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تأثیر ترکیب تغذیة تلفیقی بر غلظت عناصر  P ،Nو  ،Kویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد
کاسههای گل چای ترش )(Hibiscus sabdariffa L.
رقیه محمدپور وشوایی ،*1احمد قنبری 2و براتعلی فاخری
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی ،گروه زراعت ،دانشكدة کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .2استاد زراعت ،گروه زراعت ،دانشكدة کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .3دانشیار اصالح نباتات ،گروه اصالح نباتات و بیوتكنولوژی ،دانشكدة کشاورزی ،دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت -1333/11/7 :تاریخ تصویب)1331/1/3 :

چکیده
به منظور ارزیابی اثرگذاریهای کودهای شیمیایی و زیستی بر غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم ،ویژگیهای بیوشیمیایی و عملكرد کاسههای گل چای ترش (مكّی) ،آزمایشی به صورت
طرح کرتهای خردشده در قالب بلوكهای کامل تصادفی در سه تكرار در مزرعة تحقیقاتی
دانشگاه زابل در سالهای  1332و  1333اجرا شد .عامل اصلی شامل کودهای شیمیایی با سه
سطح فسفر ،نیتروژن و  NPKو عامل فرعی شامل کود زیستی با پنج سطح نیتروکسین،
سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات ،قارچریشه (میكوریزا) و بدون کاربرد کود زیستی بودند .نتایج
بهدستآمده از تجزیة مرکب دو سال زراعی نشان داد که تأثیر تیمار کودهای شیمیایی و زیستی
بر همة صفات مورد بررسی معنیدار ( )P1/11بود .تأثیر برهمكنش کودهای شیمیایی و زیستی
برای همة صفات مورد بررسی به جز میزان نیتروژن ،پروتئین و فسفر برگ معنیدار شد .بیشترین
میزان نیتروژن برگ و کاسبرگ ،میزان پروتئین برگ و کاسبرگ ،میزان پتاسیم کاسبرگ ،محتوای
آنتوسیانین کاسبرگ ،محتوای ویتامین  Cکاسبرگ ،میزان اسیدیتة کاسبرگ و عملكرد کاسههای گل
در تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKبا کود زیستی نیتروکسین بهدست آمد .بیشترین میزان فسفر
برگ و کاسبرگ در تیمار کود شیمیایی  NPKدر تلفیق با کود زیستی سوپربیوفسفات بهدست آمد.
بنابراین با توجه به ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظامهای زراعی ،کاربرد کودهای شیمیایی
به همراه کودهای زیستی برای بهبود کارایی کاربرد کودهای شیمیایی در راستای دستیابی به
کشاورزی پایدار و حفظ محیطزیست توصیه میشود.
واژههای کلیدی :چای مكّی ،کود زیستی ،کود شیمیایی ،گیاهان دارویی.
مقدمه
چای ترش یا چای مکّی ()Hibisicus sabdariffa L.
گیاهی دارویی یکسالة چهارالد (تتراپلوئید)
 )Akpan, 2000( 9n=6x=59متعلق به خانوادة ختمی
( )Malvaceaeاست که در کشورهای مختلف به
* تلفن63443767594 :

نامهای  Sour-Sour ،Sorrel ،Karkade ،Roselleو
El Naim & Ahmed, 2010; Mahadevan et ( Jelly
 )al., 2009معروف است .این گیاه به احتمال بومی
آسیا (هند و مالزی) ( )Mahadevan et al., 2009و یا
نواحی گرمسیری افریقا ()Tounkara et al., 2011
E-mail: ro_mohammadpour@yahoo.com
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بوده و هم اکنون در نواحی گرمسیری و
نیمهگرمسیری جهان ( ;Mahadevan et al., 2009
 )Mohamed et al., 2012برای استفاده از برگها،
کاسبرگها ،بذرها و فیبر ( ;Futuless et al., 2010
 )Louis et al., 2013کشت و کار میشود .چای ترش
به واسطة داشتن خواص دارویی و استفاده در غذاهای
محلی و صنعتی ،در پارهای از کشورهای جهان در
زمرة مهمترین گیاهان زراعی بهشمار میآید
( .)Sanoussi et al., 2011کاسبرگها مهمترین
قسمت قابل بهرهبرداری این گیاه بوده که ممکن است
به رنگ سبز ،قرمز یا قرمز تیره باشند ( Schippers,
 .)2000کاسبرگهای سبز برای تهیة خورش سبزی
( )Babalola, 2000و کاسبرگهای قرمز و قرمز تیره
برای ساخت نوشیدنیها ،ژله ،مربا ،سس ،چاشنی،
رنگ ،عطر ،نگهدارنده ،آبمیوه و چای ( & Egharevba
.Law-Ogbomo, 2007; Ismail et al., 2008; Louis
 )et al., 2013استفاده میشوند .چای ترش یکی از
مهمترین و متداولترین گیاهان داروئی با خواص
چندگانه است .برگهای این گیاه نرمکننده بوده و به
عنوان ادرارآورنده یا مدر ،سردکننده (مبرّد) و
آرامبخش استفاده میشود (.)Anhwange et al., 2006
در طب سنتی از کاسبرگهای آن برای درمان فشار
خون ،ضایعات کبدی (،Leucocyte infiltration
التهاب و بافتمردگی یا نکروزه) ،سرطان ،تب و
بیماریهای التهابی استفاده میشود ( & Ibrahim
 .)Hssein, 2006; Louis et al., 2013دانههای آن به
عنوان مدر ،ملین ،تقویتکننده ( )Duke, 1985و
درمان ناتوانی ( )Perry, 1980استفاده میشود.
گلهای چای ترش دارای آنتوسیانین ،فالونویید و
پلیفنل است ( .)Tzu-Li Lin et al., 2007گلبرگهای
آن منبع بالقوة خوبی از عاملهای ضداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) همچون آنتوسیانین و اسید اسکوربیک
است ( .)Prenesti et al., 2007کاسبرگهای این گیاه
منبع غنی از فیبر ،ویتامین ،عناصر غذایی و ترکیبات
زیستی فعال از جمله اسیدهای آلی ،فیتواسترولها و
پلیفنلها بوده که پارهای از آنها ویژگی ضداکسندگی
دارند .کاسبرگهای این گیاه منبع ارزان ویتامین C
(نُه برابر پرتقال) است ( ;Ismail et al., 2008

