوتيپهای بادا افزایش داد .بهنظر
میرسد که با توجه به فراهمبودن ميزان رطوبت در این
آزمایش ،گياد دچار تنش ناشی از کمبود آب نتدد است که
برای جبران آن قار ميکوریزا ایدای نقش نماید .لذا
همزیستی قار ميکوریزا و گياد چای ترش موجب جذب
نيتروژن کافی جهت اثر معنیدار بر صدا رشد رویتی
نتدد است .همبستگی عملکرد کاسبرگ با وزن ختک
اندا های هوایی ( )0/86و وزن تر اندا های هوایی (،)0/85
مثبت ،بسيار قوی و بسيار معنیدار بود .همبستگی عملکرد
کاسبرگ با تعداد شاخه در بوته ( )0/76و ارتداع بوته
( ،)0/72مثبت ،قوی و بسيار معنیدار بود (جدو .)7
صدا ارتداع بوته ،تعداد شاخه در بوته ،وزن تر و ختک
اندا های هوایی و وزن تر و ختک ریته نمودی از ظرفيت
منبع برای توليد مواد پروردد میباشند .گياهی که ارتداع
بوته ،تعداد شاخه فرعی ،برگ و اندا های رویتی بيتتری
داشته باشد ،بالطبع گيرنددهای نوری و واحدهای
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فيتومتریک زیادتری خواهد داشت و در نتيجه ميزان
فتوسنتز باتتری خواهد داشت .وزن تر و ختک اندا های
هوایی در حقيقت نمایندد تعداد واحدهای فيتومتریک و
فتوسنتزکنندد گياد است ،از این جهت بهعنوان جزء ثانویه
عملکرد میتوانند مطرح گردند.
وزن تر و خشک ریشه
در تجزیه مرکب دو سا  ،اثرا اصلی و برهمکنش
تيمارهای کود شيميایی و زیستی بر وزن تر و ختک ریته
در سطح احتما یکدرصد معنادار بود (جدو  .)3در تيمار
کود شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نيتروکسين
بيتترین وزن تر و ختک ریته (بهترتيب  36/36و 10/40
گر در بوته) بهدست آمد و اختالف آن با تيمارهای کود
شيميایی  NPKبهعالود ميکوریزا و کود شيميایی  NPKبه-
عالود سوپرنيتروپال معنادار نتد (( )P>0/05جدو .)4
در تيمار کود شيميایی فسدر و عد استدادد از کود زیستی
بهترتيب با مقادیر  15/53و  4/55گر در بوته ،کمترین
وزن تر و ختک ریته حاصل شد و اختالف آن با تيمارهای
کود شيميایی فسدر توأ با ميکوریزا ،سوپربيوفسدا و
سوپرنيتروپال معنادار ( )P>0/05نتد (جدو  .)4تنوع
درصد همزیستی ریتههای گياد با قار ميکوریزا میتواند
ناشی از فتارهای محيطی تعيينکنندد رشد ریته گياهان
یا قار باشد .بهعبار دیگر ،تنوع در ميکوریزاییشدن
ریته میتواند در اثر استراتژیهای کنتر شددای باشد که
توسط گياد ،قار یا برهمکنش این دو در پاسخ به کمبود
آب و مواد غذایی شکل میگيرد .دليل اصلی همزیستی
گياد با قار های ميکوریزا توانایی در جذب آب و عناصر
معدنی مانند فسدر میباشد (.)Lee & George, 2005
فراهم بودن آب و فسدر موجب کاهش درصد همزیستی
ميکوریزایی شدد است و درنتيجه اختالف تيمارهای تلقيح-
شدد با قار ميکوریزا با شاهد (عد کاربرد کود زیستی)
برای اکثر صدا معنیدار نتدد است .اختالف تيمارهای
کود شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نيتروکسين و
ميکوریزا با تيمار کود شيميایی  NPKو عد استدادد از کود
زیستی برای وزن تر و ختک ریته معنیدار ( )P0/05بود
(جدو  .)4تيمارهای کود شيميایی  NPKبهعالود کودهای
زیستی نيتروکسين و ميکوریزا نسبت به تيمار کود
شيميایی  NPKو عد استدادد از کود زیستی بهبود قابل-