 .)Babajide et al., 2004محتوای فنلی چای ترش در
اصل آنتوسیانینهای ،Delphinidin-3-glucoside
 Sambubiosideو  Cyanidin-3-sambubiosideبوده
که ویژگی ضداکسندگی دارند ( Aurelio et al.,
 .)2007دانة چای ترش منبع ارزشمندی از پروتئین،
چربی و کالری بوده و به عنوان خوراک ماهی و
حیوانات خانگی استفاده میشود (.)Mukhtar, 2007
برگهای این گیاه دارای عناصر کانی ،فسفر ،کلسیم،
منیزیم و پتاسیم بوده و به عنوان سبزی مصرف
میشود ( .)Mukhtar, 2007; Atta et al., 2010در
هند از این گیاه برای تهیة فیبری همچون فیبر کنف
استفاده میشود (.)Babatunde & Mofok, 2006
عناصر غذایی موجود در خاک نقش مهمی در
تعیین میزان رشد و عملکرد گیاه و همچنین بهبود
کیفیت محصول تولیدی دارند .عنصر نیتروژن بخش
اصلی بسیاری از ترکیبهای شیمیایی مانند پروتئینها
و اسیدهای نوکلئیک بوده و قسمتی از سبزینه
(کلروفیل) را نیز تشکیل میدهد و در فرایندهای
نورساخت (فتوسنتز) و افزایش سطح برگ تأثیر
مستقیم دارد .این عنصر از طریق نمو و تغییر سرعت
تولید برگ و پنجهزنی تأثیر غیرمستقیم بر رشد
گیاهان خواهد داشت و در بیشتر موارد ،کاهش آن
باعث کاهش رشد گیاهان سبز میشود ( Ojaqhlo,
 .)2007این عنصر با تأثیری که بر رشد رویشی و
زایشی گیاهان دارد ،باعث تغییر در عملکرد محصول
شده و کمّیت و کیفیت مادة مؤثرة گیاهان دارویی را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد (.)Griffe et al., 2003
فسفر نیز پس از نیتروژن مهمترین عنصر مورد نیاز
برای تولید محصول است .فسفر در همة فرایندهای
بیوشیمیایی ،واکنشهای انتقال انرژی ،نورساخت و
انتقال ویژگیهای ژنتیکی (انتقال پیامها) نقش دارد
( .)Kumar et al., 2009پتاسیم عنصر دیگری است که
وظیفة عمدة آن ،فعالسازی سامانههای آنزیمی
مختلف است .بنابراین ،پتاسیم در چندین مرحله از
ساخته شدن پروتئین دخالت دارد و به همین علت
گردش نیتروژن و ساخته شدن پروتئین در گیاهان به
میزان پتاسیم بستگی دارد ( Besford & Maw,
 .)1976کشاورزان همواره تالش میکنند تا با رفع
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کمبود عناصر غذایی خاک و با مدیریت بهینة تولید،
عملکرد گیاهان را به حد ظرفیت بالقوة آنها برسانند.
به این منظور به کاربرد کودهای شیمیایی روی
آوردهاند ،ولی تنگناهای اقتصادی ناشی از افزایش
هزینة کودهای شیمیایی و همچنین چالشهای
زیستمحیطی ناشی از کاربرد بیرویه و غیراصولی این
کودها ( Rezvantalab et al., 2008; Wu et al.,
 ،)2005همواره موجب نگرانی کارشناسان و
برنامهریزان بخش کشاورزی بوده است .برای دستیابی
به توسعة پایدار در کشاورزی و تحقق هدفهای
پیشبینیشده در این راستا استفاده از راهکارهای
مناسب برای تأمین نیاز غذایی گیاه ضروری خواهد
بود .به همین دلیل در سالهای اخیر ،توصیه به کاربرد
کودهای زیستی (بیولوژیک) متداول شده است که در
نهایت میتواند ضمن بهبود بازدة محصوالت و کاهش
کاربرد کودهای شیمیایی ،امنیت غذایی و حفظ
محیطزیست را نیز به دنبال داشته باشد ( Sokhan
 .)Sanj, 2001; Bockman, 1997از سویی گرایش به
تولید گیاهان دارویی و معطر در جهان رو به افزایش
بوده و کشت این گیاهان بر پایة کشاورزی پایدار،
کیفیت آنها را تضمین کرده و احتمال اثرگذاریهای
منفی کاربرد نهادههای شیمیایی روی کیفیت دارویی
این گیاهان را نیز کاهش میدهند ( Gupta et al.,
.)2002
تحقیقات زیادی در زمینة کاربرد کودهای زیستی
در تولید محصوالت مختلف زراعی صورت گرفته است
و نتایج ارزندهای نیز بهدست آمده استAbo-Baker .
 )2011( & Gehanدر چای ترش دریافتند که اضافه
کردن کودهای زیستی به  466درصد میزان
توصیهشدة کود شیمیایی به طور قابل مالحظهای
میزان نیتروژن برگ را نسبت به شاهد ( 466درصد
کود شیمیایی) افزایش داده است .افزون براین ،ترکیب
 76درصد کود شیمیایی با کود زیستی تثبیتکنندة
نیتروژن ( )NFBو یا مخلوط کودهای زیستی همین
نتیجه را داده است .باالترین میزان نیتروژن کاسبرگ
از میزان توصیهشدة کامل کود شیمیایی به همراه
ترکیب کود زیستی بهدست آمد .بیشترین میزان فسفر
از ترکیب میزان توصیهشدة کامل کود شیمیایی و کود
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زیستی تثبیتکنندة نیتروژن ( )NFBبهدست آمد.
میزان فسفر کاسبرگ تحت تأثیر ترکیب میزان
توصیهشدة کامل کود شیمیایی و کودهای زیستی
متفاوت قرار نگرفت)2004( Hajeeboland et al. .
گزارش کردند که به دنبال تلقیح گندم با ازتوباکتر،
غلظت پتاسیم و نیتروژن در اندامهای هوایی گیاه
نسبت به گیاهان تلقیحنشده افزایش یافتAseri et .
 )2008( al.در تحقیقی روی درخت انار گزارش کردند
که تلقیح آن با تثبیتکنندههای نیتروژن (ازتوباکتر) و
قارچریشه (میکوریزا) ،میزان جذب عناصر غذایی
پرمصرف نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را افزایش داد.
 )2006( Rawia et al.نشان دادند که تلقیح با
آزوسپریلیوم ،غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را به
طور معنیداری در برگ و گل آذین گیاه Celosia
 argenteaافزایش داد )2008( Darzi et al. .بیان
کردند که کاربرد کود فسفات زیستی و قارچریشه
غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را در دانة رازیانه
افزایش داد )2007( Pouryousef et al. .نیز اظهار
داشتند که کاربرد کود فسفاتة بارور ،غلظت فسفر را در
بذر گیاه  Plantago ovataافزایش دادDas et al. .
( )2008در مورد جذب عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم در گیاه دارویی  Stevia rebaudianaگزارش
کردند که به دنبال کاربرد آزوسپریلیوم (تثبیتکنندة
نیتروژن) و باکتریهای حلکنندة فسفر ،در آغاز میزان
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در گیاه افزایش یافت .آنگاه
با افزایش رشد گیاه میزان این عناصر در تیمارهای
ترکیبی نسبت به کاربرد آنها به صورت خالص کمتر
شد که این مسئله به توانایی این باکتریها در تثبیت
نیتروژن اتمسفری و تبدیل عناصر کممصرف و
پرمصرف خاک مانند فسفر ،روی ،مس ،آهن و گوگرد
از شکل غیرقابل استفاده به شکل قابل استفاده برای
گیاه نسبت داده شد.
امروزه یک سوم داروهای مورد استفاده را داروهای
با منشأ گیاهی تشکیل میدهند .نیاز روزافزون
کارخانههای داروسازی به مادة اولیه و لزوم حفظ
بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی (ذخایر توارث)
گیاهی ،اهمیت بررسی روی کشت و فرآوری گیاهان
دارویی را دوچندان کرده است .با توجه به اهمیت و
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نقش گیاهان دارویی در صنایع مختلف و ضرورت
تولید آنها در نظامهای زراعی و لزوم مدیریت تغذیة
گیاهی در راستای افزایش و پایداری تولید و اهمیت
کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و حفظ
محیطزیست و ضرورت کاهش کاربرد بیرویة کودهای
شیمیایی و بهینهسازی کاربرد آنها در بومنظامهای
زراعی کشور ،این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ترکیب
تغذیة تلفیقی بر جذب عناصر  P ،Nو  ،Kویژگیهای
بیوشیمیایی و عملکرد کاسههای گل چای ترش انجام
شد.
مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر ترکیب تغذیة تلفیقی بر جذب
عناصر غذایی  P ،Nو  ،Kویژگیهای بیوشیمیایی و
وزن خشک کاسههای گل چای ترش ،آزمایشی به
صورت طرح کرتهای خردشده در قالب بلوکهای
کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی
دانشگاه زابل با طول جغرافیایی بین  46درجه و 47
دقیقه تا  44درجه و  76دقیقة شرقی و عرض
جغرافیایی  36درجه و  76دقیقه تا  34درجه و 94
دقیقة شمالی و با ارتفاع  646متر از سطح دریا آزاد،
در سالهای  4339و  4333اجرا شد .این منطقه
دارای اقلیمی بیابانی (گرم و خشک) با تابستان بسیار
خشک و زمستان مالیم است .میانگین دمای ساالنه
 ،94/5بیشینة مطلق دما  63و کمینة مطلق آن -5
درجة سلسیوس است .میانگین ساالنة رطوبت نسبی
 33/96درصد و میانگین بارندگی و تبخیر ساالنه به
ترتیب  73و  6666-7666میلیمتر است .برپایة نتایج
آزمایش خاک از عمق صفر تا  36سانتیمتر ،بافت
خاک رسیسیلتی ،اسیدیتة  ،5/9هدایت الکتریکی 4/7
دسیزیمنس بر متر ،نیتروژن  6/45درصد ،فسفر
 49ppmو پتاسیم  466ppmبود .عامل اصلی کود
شیمیایی با سه سطح فسفر ،نیتروژن و  NPKو عامل
فرعی کود زیستی با پنج سطح نیتروکسین،
سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات ،قارچریشه و بدون
کاربرد کود زیستی بودند .کودهای شیمیایی مورد
استفاده شامل  996کیلوگرم در هکتار اوره ( 64درصد
نیتروژن) 436 ،کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل

( 93درصد  )P2O5و  57کیلوگرم در هکتار سولفات
پتاسیم ( 64درصد  )K2Oبودند .میزان کود مورد
استفاده بر پایة تجزیة خاک و نیاز گیاه تعیین شد.
کود زیستی نیتروکسین دارای باکتریهای محرک
رشد ( ،)PGPRباکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن از
جنس Azospirillum ،Azotobacter chorococum
 lipoferoumو حلکنندة فسفات از جنس
 Pseudomonas sp.با  464یاختة زنده در هر
میلیلیتر ،کود زیستی سوپرنیتروپالس دارای
باکتریهای محرک رشد ( ،)PGPRتثبیتکنندة
نیتروژن از جنس  Azospirillum spp.و حلکنندة
فسفات از جنس  Pseudomonas flurescensو
 Bacillus subtillisبا  464یاختة زنده در هر میلیلیتر
و کود زیستی سوپر بیوفسفات شامل دو نوع باکتری
حلکنندة فسفر از گونههای  Bacillus lentusکه با
ترشح اسیدهای آلی و گونهای از Pseudomonas
 putidaبا ترشح اسید فسفاتاز سبب افزایش حاللیت
فسفر نامحلول میشوند با  464یاختة زنده در هر گرم
بود .کود زیستی قارچریشه شامل دو گونة Glomus
 intraradicesو  Glomus etanicatumبودند .کودهای
زیستی نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس و بیوفسفات به
میزان دو لیتر در هکتار به صورت بذرمال استفاده شد.
برای تلقیح قارچریشه از دو گرم از اندام فعال قارچی
(شامل اسپور و ریسه یا هیف) هریک از گونهها
استفاده شد .کودهای زیستی استفاده شده در این
تحقیق توسط شرکت فنآوری زیستی مهرآسیا
()MABCO=Mehr Asia Biotechnology Company
و با اجازه و نظارت مستقیم مؤسسة تحقیقات خاک و
آب کشور تولید شده بودند .عملیات بذرمال کردن
کودها ،شامل قرار دادن بذرها به مدت  36دقیقه در
محلول باکتریایی بود و بدون فاصلة زمانی پس از
خشک شدن بذرها در سایه و به دور از تابش مستقیم
نور خورشید ،اقدام به کاشت شد .در طول اجرای
آزمایش ،هیچ نوع علفکش ،آفتکش و یا قارچکشی
مصرف نشد.
کاشت به صورت هیرمکاری در تاریخ  96فروردین
هر سال صورت گرفت .بدین منظور  6-3بذر در هر
کپه با عمق  3سانتیمتر به روش جوی و پشته در
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چهار ردیف  7متری با فاصلة  36سانتیمتر روی ردیف
و  46سانتیمتر بین ردیف کشت شدند .عملیات تنک
کردن در مرحلة  9الی 6برگی انجام شد .آبیاری مزرعه
به روش جوی و پشته و با فاصلة هر هفته یک بار
انجام شد .مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی
صورت گرفت .همة عملیات زراعی بهطور معمول انجام
شد .ویژگیهای میزان نیتروژن برگ و کاسبرگ ،میزان
فسفر برگ و کاسبرگ ،میزان پتاسیم کاسبرگ ،میزان
پروتئین برگ و کاسبرگ ،محتوای آنتوسیانین
کاسبرگ ،محتوای ویتامین  Cکاسبرگ ،میزان
اسیدیتة کاسبرگ و وزن خشک کاسههای گل در
انتهای مرحلة رسیدگی روی  46بوته که پس از حذف
اثرگذاریهای حاشیه بهطور تصادفی از هر کرت
گزینش شده بودند ،مورد اندازهگیری قرار گرفتند.
عملکرد کاسههای گل پس از حذف حاشیة هر کرت از
کل بوتهها بهدست آمد .پس از برداشت نمونهها در
آون با دمای  56درجة سلسیوس به مدت  59ساعت
خشک شدند و پس از تعیین وزن خشک نمونهها
درصد عناصر اندازهگیری شدند .میزان پتاسیم
کاسبرگ به روش  ،)1961( Chapman & Prattمیزان
نیتروژن برگ وکاسبرگ به روش میکروکجلدال
( )Bremner & Mulvany, 1982و میزان فسفر برگ و
کاسبرگ به روش  )1967( Jacksonتعیین شدند.
محتوای آنتوسیانین کاسبرگ به روش Du & Francis
( )1973و محتوای ویتامین  Cکاسبرگ به روش
 )1951( Jacobsاندازهگیری شدند .اسیدیتة کاسبرگ
با توجه به روش  )1970( Chemistsتعیین شد.
دادههای آزمایش مورد تجزیة واریانس مرکب و
مقایسة میانگین قرار گرفتند .مقایسة میانگینها در
سطح احتمال  7درصد و با آزمون چنددامنهای دانکن
انجام شد .همبستگیهای ساده بین صفات محاسبه
شد .تجزیه و تحلیل آماری نتایج تحقیق با استفاده از
نسخة  3/9نرمافزار SAS Institute, 2013, ( SAS
 )Cary, NC.صورت گرفت.
نتایج و بحث
میزان نیتروژن برگ و کاسبرگ

نتایج تجزیة مرکب نشان داد که میزان نیتروژن برگ و
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کاسبرگ تحت تأثیر ( )P≤6/64تیمارهای مختلف کود
شیمیایی و زیستی قرار گرفتند (جدول  .)4مقایسة
میانگینهای اثرگذاریهای ساده نشان داد که باالترین
میزان نیتروژن برگ و کاسبرگ در تیمار کود شیمیایی
( NPKبه ترتیب  4/74و  9/46درصد) و تیمار کود
زیستی نیتروکسین (به ترتیب  4/65و  9/66درصد)
حاصل شد (جدول  .)9کمترین میزان نیتروژن برگ و
کاسبرگ در تیمار کود شیمیایی فسفر (به ترتیب
 6/44و  4/67درصد) و تیمار بدون کاربرد کود زیستی
(به ترتیب  6/44و  4/74درصد) بهدست آمد.
برهمکنش تیمارهای کود شیمیایی و کود زیستی برای
میزان نیتروژن برگ غیرمعنیدار و برای میزان
نیتروژن کاسبرگ در سطح احتمال  7درصد معنیدار
بود (جدول  .)4مقایسة میانگین برهمکنش تیمارهای
کود شیمیایی و زیستی نشان داد که بیشترین میزان
نیتروژن برگ و کاسبرگ (به ترتیب  4/43و 9/69
درصد) در تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKبا کود
زیستی نیتروکسین بهدست آمد (جدول  .)3ابوباقر و
جهان ( )Abo-Baker & Gehan, 2011نیز در چای
ترش بیان کردند که بیشترین میزان نیتروژن کاسبرگ
در کاربرد میزان توصیهشدة کامل کود شیمیایی در
تلفیق با کودهای زیستی تثبیتکنندة نیتروژن و فسفر
بهدست آمد .تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKبا کود
زیستی نیتروکسین اختالف معنیداری با تیمار تلفیق
کود شیمیایی  NPKبا کود زیستی سوپرنیتروپالس
برای میزان نیتروژن کاسبرگ نداشت (جدول .)3
کمترین میزان نیتروژن برگ و کاسبرگ (به ترتیب
 6/49و  4/93درصد) در تیمار کود شیمیایی فسفر و
بدون کاربرد کود زیستی بهدست آمد (جدول .)3
کاربرد کودهای زیستی در تلفیق با  466درصد میزان
توصیهشدة  NPKموجب بهبود صفات میزان نیتروژن
برگ و کاسبرگ شد .این نتیجه در توافق با یافتههای
ابوباقر و جهان ( )Abo-Baker & Gehan, 2011در
چای ترش بود .بهطور مثال تیمار تلفیق کود شیمیایی
 NPKو کود زیستی نیتروکسین نسبت تیمار کود
شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی به ترتیب
 64/66و  99/46درصد یا تیمار تلفیق کود شیمیایی
 NPKو کود زیستی سوپرنیتروپالس نسبت تیمار کود
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کاسبرگ را بهبود بخشیدند .این مسئله گویای تأثیر
مثبت کودهای زیستی بر صفات باال بود.

شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی به ترتیب
 47/45و  45/55درصد ،صفات میزان نیتروژن برگ و

جدول  .4تجزیه واریانس مرکب جذب عناصر غذایی ،ویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد کاسه گل چای ترش تحت اثرگذاریهای
کودهای شیمیایی و زیستی (سالهای  4339و )4333
میانگین مربعات
منابع
تغییر
سال
بلوک (سال)
کود شیمیایی
سالکود شیمیایی
بلوککود شیمیایی (سال)
کود زیستی
کود شیمیایی کود زیستی
سال کود زیستی
سالکود شیمیایی کود زیستی
خطا
ضریب تغییرات ()%
ضریب تبیین ()%

درجات درصد
آزادی نیتروژن
برگ
6/4656ns 4
6/6634 6
6/4537** 9
6/6444ns 9
6/6645 4
4/6439** 6
6/6644ns 4
6/6495ns 6
6/6494ns 4
6/6646 64
5/44
35/44

درصد
پروتئین
کاسبرگ

درصد
فسفر
برگ

درصد
فسفر
کاسبرگ

درصد
پتاسیم
کاسبرگ

درصد
درصد
نیتروژن پروتئین
برگ
کاسبرگ
6/4763ns
6/6499
**6/4733
*6/6934
6/6497
**6/3646
*6/6443
*6/6363
6/6633ns
6/6643

6/43ns
4/44
**449/74
6/66ns
6/94
**64/73
6/94ns
6/76ns
6/76ns
6/97

4/67ns
9/63
**449/93
*4/44
6/63
**43/96
*6/56
*4/94
6/33ns
6/3976

6/6493ns
6/6673
**6/9743
**6/6676
6/6644
**6/6754
6/6643ns
6/6646ns
**6/6634
6/6665

*6/6436
6/6647
**4/6666
**6/6344
6/6664
**6/3366
**6/6974
**6/6434
**6/6933
6/6663

6/4464ns
6/4437
**9/6459
6/6636ns
6/6349
**4/4693
**6/6634
*6/6694
**6/66334
6/6664

7/36
34/34

5/44
35/44

7/34
34/34

7/35
37/35

7/47
33/47

4/43
33/47

محتوای درصد
محتوای
آنتوسیانین ویتامین  Cاسیدیته
کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ
45/64ns 73/34ns
5/63
44/44
**947/44** 46365/66
6/63ns
33/35ns
6/64
434/39
**56/46** 5743/56
**4/43** 4665/93
4/47ns
44/64ns
ns
4/65
96/66ns
4/39
44/43
6/43
35/47

6/44
33/49

عملکرد
کاسههای
گل

6/6637ns
6/6646
**6/4666
6/6695ns
6/6644
**6/6455
**6/6465
6/6667ns
6/6664ns
6/6663

96359/6ns
94464/4
**4996434/3
4663/4ns
6654/9
**4964494/4
**43374/3
4744/4ns
9497/9ns
4657/9

3/59
35/76

3/47
33/64

* و ** به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  7و  4درصد و  ،nsغیر معنیدار.

جذب عناصر غذایی توسط گیاه تابع دو عامل،
رشد نظام ریشه و فراهمی عناصر غذایی در خاک به
ویژه در فراریشه (ریزوسفر) است .افزودن کودهای
زیستی به خاک ،نه تنها فراهمی عناصر غذایی مورد
نیاز گیاه را افزایش داده است ،بلکه با بهبود شرایط
فیزیکی و فرایندهای حیاتی خاک ،ضمن ایجاد بستر
مناسب یبرای رشد ریشه ،موجبات افزایش دسترسی
به عناصر کانی را فراهم آورده است .کود زیستی
نیتروکسین دارای مؤثرترین باکتریهای تثبیتکنندة
نیتروژن (ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) است .باکتریهای
تثبیتکنندة ناهمزیست آزوسپیریلوم افزون بر قابلیت
تثبیت نیتروژن و متعادل کردن جذب عناصر غذایی
اصلی پرمصرف و ریزمغذی مورد نیاز گیاه ،با تولید
مواد محرک رشد (ایندول استیک اسید ،جیبرلین و
سیتوکنین و غیره) و ویتامینهای گروه ب ،سبب
بهبود رشد ریشه (افزایش پتانسیل ریشهزایی ،دراز
شدن ریشهها و افزایش ریشههای جانبی) و متعاقب
آن افزایش جذب آب و عناصر غذایی شده است
( ;Revilas et al., 2000; Rodriguez & Fraga, 1999
 .)Tilak et al., 1982گونههای مختلف جنس

سودوموناس موجود در نیتروکسین با تنظیم و تولید
هورمونهای محرک رشد و با بهبودی که در میزان
فسفر و تثبیت نیتروژن و افزایشی که به دنبال آن بر
رشد ،نمو و زیستتودة (بیوماس) گیاه دارند ،در کنار
کود نیتروژن منجر به جذب بیشتر نیتروژن و افزایش
نیتروژن جذبی گیاه میشوند .افزایش غلظت نیتروژن
و تحرک رشد اندامهای هوایی گیاه با افزایش تغذیة
فسفر نیز همراه است .از این رو تأثیر سودوموناس بر
میزان نیتروژن به طور غیرمستقیم با بهبود وضعیت
فسفر در گیاه که ناشی از همزیستی باکتریایی است،
اعمال میشود .به عبارت دیگر سودوموناسها با انحالل
فسفات نامحلول و افزایش میزان فسفر قابل دسترس
برای باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن باعث افزایش
جذب نیتروژن میشوند (.)Pal et al., 2001
میزان فسفر برگ و کاسبرگ

نتایج تجزیة مرکب گویای آن بود که اثرگذاریهای
سادة تیمارهای کود شیمیایی و زیستی بر میزان فسفر
برگ و کاسبرگ در سطح احتمال  4درصد معنیدار
بود (جدول  .)4مقایسة میانگینهای اثرگذاریهای
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ساده نشان داد که بیشترین میزان فسفر برگ و
کاسبرگ از گیاهان تحت تیمار کود شیمیایی NPK
(به ترتیب  6/44و  6/57درصد) و کود زیستی
سوپربیوفسفات (به ترتیب  6/74و  6/56درصد)
بهدست آمد (جدول  .)9کمترین میزان فسفر برگ و
کاسبرگ به ترتیب با میزانهای  6/66و  6/34درصد
برای تیمار کود شیمیایی نیتروژن و به ترتیب با
میزانهای  6/67و  6/34درصد برای گیاهان تحت
تیمار بدون کاربرد کود زیستی بهدست آمد (جدول.)9
برهمکنش تیمارهای کود شیمیایی و کود زیستی برای
میزان فسفر برگ غیرمعنیدار و برای میزان فسفر
کاسبرگ معنیدار ( )P≤6/67بود (جدول  .)4مقایسة
میانگین برهمکنش تیمارهای کود شیمیایی و زیستی
نشان داد که بیشترین میزان فسفر برگ و کاسبرگ
(به ترتیب  6/44و  6/45درصد) به تیمار تلفیق کود
شیمیایی  NPKو کود زیستی سوپربیوفسفات تعلق
داشت و اختالف آن با تیمار تلفیق کود شیمیایی
 NPKو کود زیستی قارچریشه ( به ترتیب  6/44و
 6/46درصد) معنیدار نبود (جدول Abo-Baker .)3
 (2011) & Gehanنیز در چای ترش بیان کردند که
بیشترین میزان فسفر برگ و کاسبرگ در کاربرد
میزان توصیهشدة کامل کود شیمیایی در تلفیق با
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کودهای زیستی تثبیتکنندة نیتروژن و فسفر بهدست
آمد .کمترین میزان فسفر برگ و کاسبرگ (به ترتیب
 6/34و  6/97درصد) به تیمار تلفیق کود شیمیایی
نیتروژن و بدون کاربرد کود زیستی تعلق داشت
(جدول  .)3کاربرد کودهای زیستی در تلفیق با 466
درصد میزان توصیهشدة کود شیمیایی  NPKموجب
بهبود صفات میزان فسفر برگ و کاسبرگ شد .این
نتیجه در توافق با یافتههای Abo-Baker & Gehan
) (2011در چای ترش بود .به طور مثال تیمار تلفیق
کود شیمیایی  NPKو کود زیستی سوپربیوفسفات
نسبت به تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد
کود زیستی به ترتیب  46/44و  64/94درصد یا تیمار
تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی قارچریشه
نسبت به تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد
کود زیستی به ترتیب  7/74و  94/63درصد ،موجب
بهبود میزان فسفر برگ و کاسبرگ شد .بهبود ویژگیهای
میزان فسفر برگ و کاسبرگ در تیمارهای تلفیق کود
شیمیایی و زیستی گویای تأثیر مثبت کودهای زیستی بر
این صفات بود .نتایج گزارش شده توسط Mittal et al.
) (2008مبنی بر تأثیر مثبت کاربرد توأم کودهای زیستی
و آلی فسفر بر غلظت فسفر اندامهای گیاه نخود با نتایج
این تحقیق همخوانی داشت.

جدول  .9مقایسه میانگین جذب عناصر غذایی ،ویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد کاسه گل چای ترش تحت اثرگذاریهای
کودهای شیمیایی و زیستی (سالهای  4339و )4333
تیمار

کود
شیمیایی

سطوح
فسفر
نیتروژن
NPK

نیتروکسین
سوپرنیتروپالس
کود
سوپربیوفسفات
زیستی
قارچریشه
بدون استفاده از کود

درصد
محتوای
محتوای
درصد
درصد درصد درصد درصد درصد درصد
نیتروژن نیتروژن پروتئین پروتئین فسفر فسفر پتاسیم آنتوسیانین ویتامین  Cاسیدیته
برگ کاسبرگ برگ کاسبرگ برگ کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ
6/44b
6/43b
4/74a

4/67c
4/77b
9/46a

4/65a
4/64a
6/34c
6/33c
6/44c

3/45a 9/66a
4/56b 4/47b
7/45c 4/46c
7/47c 4/75cd
7/76c 4/74d

عملکرد
کاسههای
گل

6/66b 6/65b 3/44c 7/63b
6/34c 6/66c 3/59b 7/93b
6/57a 6/44a 43/66a 3/63a

9/64c
9/36b
9/43a

74/44c
43/34b
45/77a

96/74b
96/56c
94/44a

6/65b
6/63c
6/77a

4663/36c
4444/36b
4669/36a

6/64c
6/64d
6/56a
6/75b
6/34e

9/45a
9/79b
9/63e
9/46d
9/44c

44/43a
59/65b
45/46c
49/34d
46/93e

94/44a
96/46b
93/44c
93/64c
94/93d

6/77a
6/73b
6/76c
6/66d
6/64e

4746/64
4345/64
4453/67
4644/34
363/66

49/54a
44/46b
46/67c
3/49cd
3/65d

6/76c
6/64d
6/74a
6/77b
6/67d

در هرستون و برای هر تیمار ،حروف مشابه نمایانگر بدون اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد است.