مالحظهای را برای صدا وزن تر (بهترتيب  54/39و
 48/79درصد) و ختک ریته (بهترتيب  20/65و 17/17
درصد) نتان دادند .برهمکنش تيمارهای کود زیستی و
سا نتان داد که بيتترین وزن ختک ریته ( 9/88گر
در بوته) متعلق به تيمار کود زیستی نيتروکسين در سا
او بود و اختالف آن با تيمار کود زیستی نيتروکسين در
سا دو ( 8/70گر در بوته) معنیدار بود (جدو  .)5پس
از کود زیستی نيتروکسين بيتترین وزن ختک ریته
متعلق به تيمار کود زیستی ميکوریزا بود که اختالف این
تيمار در دو سا (بهترتيب  7/35و  6/79گر در بوته) نيز
معنادار بود (جدو  .)5کمترین وزن ختک ریته از تيمار
عد استدادد از کود زیستی در سا دو ( 5/84گر در
بوته) بهدست آمد و اختالف آن با تيمار عد استدادد از کود
زیستی در سا او ( 5/90گر در بوته) معنادار نبود
(جدو  .)5گياهان سا او نسبت به گياهان سا دو
دارای وزن ختک ریته بيتتری بودند .این مسأله احتماتً
بهواسطه تبخير و تعرق بيتتر (جدو  )1در مادهای
بحرانی فصل رشد در سا دو بودد است که در این سا
گياهان نسبت به سا او تحت تنش بيتتری بودداند.
بهبود ویژگیهای وزن تر و ختک ریته در تيمارهای
کود شيميایی  NPKبهعالود کودهای زیستی نسبت به
تيمار کود شيميایی  NPKو عد استدادد از کود زیستی،
حاکی از تأثير مثبت کودهای زیستی بر صدا فوق بود.
این نتای در توافق با یافتههای  )2008( Banchio et al.در
مرزنجوش (Afzal & Asghari ،)Origanum majorana L.
( )2008در گند ( )Triticum aestivum L.و Khoshbakht
 )2011( et al.در آلوئهورا ( )Aleo vera L.بودAbo-Baker .
 )2011( & Gehanدر چای ترش گزارش نمودند که اضافه
نمودن کودهای زیستی به  100درصد مقدار توصيه شدد
کودهای شيميایی ویژگیهای وزن تر و ختک ریته را
نسبت به شاهد ( 100درصد کود شيميایی) افزایش داد.
عالود بر این ،ترکيب  50درصد کودهای شيميایی با
کودهای زیستی تثبيتکنندد از و فسدر همين نتيجه را
حاصل نمودد است .از آنجاییکه ویژگیهای سيستم ریته
ارثی است ،میتواند تحت تأثير عوامل محيطی قرار گيرد.
افزودن کودهای زیستی به خاك نهتنها فراهمی عناصر
غذایی مورد نياز گياد را افزایش دادد است ،بلکه با بهبود
شرایط فيزیکی و فرایندهای حياتی خاك ضمن ایجاد یک
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بستر مناسب برای رشد ریته ،موجبا افزایش دسترسی به
عناصر معدنی و در نهایت رشد رویتی را فراهم آوردد است.
باکتریهای تثبيتکنندد غيرهمزیست آزوسیيریلو موجود
در کودهای زیستی ،عالود بر قابليت تثبيت نيتروژن ،با
توليد مواد محرك رشد (ایندو استيکاسيد ،جيبرلين و
سيتوکنين و غيرد) و ویتامينهای گرود  ،Bسبب بهبود
رشد ریته (افزایش پتانسيل ریته زایی ،طویل شدن ریته-
ها و افزایش ریتههای جانبی) و متعاقب آن افزایش جذب
آب و عناصر غذایی شدد است ( .)Tilak et al., 2005در
محيط ریته گياد ،ازتوباکتر نيز با ساخت و ترشح برخی مواد
بيولوژیک فعا مانند اکسينها ،جيبرلينها ،ویتامينهای
گرود  ،Bاسيدنيکوتينيک ،اسيدپنتوتنيک ،بيوتين و غيرد در
افزایش رشد نقش مؤثری ایدا نمودداند ( Karthikeyan et
 .)al., 2008عالود بر این ،این باکتریها با توليد ترکيبا
ضد قارچی بر عليه بيماریهای گياهی موجب تقویت جوانه-
زنی و بنيه گياهچه و در نهایت بهبود رشد گياد شدداند.
گونههای مختلف جنس سودومونا موجود در این کودها،
با آزاد نمودن اسيدهای آلی و غير آلی موجب کاهش
اسيدیته خاك و تبدیل فسدر و سایر عناصر به فر قابل
دستر برای گياد شدداند .مزید بر این ،این باکتریها با
کنتر قار های بيماریزا و از طریق سازوکارهای مختلدی از