تحرک فسفر در خاک بسیار کم است و نمیتواند
پاسخگوی جذب سریع آن توسط گیاه باشد .فراهمی و
تحرک فسفر در خاک وابستگی زیادی به  pHدارد .در

خاکهای اسیدی فسفر خاک با آهن و آلومینیم
ترکیب شده و از دسترس گیاه خارج میشود .در
خاکهای آهکی که  pHباالست ،فسفر با کلسیم
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موجود ترکیب شده و بار دیگر از دسترس گیاه خارج
میشود .لذا هم در خاکهای اسیدی و هم قلیایی
تحرک فسفر کم است .در  4/7 ،pHیا خنثی فسفر
دارای بیشترین تحرک است .کودهای زیستی از
مؤثرترین راهکارها جهت تأمین این عناصر در این
خاکها در سطح بهینه هستند ( Hassanzadeh et al.,
 .)2007کودهای زیستی با ترشح اسیدهای آلی و کانی
(کاهش  )pHباعث افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی
در فراریشه میشوند .همچنین ریزجانداران موجود در
کودهای زیستی با ترشح پیشمادة هورمونهای
تنظیمکنندة رشد گیاه و کنترل بیمارگر (پاتوژن)های
گیاهی باعث افزایش رشد ریشة گیاهان میشوند
( .)Khalid et al., 2004کود زیستی سوپربیوفسفات
دارای دو نوع باکتری حلکنندة فسفات (سودوموناس
پوتیدا و باسیلوس لنتوس) بوده که جنس باسیلوس با
ترشح اسیدهای آلی و غیرآلی در آغاز باعث کاهش
 pHبه صورت موضعی شده و سپس با تجزیة پیوند
موجود در ساختار ترکیبات فسفاتة کانی که به صورت
نامحلول در خاک درآمدهاند ،آنها را به صورت محلول
قابل جذب توسط ریشة گیاه در میآورد ( & Singh
 .)Kapoor, 1999گونههای مختلف جنس سودوموناس
موجود در این کودها ،با ترشح آنزیمهای فسفاتاز باعث
تجزیة ترکیبات فسفاتة آلی و در نتیجه کانی شدن و
قابل جذب شدن آنها میشود .افزون بر این ،این
باکتریها با کنترل قارچهای بیماریزا ( Pal et al.,
 )2001و با سازوکارهای مختلفی از جمله تولید آهنبر
(سیدروفور)ها ،ساخت پادزیست (سنتز آنتیبیوتیک)ها،
تولید هورمونهای گیاهی و ساخت آنزیمهایی که میزان
اتیلن در گیاه را تنظیم میکنند (کاهش اتیلن) ،سبب
رشد ریشه و در نتیجه جذب عناصر غذایی میشوند
( .)Abdul-Jaleel et al., 2007در زمینة تأثیر
ریزجانداران (میکروارگانیزم)های حلکنندة فسفات بر
روی جذب عناصر غذایی  )2001( Ratti et al.در
پژوهشی بر روی گیاه دارویی علف لیمو ،مشاهده
کردند که کاربرد یک گونه باکتری حلکنندة فسفات
همراه با تریکلسیم فسفات ،موجب بهبود بارز غلظت
فسفر ساقه نسبت به تیمار شاهد شد .در تحقیقی
دیگر که توسط  )2002( Sundara et al.در گیاه

نیشکر انجام شد ،مشاهده شد ،کاربرد یک گونه از
باکتریهای حلکنندة فسفات به نام Bacillus
 megatheriumهمراه با سنگ فسفات ،غلظت فسفر
در غالف برگ و عملکرد ساقة نیشکر را در مقایسه با
شاهد به طور معنیداری افزایش داد .همچنین Toro
 )1997( et al.نیز نشان دادند که کاربرد باکتریهای
حلکنندة فسفات ،موجب افزایش غلظت نیتروژن و
فسفر اندام رویشی نسبت به تیمار بدون کاربرد شد.
مهمترین و مؤثرترین رابطة همزیستی قارچریشه
آربوسکوالر افزایش جذب عناصر کانی و به ویژه فسفر در
گیاه میزبان است ( .)Clark & Zeto, 1996این تأثیر به
ویژه در اراضی که فسفر محلول در خاک کم بوده یا در
اثر خشکی ضریب پخشیدگی عنصر فسفر بسیار کاهش
یافته است مشهودتر است ( .)Jakobsen, 1995ریسههای
توسعهیافتة قارچریشهها قادر به رشد در قسمتی از
روزنههای خاک بوده که ریشههای مویین و تارهای
کشنده قادر به نفوذ در آنها نیستند ،در نتیجه دسترسی
گیاه به عناصر غیرمتحرک مانند فسفر افزایش مییابد
( .)Grant et al., 2002این قارچها با ریشة گیاهان به
صورت همزیست زندگی کرده و به درون یاختههای
کورتکس راه یافته و در عین حال با گسترش ریسة خود
به درون خاک ،جذب عناصر غذایی به ویژه فسفر را ،که
دارای تحرک اندکی است ،افزایش میدهند ( Auge,
 .)2001; Al-Karaki & Clark, 1998بررسیها نشان داده
است که جذب فسفر در گیاهان متأثر از توسعة سریع
شبکة ریسهای قارچ و ایجاد ارتباط سریع ریشه با
شبکة میسلیومی قارچریشه است ( Gavito & Miller,
 .)1998سرعت گسترش ریسههای بیرون ریشهای در
قارچریشهها به طور متوسط  466برابر سرعت
گسترش نظام ریشهای گیاه است .بنابراین ناحیة تهی
از فسفر در اطراف ریسههای قارچریشهای به شکل
محدودتری نسبت به اطراف ریشههای مویین تشکیل
شده و به این دلیل میزان بیشتری فسفر در همزیستی
قارچریشهای جذب میشود .همچنین شواهدی از
فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی ( )Tarafdar, 1995و
فسفاتاز قلیایی ( )Kojima et al., 1998در
قارچریشههای آربوسکوالر وجود دارد که نشاندهندة
توانایی این قارچها در استفاده از منابع فسفری موجود

محمدپور وشوایی و همکاران :تأثیر ترکیب تغذیة تلفیقی بر غلظت عناصر  P ،Nو  ،Kویژگیهای ...

در ترکیبات آلی است .از سوی دیگر این قارچها با
ترشح اسیدهای آلی مثل اگزاالتها که میل ترکیبی
بیشتری با آلومینیوم ،آهن و کلسیم نسبت به فسفر
دارند ،باعث آزاد شدن فسفر از ترکیب با این عناصر
شده و فسفر آزاد شده را جذب میکنند .اگزاالت
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ترشحشده در نهایت توسط اکتینومیستها تجزیه شده
و به  CO2تبدیل میشوند .دیاکسیدکربن بهدستآمده
با کاهش  pHدر خاکهای قلیایی میزان بیشتری فسفر
را از ترکیبات غیر محلول آن جدا کرده و به کاربرد
گیاه میرساند (.)Raman & Mahadevan, 1996

جدول  .3مقایسه میانگین جذب عناصر غذایی ،ویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد کاسه گل چای ترش تحت اثرگذاریهای متقابل
کودهای شیمیایی و زیستی (سالهای  4339و )4333
کود شیمیایی

کود زیستی

درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد محتوای محتوای درصد
نیتروژن نیتروژن پروتئین پروتئین فسفر فسفر پتاسیم آنتوسیانین ویتامین  Cاسیدیته
برگ کاسبرگ برگ کاسبرگ برگ کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ کاسبرگ

عملکرد
کاسههای
گل

فسفر

نیتروکسین
سوپرنیتروپالس
سوپربیوفسفات
قارچریشه
بدون استفاده از کود

5/55d 4/53cd 4/96d
7/44ef 4/74e 6/43ef
6/94fg 4/39g 6/45fg
6/34fg 4/33g 6/43fg
3/44g 4/93g 6/49g

44/44cd
3/57e
4/95g
4/93g
4/66g

6/65e
6/64f
6/76cd
6/76de
6/33f

9/34ef 6/39f
9/95fg 6/94fg
4/53j 6/44b
4/44ij 6/64d
9/66hi 6/94g

54/46e
46/45f
74/34fg
74/46fgh
73/63gh

94/45ab
97/39abc
93/49de
93/74de
99/67ef

4669/79c 6/76bc
4954/67d 6/79c
343/65f 6/63d
465/67g 6/66e
599/44h 6/39f

نیتروژن

نیتروکسین
سوپرنیتروپالس
سوپربیوفسفات
قارچریشه
بدون استفاده از کود

4/33bc 4/95d
4/44de 6/44e
4/34fg 6/53efg
4/79ef 6/43fg
4/36g 6/44g

5/33d
7/34e
7/76efg
6/34fg
6/47g

49/66bc
46/74de
4/74fg
3/65ef
4/67g

6/64f
6/64f
6/79de
6/63e
6/34f

6/36fg
6/95g
6/74c
6/66e
6/97g

9/44bc
9/79cde
9/63h
9/44gh
9/93f

44/94c
44/35f
74/69fg
74/45fgh
76/46h

97/43bcd
94/99fg
96/63gh
43/45h
44/64h

4744/47bc
4396/67d
4435/36e
4663/46f
476/43g

NPK

نیتروکسین
سوپرنیتروپالس
سوپربیوفسفات
قارچریشه
بدون استفاده از کود

9/69a
9/39a
4/34b
9/63b
4/35b

44/46a
3/44b
4/69cd
4/33bc
4/36cd

47/49a
46/79a
49/33b
49/45b
49/39b

6/49b
6/75c
6/44a
6/44ab
6/76cd

6/43a
6/44b
6/45a
6/46a
6/74c

464/99a 9/34a
37/33b 9/54b
45/74c 9/66def
53/56d 9/63def
53/36e 9/74cd

4/43a
4/77b
4/37cd
4/63bc
4/36cd

6/73bc
6/63d
6/64d
6/66e
6/34f

4597/49a 6/73a 95/35a
4754/94b 6/74a 95/34a
4634/43c 6/74ab 95/45ab
4394/47d 6/74ab 94/33ab
4463/79e 6/65de 96/63cde

در هرستون حروف مشابه نمایانگر بدون اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد است.

میزان پتاسیم کاسبرگ

در تجزیة مرکب دو سال تأثیر کود شیمیایی بر میزان
پتاسیم کاسبرگ در سطح احتمال  4درصد معنیدار
بود (جدول  .)4بیشترین میزان پتاسیم کاسبرگ
( 9/43درصد) از تیمار کود شیمیایی NPKو کمترین
میزان آن ( 9/64درصد) از تیمار کود شیمیایی فسفر
بهدست آمد (جدول  .)9تیمار کود زیستی در سطح
احتمال  4درصد تأثیر بسیار معنیداری بر میزان
پتاسیم کاسبرگ داشت (جدول  .)4بیشترین میزان
پتاسیم کاسبرگ ( 9/45درصد) در تیمار کود زیستی
نیتروکسین و کمترین آن ( 9/63درصد) در تیمار کود
زیستی سوپربیوفسفات بهدست آمد (جدول .)9
برهمکنش تیمارهای کود شیمیایی و زیستی بر میزان
پتاسیم کاسبرگ در سطح احتمال  4درصد معنیدار

بود (جدول  .)4در تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKو
کود زیستی نیتروکسین ،بیشترین میزان پتاسیم
کاسبرگ ( 9/34درصد) و در تیمار تلفیق کود
شیمیایی فسفر و کود زیستی سوپربیوفسفات با میزان
 4/53درصد ،کمترین میزان پتاسیم کاسبرگ بهدست
آمد (جدول  .)3اختالف تیمارهای تلفیق کود
شیمیایی  NPKو کود زیستی نیتروکسین و کود
شیمیایی  NPKو کود زیستی سوپرنیتروپالس با تیمار
کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی برای
میزان پتاسیم کاسبرگ معنیدار ( )P6/67بود
(جدول  .)3تیمارهای تلفیق کود شیمیایی  NPKو
کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی  NPKو کود
زیستی سوپرنیتروپالس نسبت به تیمار کود شیمیایی
 NPKو بدون کاربرد کود زیستی بهبود قابل
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مالحظهای را برای میزان پتاسیم کاسبرگ (به ترتیب
44/64و  4/73درصد) نشان دادند .این مسئله گویای
تأثیر مثبت کودهای زیستی نیتروکسین و
سوپرنیتروپالس بر صفت یاد شده بود.
پتاسیم خاک بهطور معمول به صورتهای محلول،
تبادلی ،غیرتبادلی و ساختمانی وجود دارد .تعادل
موجود بین اشکال مختلف پتاسیم خاک باعث تداوم
تأمین پتاسیم مورد نیاز گیاه شده و این رابطههای
تعادلی در تغذیة گیاه دارای اهمیت باالیی است
( .)Nabiollahy et al., 2006رهاسازی پتاسیم از خاک
به نوع و میزان کانیهای پتاسیمدار بستگی دارد .در
فلدسپاتهای پتاسیمدار ،پتاسیم با پیوند کوواالنسی به
چارچوب بلور (کریستال)ها متصل شده است و
رهاسازی پتاسیم از کانی تحت تأثیر هوادیدگی صورت
میگیرد .در میکاها که سیلیکاتهای الیهای هستند،
پتاسیم با نیروهای الکترواستاتیک نگهداری میشود.
رهاسازی پتاسیم از میکاها با دو فرآیند انحالل ساختار
بلور و یا تبادل پتاسیم بین الیهای با کاتیون آبپوشیده
انجام میشود (.)Ogaard & Krogstad, 2005
رهاسازی پتاسیم ساختمانی هنگامی افزایش مییابد
که غلظت پتاسیم محلول یا تبادلی خاک در اثر جذب
به وسیلة گیاهان یا آبشویی کاهش یابد ( Nabiollahy
 .)et al., 2006اگر چه خاکهای مناطق خشک و
نیمهخشک دارای میزانهای زیادی پتاسیم تبادلی و
غیر تبادلی هستند ( ،)Jalali, 2005ولی پتاسیم تبادلی
در این مناطق میتواند در اثر کشت پیدرپی و متراکم
تخلیه شود ( .)Jalali & Zarabi, 2006خروج پتاسیم
بدون تأمین پتاسیم کافی باعث تخلیة خاک از ذخیرة
پتاسیم میشود .کودهای زیستی نه تنها فراهمی
عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش میدهند ،بلکه
با بهبود شرایط فیزیکی و فرایندهای حیاتی خاک،
ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه،
موجبات افزایش دسترسی به عناصر کانی از جمله
پتاسیم را فراهم میآورند .به طوری که تیمارهای
تلفیقی کود شیمیایی و زیستی به دلیل دارا بودن
غلظت باالی پتاسیم بیشترین جذب پتاسیم و
تیمارهای کود شیمیایی و بدون کاربرد کود زیستی به
دلیل غلظت کمتر پتاسیم دارای کمترین جذب

پتاسیم بودند .غلظت پایین پتاسیم در تیمارهای
تلفیق کود شیمیایی و کودهای زیستی سوپربیوفسفات
و قارچریشه به دلیل رقابت در جذب فسفر و پتاسیم
توسط گیاه بوده است.
میزان پروتئین برگ و کاسبرگ