جمله توليد سيدروفورها ،سنتز آنتیبيوتيکها ،توليد
هورمونهای گياهی و ساخت آنزیمهایی که مقدار اتيلن در
گياد را تنظيم میکنند (کاهش اتيلن) ،سبب رشد ریته و
گياد گردیدداند ( .)Abdul-Jaleel et al., 2007بعضی از
باکتریهای ریزوسدری محرك رشد گياد با توليد
ریزوبيوتوکسين ،توليد اتيلن را در گياد کاهش میدهند و
باعث افزایش رشد ریته میشوندCasson & Lindsey .
( )2003بيان نمودند که تناسب صحيح بين از و فسدر نيز
سبب افزایش عملکرد ریته میشود .این محققين همچنين
بيان کردند که تغيير در مورفولوژی ریته و رشد آن تا حدّی
به غلظت مواد تنظيمکنندد رشد بهویژد اکسين ،اتيلن و
سيتوکنين نيز بستگی دارد .کودهای زیستی با ایجاد
تناسب صحيح بين از و فسدر موجب افزایش رشد ریته
میگردند .اختالف تيمار کود شيميایی  NPKو عد
استدادد از کود زیستی با تيمار کود شيميایی  NPKتوأ با
ميکوریزا برای وزن تر و ختک ریته معنادار ()P≤0/05
بود .ولی اختالف تيمارهای کود شيمایی نيتروژن و فسدر و
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عد کاربرد کود زیستی با تيمارهای کود شيميایی فسدر و
نيتروژن توأ با ميکوریزا معنادار ( )P>0/05نبود .همزیستی
ميکوریزایی جذب عناصر غذایی غير متحرك در خاك ،مانند
فسدر را بهطور معنیدار افزایش میدهد ،ولی بر غلظت
عناصر متحرك در خاك مانند نيتروژن و پتاسيم یا تأثيری
ندارد و یا که آن را کاهش میدهد ( .)Treseder, 2004لذا
تلديق کود شيمایی فسدر و ميکوریزا و تلديق کود شيميایی
نيتروژن با ميکوریزا موجب کاهش جذب ميزان عناصر
نيتروژن و پتاسيم خاك شدد که این مسأله موجب عد
اختالف معنیدار اغلب صدا با تيمار شاهد شدد است .در
حضور کود شيميایی  NPKبهواسطه تأمين عناصر نيتروژن
و پتاسيم از طریق کود شيميایی و جبران کاهش جذب این
عناصر بهواسطه همزیستی ميکوریزایی ،اغلب صدا بهبود
قابلمالحظهای یافته و اختالف آنها با تيمار شاهد معنیدار
شدد است .همبستگی عملکرد کاسبرگ با وزن تر ( )0/68و
ختک ریته ( )0/63مثبت ،قوی و بسيار معنیدار بود
(جدو  .)7رشد گياهان اغلب به توانایی ریتهها در جذب
آب از خاك و انتقا آن به ساقهها محدود میباشد.
همچنين ،مقدار آب در حا حرکت از ریته به ساقه و
سرعت آن تعيينکنندد غلظت مواد رسيدد شدد به ساقه
میباشد .سيستمهای ریته بهينه میتواند رشد ساقه
مطلوب را بهدنبا داشته باشد و بهعنوان یک رابط بين
گياد و خاك عمل کند و عملکرد بيتتری را حاصل نماید.
عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگ
اختالف وزن تر غوزد ،وزن تر و ختک کاسبرگ و عملکارد
کاسبرگ در تجزیه مرکب دو سا زراعی در سطح احتماا
یک درصد تحت تأثير تيمار کود شيميایی ،کاود زیساتی و
برهمکنش آنهاا قارار گرفات (جادو  .)3بارهمکنش کاود
شيميایی ،زیستی و سا برای تعداد غوزد در بوته در ساطح
احتما یک درصد معنیدار شد (جدو  .)3در تيماار کاود
شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نيتروکساين بيتاترین
وزن تر غوزد ( 1128/17گار در بوتاه) ،وزن تار و ختاک
کاساابرگ (بااهترتيااب  435/27و  41/06گاار در بوتااه) و
عملکرد کاسبرگ ( 1642/40کيلوگر در هکتار) باهدسات
آمد (جدو  .)4اختالف تيمار کود شيميایی  NPKبهعاالود
کود زیستی نيتروکسين با تيمار کاود شايميایی  NPKباه-
عالود کود زیستی سوپرنيتروپال برای عملکارد کاسابرگ
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محمدپور وشوایی و همکاران :اثر کود زیستی بر ویژگیهای کمی چای ترش ( )Hibiscus sabdariffa L.تحت...