در تجزیة مرکب دو سال اثرگذاریهای سادة تیمارهای
کود شیمیایی و زیستی بر میزان پروتئین برگ و
کاسبرگ در سطح احتمال 4درصد معنیدار بود
(جدول  .)4مقایسة میانگین اثرگذاریهای ساده بیانگر
آن بود که بیشترین میزان پروتئین برگ و کاسبرگ
(به ترتیب  3/63و  43/66درصد) در تیمار کود
شیمیایی  NPKو کمترین میزان آنها (به ترتیب 7/63
و  3/44درصد) در تیمار کود شیمیایی فسفر بهدست
آمد (جدول  .)9تیمار کود زیستی نیتروکسین
بیشترین میزان پروتئین برگ و کاسبرگ (به ترتیب
 3/45و  49/54درصد) و تیمار بدون کاربرد کود
زیستی کمترین میزان پروتئین برگ و کاسبرگ (به
ترتیب  7/76و  3/65درصد) را تولید کرد .برهمکنش
تیمارهای کود شیمیایی و زیستی برای میزان پروتئین
برگ غیرمعنیدار و برای میزان پروتئین کاسبرگ در
سطح احتمال  7درصد معنیدار بود .تیمار تلفیق کود
شیمیایی  NPKو کود زیستی نیتروکسین بیشترین
میزان پروتئین برگ و کاسبرگ (به ترتیب  44/46و
 47/49درصد) و تیمار کود شیمیایی فسفر و بدون
کاربرد کود زیستی کمترین میزان آنها (به ترتیب
 3/44و  4/66درصد) را تولید کرد (جدول  .)3اختالف
تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
نیتروکسین و کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
سوپرنیتروپالس برای میزان پروتئین کاسبرگ
معنیدار نبود .کاربرد کودهای زیستی در تلفیق با
 466درصد میزان توصیهشدة  NPKموجب بهبود
صفات میزان پروتئین برگ و کاسبرگ شد .به طور
مثال تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
نیتروکسین نسبت تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون
کاربرد کود زیستی به ترتیب  64/63و  99/53درصد و
تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
سوپرنیتروپالس نسبت تیمار کود شیمیایی  NPKو
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بدون کاربرد کود زیستی به ترتیب  44/65و 45/44
درصد ،صفات میزان پروتئین برگ و کاسبرگ را بهبود
بخشیدند .این مسئله گویای تأثیر مثبت کودهای
زیستی بر صفات یادشده بود .این موضوع با نتایج
 )2007( Ram Rao et al.در توت همخوانی داشت.
کاربرد کودهای زیستی با فراهمی نیتروژن میزان
تقسیط نیتروژن از دیگر قسمتها به برگ و کاسبرگ
را در مقایسه با هیدراتهایکربن افزایش داده و
موجب افزایش غلظت نیتروژن برگ و کاسبرگ و
میزان پروتئین آنها شده است .دلیل باال بودن پروتئین
برگ و کاسبرگ با کاربرد کودهای زیستی را میتوان
به جذب سریعتر نیتروژن و افزایش غلظت نیتروژن در
اندامهای هوایی و در نتیجه انتقال بیشتر به برگ و
کاسبرگ عنوان کرد ( .)Marschner, 1995همچنین
کاربرد کودهای زیستی موجب تثبیت نیتروژن میشود
که این عنصر مادة اولیة تشکیلدهندة پروتئین است.
محتوای آنتوسیانین کاسبرگ

نتایج تجزیة مرکب دو سال گویای تأثیر معنیدار
( )P≤6/64تیمارهای مختلف کود شیمیایی ،زیستی و
برهمکنش آنها بر محتوای آنتوسیانین کاسبرگ بود
(جدول  .)4مقایسة میانگین اثرگذاریهای سادة کود
شیمیایی نشان داد که بیشترین محتوای آنتوسیانین
کاسبرگ ( 45/77میلیگرم در گرم وزن خشک) از
تیمار کود شیمیایی  NPKو کمترین میزان آن
( 74/44میلیگرم در گرم وزن خشک) از تیمار کود
شیمیایی فسفر بهدست آمد (جدول  .)9مقایسة
میانگین اثرگذاریهای سادة کود زیستی گویای آن بود
که بیشترین محتوای آنتوسیانین کاسبرگ (44/43
میلیگرم در گرم وزن خشک) از تیمار کود زیستی
نیتروکسین و کمترین میزان آن ( 46/93میلیگرم در
گرم وزن خشک) از تیمار بدون کاربرد کود زیستی
بهدست آمد (جدول  .)9مقایسة میانگین اثرگذاریهای
متقابل کود شیمیایی و زیستی نشان داد که تیمار
تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی نیتروکسین
و تیمار کود شیمیایی نیتروژن و بدون کاربرد کود
زیستی به ترتیب بیشترین ( 464/99میلیگرم در گرم
وزن خشک) و کمترین ( 76/46میلیگرم در گرم وزن
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خشک) محتوای آنتوسیانین کاسبرگ را تولید کردند
(جدول  .)3اختالف تیمارهای تلفیق کود شیمیایی و
زیستی با تیمار کود شیمیایی و بدون کاربرد کود
زیستی برای محتوای آنتوسیانین کاسبرگ در سطح
احتمال  7درصد معنیدار بود (جدول  .)3تیمارهای
تلفیق کود شیمیایی  NPKو زیستی نیتروکسین،
سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات و قارچریشه نسبت به
تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی
به ترتیب  44/69 ،93/64 ،34/3و  5/36درصد
محتوای آنتوسیانین کاسبرگ را بهبود بخشیدند .بهبود
ویژگی محتوای آنتوسیانین کاسبرگ در تیمارهای
تلفیقی کود شیمیایی  NPKو کود زیستی نسبت به
تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی،
گویای تأثیر مثبت کودهای زیستی بر صفت یادشده
بود .این مسئله در سازگاری با یافتههای Hassan
( )2009و  )2011( Abbas & Aliدر چای ترش بود.
این محققان بیان کردند که کاربرد کودهای زیستی در
تلفیق با  466درصد میزان توصیهشدة  NPKموجب
بهبود محتوای آنتوسیانین کاسبرگ شدKhalil & .
 )2014( Yousefدر چای ترش بیان کردند که
بیشترین میزان آنتوسیانین از کاربرد  466درصد
 NPKو اسیدهیومیک در مقایسه با تیمارهای دیگر
بهدست آمد.
ساخته شدن آنتوسیانین و تجمع آن در بافتهای
گیاهی تحت تأثیر عاملهای مختلفی از جمله میزان
هیدراتهای کربن (گلوکز ،آرابینوز و گاالکتوز) موجود
در بافتها قرار میگیرد ( .)Taiz & Zeiger, 2006به
عبارت دیگر توسعة رنگدانههای یاخته و ساخت
آنتوسیانین با باال رفتن میزان کربوهیدراتها نسبت
مستقیم داشته و هر عاملی که بتواند روی افزایش،
جذب یا ساخته شدن قندها مؤثر باشد ،باعث افزایش
میزان آنتوسیانین کل در گیاه میشود ( Vitrac et al.,
 .)2000به دلیل اینکه آنتوسیانین جزو ترکیبات
فالونوئیدی است ،تجمع مواد فنلی حساس به تنش
عناصر غذایی بوده و میزان کل فنل با کاهش میزان
نیتروژن محیط افزایش مییابد .بنابراین میزانهای
اضافی نیتروژن بهطور معمول رشد را تحریک کرده و
از تولید فنل جلوگیری میکند ( & Omidbaigi
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 )Nobakht, 2001ولی از آنجایی که واحدهای سازندة
فالونوئیدها نیاز مبرم به  ATPو  NADPHدارند و با
توجه به این موضوع که حضور عناصری مانند نیتروژن
و فسفر برای تشکیل ترکیبهای یادشده ضروری
خواهد بود ،بنابراین باکتریهای حلکنندة فسفات و
تثبیتکنندة نیتروژن با جذب کارآمد نیتروژن و فسفر
توسط ریشة چای ترش ،موجب افزایش محتوای
آنتوسیانین این گیاه دارویی شدهاند .افزون بر این
ریشة تلقیحشده با کودهای زیستی توانایی ساخت و
ترشح مواد زیستی فعال مانند ویتامینهای گروه ،B
اسید نیکوتنیک ،اسید پنتوتنیک ،بیوتین ،اکسینها،
جیبرلینها و غیره را دارند که این مواد موجب افزایش
محتوای مادة آلی و هیدرتهای کربن گیاه و در نتیجه
افزایش آنتوسیانین میشوند .اسیدجیبرلیک یک
هورمون گیاهی است که تجزیة ترکیبات ذخیرهای
گیاه توسط آن آسانگری میشود .به گونهای که این
هورمون موجب تحریک آنزیم آلفاآمیالز و دیگر
آنزیمهای آبکافتی (هیدرولیزی) میشود ،که خود
عامل آبکافتکننده برای منبع ذخیرهای هستند .در
نتیجه در افزایش مواد هیدروکربنی گیاه ،مؤثر بوده و
میزان آنتوسیانین را افزایش میدهند .از آنجا که
کودهای زیستی به جذب منیزیم و کلسیم در گیاه
کمک میکنند ،میتوانند ساخت (سنتز) آنتوسیانین را
افزایش دهند .عناصر کانی مانند کلسیم باعث باال
رفتن میزان هیدراتهای کربن شده و موجب توسعة
رنگدانههای یاختهای و ساخت آنتوسیانین میشوند
( )2002( Li et al. .)Vitrac et al., 2000بیان کردند که
کلسیم با تأثیر مثبت روی آنزیم ( PALفنیل آالنین
آمونیالیاز) باعث افزایش ساخت آنتوسیانین میشود.
محتوای ویتامین  Cکاسبرگ