معناایدار نبااود (( )P>0/05جاادو  .)4در تيمااار کااود
شيميایی فسدر و عد استدادد از کود زیستی کمتارین وزن
تر غوزد ،وزن تر و ختک کاسبرگ و عملکرد کاسبرگ باه-
ترتيب با مقادیر  175/89 ،455/07و  17/58گر در بوته و
 701/93گيلااوگر در هکتااار بااهدساات آمااد (جاادو .)4
اختالف تيمارهای کود شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی
نيتروکسين ،سوپرنيتروپال  ،ميکوریزا و سوپربيوفسدا باا
تيمار کود شيميایی  NPKو عد اساتدادد از کاود زیساتی
برای وزن تر غاوزد و کاسابرگ معنایدار ( )P0/05شادند
(جدو  )4تيمارهای کاود شايميایی  NPKباهعاالود کاود
زیسااتی نيتروکسااين ،سااوپرنيتروپال  ،سوپربيوفساادا و
ميکااوریزا نساابت بااه تيمااار کااود شاايميایی  NPKو عااد
استدادد از کود زیستی موجب بهبود وزن تر غوزد (بهترتيب
 50/04 ،75/61 ،92/49و  33/34درصد) ،وزن تر کاسبرگ
(بهترتيب  50/04 ،75/96 ،92/71و  33/36درصد) شدند.
بر همکنش تيمارهای کاود شايميایی ،زیساتی و ساا
نتان داد که بيتترین تعداد غوزد در بوته ( 41/78عادد) از
تيمااار کااود شاايميایی  NPKدر ترکيااب بااا کااود زیسااتی
نيتروکسين در سا او بهدسات آماد کاه اخاتالف آن باا
تيمار تلديق کود شيميایی  NPKو کود زیستی نيتروکسين
در سااا دو ( 39/79عاادد) معنااادار نبااود (جاادو .)6
کمترین تعداد غوزد در بوته به تيمار ترکيب کود شايميایی
فسدر و عد استدادد از کاود زیساتی ( 10/95عادد) تعلاق
داشت که اختالف آن با تيمار ترکيب کود شيميایی فسدر و
عد اساتدادد از کاود زیساتی در ساا دو ( 11/00عادد)
معنادار نبود (جدو  .)6تيمار ترکيب کود شايميایی NPK
با کود زیستی نيتروکسين نسبت به تيماار کاود شايميایی
 NPKو عد استدادد از کود زیستی بهترتيب در سا او و
دو  57/42و  53/33درصد ،موجب بهبود تعاداد غاوزد در
بوته شد .مقایسه تيمارهای مورد بررسی در سا او و دو
نتان داد که گياهان سا او نسبت به گياهاان ساا دو
دارای تعداد غوزد در بوته بيتتری بودناد (جادو  .)6ایان
مسأله احتماتً بهواسطه دمای پایين در فصل زایتی (پایيز)
باشد (جدو  .)1چرا که گياد چای ترش حسا باه سارما
می باشد و سرما موجب از بين رفتن اجزای زایتی آن می-
گردد .بهبود ویژگیهای تعداد غوزد در بوته ،وزن تار غاوزد،
وزن تر و ختک کاسبرگ و عملکرد کاسبرگ در تيمارهای
کود شيميایی  NPKبهعالود کود زیستی نسابت باه تيماار

کود شيميایی  NPKو عد استدادد از کود زیستی حاکی از
تأثير مثبت کودهای زیستی بر این صدا بود .این نتای در
توافااق بااا یافتااههااای  )2011( Abo-Baker & Gehanو
 )2009( Hassanدر چای تارش )2007( Kapoor et al. ،در
گنادواش ()2008( Gharib et al. ،)Artemisia annua L.
در مرزنجااوش )2007( Mahfoz & Sharaf- Eldin ،در
رازیاناه و  )2008( Sanchez et al.در بارهنا ( Plantago
 )major L.باود )2011( Abo-Baker & Gehan .در چاای
ترش بيان نمودند که اضافهنمودن کودهای زیستی باه 100
درصد مقدار توصيهشدد کودهای شيميایی ویژگیهاای وزن
ختک و عملکرد کاسبرگ را نسبت به شااهد ( 100درصاد
کود شيميایی) افزایش داد .عالود براین ،ترکياب  50درصاد
کودهای شيميایی با کودهای زیساتی تثبياتکننادد از و
فسدر نياز هماين نتيجاه را حاصال نماودد اساتHassan .
( )2009گزارش نمود که کاود زیساتی در ترکياب باا کاود
شيميایی موجب بهبود ویژگیهای عملکرد و اجزای عملکرد
کاسبرگ چای ترش شد.
عرضه مداو و پایدار عناصر معادنی باه گيااد ،باهویاژد
نيتروژن باعث افزایش رشد و گلدهی میشود .عنصر فسادر
در کنار نيتروژن نيز موجب رشد زایتی و ميوددهی میشود.
فسدر یک عنصر ضروری جهت تقسيم سلولی ،توسعه ریته
و تتاکيل داناه اسات (.)El-Gizawy & Mehasen, 2009
باکتریهای تثبيتکنندد نيتروژن و حالکننادد فسادر ،در
حضور نيتروژن و فسدر شيميایی ،نيتروژن و فسدر بيتتری
را در اختيار گياد قرار میدهند .با توجه به ارتباط مستقيم و
مثبتی که بين نيتروژن و فسدر وجود دارد ،این بااکتریهاا
میتوانند به جذب بيتتر نيتروژن و فسدر توسط گياد کمک
کنند .با توجه به اثر مثبت این عناصر در عملکارد زیساتی و
تتکيل گل ،میتوان نتيجاه گرفات کاه تاأمين نيتاروژن و
فسدر کافی بارای چاای تارش یکای از راهکارهاای افازایش
عملکرد زیستی محسوب میشود و دليل دیگر را میتوان به
نقش بسيار مهام فسادر در تاأمين انارژی در سااختار ATP
دانست ،زیرا برای تثبيت نيتروژن انرژی فراوانی ماورد نيااز
گياد است .مزید بر این استدادد از کودهای زیساتی موجاب
بهبود فعاليّت ميکروبی خاك ،در دستر قارار دادن اناواع
هورمونها و مواد محرك رشد (سيتوکنين ،اکسين ،بياوتين
و اسيدپنتوتنيک) و نيز فراهمی عناصر غاذایی بارای ریتاه
گياد ( )Kartikeyan et al., 2008شدد است .فراهمی عناصر
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غذایی نظير فسدر ،آهن ،مس ،روی و بهویژد نيتروژن سابب
افزایش فتوسنتز ،تحریک رشد گياد و بهباود ماادد ختاک
گياهی گردیدد است که این مسأله در نهایت باعث افازایش
عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگ چای تارش شادد اسات.
بهعبار دیگر دليل تأثير مصرف کود بار افازایش عملکارد
گياد بهواسطه فراهم بودن عناصر غذایی برای تک بوتاههاا و
کاهش رقابت بين بوتهها است که افزایش عملکرد در واحاد
سطح را بهدنبا خواهد داشت .بسياری از محققين ( Kumar
 et al., 2009؛  ) Yadegari et al., 2010باه نقاش مثبات
ریزوباکترهای محرك رشاد گيااد ،بار عملکارد محصاوت
زراعی مختلف اشارد کردداند و آن را به ترشح هورمونهاای
گياهی ،توليد و آزادساازی اناواع اسايدهای آلای در خااك،
تثبيت نيتروژن و در نهایت ،بارهمکنش مثبات باين آنهاا و
ساایر ریزموجاودا خااك نسابت داددانادAkhtar & .
 )2009( Siddiquiبيان نمودند که کودهای زیستی عناصار
معدنی غيرقابل دستر و همچنين ترکيبهای آلای را باه-
شکل قابل دستر بارای گيااد فاراهم مایکنناد و باعاث
افزایش رشد میشوند .برای عملکرد کاسبرگ بات باید رشاد
رویتی یا زایتی در گياد ،متعاد و غوزدها مراحال رشادی
خود را بهطور کامل طی کردد و بازرگ شاوند .ایان تعااد
زمانی برقرار میشود که بين عنصر تز برای رشاد رویتای
(نيتروژن) با عنصر تز برای رشاد زایتای (فسادر) تعااد
برقرار باشد .کودهای زیساتی باا ایجااد تعااد باين عناصار
غذایی مورد نياز گياد ،ضمن افزایش رشد رویتی و با ایجااد
مقصد فراوان و انتقا آسميال های توليدی حاصل از رشد
رویتی ،رشد زایتی را نيز افزایش دادداند .بهنظار مایرساد
که توليد ایندو استيکاسايد و سايتوکنين باا اساتدادد از
اسيدهای آمينه ترییتوفاان و آدناين ترشاحشادد از ریتاه،
هياادروليز پاايشمااادد اتاايلن -1 ،آمينوساايکلو پروپااان-1-
کربوکسيليک دآميناز( 1اتيلن ACC ،دآميناز) و توليد ماواد
هورمونی در اثر واکنش نيتریت  ACCبهوسيله آنزیم ACC
دآميناااز حاصاال از تااندش نيتراتاای بااا اسيداسااکوربيک،
مهمترین سازوکار تأثير این باکتریها باشند ( Zahir et al.,
 .)2004از آنجاییکه کمبود عناصر غاذایی ،یکای از عوامال
اصلی تعيينکنندد عملکرد کاسابرگ اسات ،تيماار  NPKو
عد استدادد از کود زیساتی باهعلات فراهمای کمتار ماواد
( 1 - Ethylene, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase
)Ethylene, ACC deaminase
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غذایی در مراحل بحرانی رشد از رشد کمتری برخوردار باود
و به تبع آن عملکرد کاسبرگ کمتری داشات .تيماار NPK
توأ با کود زیستی نيتروکسين بيتترین عملکارد و اجازای
عملکرد را حاصل نمود .باکتریهای تثبيتکننادد نيتاروژن
موجود در نيتروکسين مقدار کاافی اینادو اساتيکاسايد،
جيبرلين ،سيتوکنين و ویتامينهای گرود  Bمیساازند کاه
موجب افزایش رشد ریته (افازایش پتانسايل ریتاه زایای،
طویلشدن ریتهها و افزایش ریتههای جاانبی و ماوئين) و
افزایش جذب عناصر غذایی از خاك میشوند .بااکتریهاای
تثبيتکنندد فسدر موجود در نيتروکسين اسايدهای آلای و
غيرآلی ترشح نمودد و موجب کاهش  pHخااك مایشاوند.
این مسأله موجب در دساتر قارار دادن فسادر و عناصار
دیگر بهشکل قابل جذب برای گياد میشود .بنابراین غلظات
نيتروژن و فسدر در برگ افزایش مییاباد کاه ایان افازایش
موجب افزایش رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد چاای تارش
شدد است .نتای متابهی توساط  )2009( Hassanدر چاای
ترش گزارش شدد اسات )2001( El-Kashlan .بياان نماود
که کود زیستی تثبتکنندد نيتروژن (نيتروبين) اثار مثبات
معنیداری بر رشد ،عملکرد چای ترش داشت .وقتای باذور
چای ترش با باکتریهای ریزوبيو و ازوتوباکتر تلقيح شدند،
پارامترهای رشد رویتی و همچنين عملکرد کاسبرگ چاای
تاارش افاازایش یافاات (Shaalan et al. .)Hassan, 2009
( )2001گاازارش نمودنااد کااه وقتاای بااذور چااای تاارش بااا
نيتروبين تلقيح شدند ،پارامترهای رشد رویتای و عملکارد
کاسبرگ افزایش یافت.
نتای حاصل از همبستگی بين صدا حااکی از آن باود
کااه بيتااترین همبسااتگی بااين عملکاارد و وزن ختااک
کاساابرگ وجااود داشاات (جاادو  .)7همبسااتگی عملکاارد
کاسبرگ با وزن ختک کاسابرگ ( ،)0/98تعاداد غاوزد در
بوتااه ( ،)0/97وزن تاار کاساابرگ ( )0/94و وزن تاار غااوزد
( )0/91مثبت ،بسيار قوی و بسيار معنیدار بود (جدو .)7
صدا تعداد غوزد در بوته ،وزن تر غوزد ،وزن تار و ختاک
کاسبرگ نمودی از ظرفيت مخزن گياد بارای ذخيارد ماواد
پروردد هستند .تعداد غوزد در بوته که بيتترین ساهم را در
توجيه تغييارا عملکارد کاسابرگ ( )0/97و وزن ختاک
کاسبرگ ( )0/96داشت ،بهنظر میرسد که مهمتارین جازء
تعيينکنندد عملکرد کاسابرگ در چاای تارش باشاد .ایان
ویژگی متنوعترین صدت در بين اجزای عملکرد است ،زیارا
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با مدیریت صحيح منابع (کود و غيرد) میتاوان باه حاداکثر
ای ن پتانسايل دسات یافات و گياهاان باا حاداکثر عملکارد
.کاسبرگ توليد نمود
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پتانسيل و توانایی چای ترش در تتکيل جواناههاای گال و
 اما دستیابی به این پتانسيل به شرایط،غوزد بسيار باتست
 بنابراین.داخلی گياد و خصوصاً شرایط محيطی بستگی دارد

 عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگهای چای ترش تحت اثرا کودهای، همبستگیهای سادد بين ویژگیهای رشد رویتی-7 جدو
1393  و1392 شيميایی و زیستی در سا های
Table 7- Simple correlations between vegetative charactristics, yield and yield components of roselle sepals
under effects of chemical and bio-fertilizer in 2013 and 2014.
Plant atributes
1-Plant height
2- No. of branches
3- Fresh weight of foliage
4- Dry weight of foliage
5- Fresh weight of root
6- Dry weight of root
7- Number of Calyx
8- Fresh weigh of calyx
9- Fresh weight of sepal
10- Dry weight of sepal
11- Sepal yield

(1)
0.63**
0.73**
0.72**
0.61**
0.69**
0.86**
0.64**
0.69**
0.73**
0.72**

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0.77**
0.74**
0.56*
0.54*
0.88**
0.70**
0.71**
0.78**
0.76**

0.94**
0.86**
0.69**
0.66**
0.63**
0.75**
0.77**
0.85**

0.67**
0.84**
0.68**
0.65**
0.76**
0.78**
0.86**

0.93**
0.69**
0.54*
0.55*
0.66**
0.68**

0.72**
0.52*
0.53*
0.62**
0.63**

0.88**
0.93**
0.96**
0.97**

0.93**
0.92**
0.91**

0.96**
0.94**

0.98**

 غير معنادار،ns  درصد و1  و5 * و ** بهترتيب معنادار در سطوح احتما
*and** are significant at 0.05 and 0.01 probability levels, and ns is not significant

 بنابراین با توجه به ضرور تولياد.نيتروکسين بهدست آمد
 اساتدادد از کودهاای،گياهان دارویی در نظاا هاای زراعای
 بههمراد کاود زیساتی نيتروکساين جهاتNPK شيميایی
بهبود رشد گياهان و افازایش عملکارد کاسابرگ در چاای
.ترش توصيه میگردد

نتیجهگیری کلی
 زیستی و برهمکنش آنهاا بار کلياه،اثر اصلی کود شيميایی
صدا مورد بررسی در سطح احتما یک درصاد معنایدار
 تعداد غوزد در بوته مهمترین جزء تعيينکنندد عملکرد.بود
 بارای کلياه صادا ماورد مطالعاه بيتاترین.کاسبرگ بود
 تاوأ باا کاود زیساتیNPK مقادیر در تيمار کود شيميایی
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