بیش از  36درصد ویتامین  Cرژیم غذایی انسان از
میوهها و سبزیها تأمین میشود ( Seung et al.,
 .)2000ویتامین  Cشامل اسید اسکوربیک و اسید
دیهیدرواسکوربیک است .در تجزیة مرکب دو سال
تأثیر تیمارهای مختلف کود شیمیایی ،زیستی و
برهمکنش آنها بر محتوای ویتامین  Cکاسبرگ
معنیدار ( )P6/64بود (جدول  .)4مقایسة میانگین

تأثیر کود شیمیایی نشان داد که بیشترین محتوای
ویتامین  Cکاسبرگ ( 94/44میلیگرم در گرم وزن
خشک) از گیاهان تحت تیمار کود شیمیایی  NPKو
کمترین میزان آن ( 96/56میلیگرم در گرم وزن
خشک) از گیاهان تحت تیمار کود شیمیایی نیتروژن
بهدست آمد (جدول  .)9مقایسة میانگین تأثیر کود
زیستی گویای آن بود که تیمار کود زیستی
نیتروکسین با میزان  94/44میلیگرم در گرم وزن
خشک و تیمار بدون کاربرد کود زیستی با میزان
 94/93میلیگرم در گرم وزن خشک به ترتیب
بیشترین و کمترین میزان ویتامین  Cکاسبرگ را
داشتند (جدول  .)9مقایسة میانگین برهمکنش کود
شیمیایی و زیستی بیانگر این بود که گیاهان تحت
تیمار تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
نیتروکسین با میزان  95/35میلیگرم در گرم وزن
خشک بیشترین میزان ویتامین  Cرا داشتند و اختالف
آن با تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی  NPKو کود
زیستی سوپرنیتروپالس ( 95/34میلیگرم در گرم وزن
خشک) ،سوپربیوفسفات ( 95/45میلیگرم در گرم
وزن خشک) و قارچریشه ( 94/33میلیگرم در گرم
وزن خشک) معنیدار نبود (جدول  .)3در تیمار کود
شیمیایی نیتروژن و بدون کاربرد کود زیستی کمترین
محتوای ویتامین  Cکاسبرگ با میزان 44/64
میلیگرم در گرم وزن خشک بهدست آمد (جدول .)3
تیمارهای تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات و
قارچریشه نسبت به تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون
کاربرد کود زیستی به ترتیب 49/53 ،43/44 ،44/44
و  49/66درصد ،محتوای ویتامین  Cکاسبرگ چای
ترش را بهبود بخشید .بهبود ویژگی محتوای ویتامین
 Cکاسبرگ در تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی و کود
زیستی نسبت به تیمار کود شیمیایی و بدون کاربرد
کود زیستی گویای تأثیر مثبت کودهای زیستی بر
صفت یادشده بود .این مسئله در سازگاری با یافتههای
 (2011) Abo-Baker & Gehanدر چای ترش بود .این
محققان بیان کردند که کاربرد کود زیستی به تنهایی
یا در تلفیق با کودهای شیمیایی محتوای ویتامین C
چای ترش را بهطور معنیداری بهبود بخشید.
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تولید ویتامین  Cبستگی به وجود قند در میوه
دارد .چرا که گیاه اسیداسکوربیک را از قندهای هگزوز
مانند -Dگلوکز و -Dگاالکتوز میسازد ( Fortaleza et
 )2010( Freire et al. .)al., 2005و Dias et al.
( )2011بیان کردند که اسیدهای آلی و قندهای
موجود در منابع آلی قابل دسترس برای گیاه سطوح
ویتامین  Cمیوه را اضافه میکنند .افزون براین از
آنجایی که کودهای زیستی دارای اسیدهای آلی و قند
هستند ،این منابع ممکن است به میوه انتقال یابند
( )Nardi et al., 2002و موجب ساخت ویتامین C
شوند .از سوی دیگر برای دستیابی به بیشترین
ویتامین  Cکاسبرگ چای ترش ،باید بین عناصر
غذایی تعادل برقرار شود تا گیاه با نیل به بیشترین
رشد رویشی به بیشترین کیفیت تغذیهای نیز نائل
شود .این تعادل هنگامی برقرار میشود که بین عناصر
الزم برای رشد رویشی (نیتروژن) با عناصر الزم برای
دستیابی به بیشترین کیفیت (فسفر و پتاسیم) تعادل
برقرار باشد .این باکتریها با ایجاد تعادل بین عناصر
موجب بیشترین رشد رویشی و کیفیت میشوند.
 )1980( Nagyبیان کرد که سطوح باالی نیتروژن
موجب کاهش محتوای ویتامین  Cآب پرتقال ،لیمو،
گریپ فروت و نارنگی شد ،درصورتی که افزایش میزان
پتاسیم موجب افزایش محتوای اسیداسکوربیک این
میوهها شد .بنابر این گزارش ،کود نیتروژن ،به ویژه در
میزان باال ،به نظر میرسد که موجب کاهش غلظت
ویتامین  Cدر بسیاری از میوهها و سبزیها شود ،ولی
در کاهو سرکرهای غلظت ویتامین  Cرابطة مستقیمی
با نیتروژن دارد ( .)Muller & Hippe, 1987این
اختالف ممکن است به علت تفاوت در عادت رشد و
شرایط رو به رشد محصوالت گیاهی مختلف باشد .با
این حال به نظر میرسد که کودهای زیستی با ایجاد
تعادل بین جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم موجب
افزایش ویتامین  Cچای ترش شوند .وجود فسفر کافی
در محیط ریشه سبب توسعة سریع ریشه و استفادة
بهتر گیاه از آب و دیگر مواد غذایی ضروری میشود و
در نتیجه میزان ویتامین  Cو اسیدهای خوراکی
موجود در میوه بهبود مییابد .بنابر یافتههای Bagel et
 (1989) al.کودهای زیستی با افزایش جذب فسفر در
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فعال ساختن آنزیمهایی که برای ساخت ویتامین  Cو
دیگر اسیدهای خوراکی الزم و ضروریاند ،نقش
اساسی دارند و با افزایش فسفر جذب شده ،فعالیت
این آنزیمها نیز بیشتر شده و در نتیجه غلظت ویتامین
 Cدر میوه باال میرود .افزون بر این استفادة گیاه از
ذخایر عناصر کم مصرف خاک در جوار کود زیستی در
افزایش ویتامین  Cو اسیدهای خوراکی میوه نقش
دارد .این باکتریها با ساخت انواع ویتامینها و
اسیدهایآمینه باعث افزایش رشد و کیفیت محصول
میشوند .افزون بر این کودهای زیستی با تولید
تنظیمکنندههای رشد ،به طور غیرمستقیم بر کیفیت
تغذیهای میوهها و سبزیها تأثیر میگذارند .کاربرد
جیبرلین محتوای ویتامین  Cچای سبز را  44درصد
افزوده است (.)Liang et al., 1996
میزان اسیدیتة کاسبرگ
است ( Wills et al.,

اسیدیتة چای ترش در حدود 9/9
 .)1998اسیدیته بستگی به غلظت یونهای هیدروژن
یا تغییر در اسیدهای آلی دارد .یونهای هیدروژن آزاد
از جداسازی یونهای هیدروژن از گروه کربوکسیلیک
( )-COOHاسیدهای آلی ناشی میشوند .افزایش
اسیدیته در طول بلوغ بستگی به روند سوخت و ساز
میوهها دارد که موجب کاهش اسیدهای آلی میشود.
چرا که اسیدهای آلی منبع مهمی از انرژی تنفسی در
یاختة گیاه است .ویژگی ضداکسندگی چای ترش
بستگی به میزان اسیدیتة آن ( 9الی  )5دارد .با
افزایش اسیدیتة ضداکسندگی کاهش مییابد .با این
حال ،در  pHثابت ،تنها کاهش به نسبت اندکی در
فعالیت ضداکسندگی و محتوای مواد فنلی کل
مشاهده شده است .)Sukhapat et al., 2004( .در
تجزیة مرکب دو سال تأثیر کود شیمیایی بر میزان
اسیدیتة کاسبرگ معنیدار ( )P6/64بود (جدول .)4
بیشترین میزان اسیدیتة کاسبرگ ( 6/77درصد) در
تیمار کود شیمیایی NPKو کمترین میزان آن ( 6/63
درصد) در تیمار کود شیمیایی نیتروژن بهدست آمد
(جدول .)9تیمار کود زیستی تأثیر معنیدار ()P6/64
بر میزان اسیدیتة کاسبرگ داشت (جدول .)4بیشترین
میزان اسیدیتة کاسبرگ ( 6/77درصد) در تیمار کود
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زیستی نیتروکسین و کمترین آن ( 6/64درصد) در
تیمار بدون کاربرد کود زیستی بهدست آمد (جدول.)9
برهمکنش تیمارهای کود شیمیایی و زیستی برای
میزان اسیدیتة کاسبرگ در سطح احتمال  4درصد
معنیدار بود (جدول  .)4در تیمار تلفیق کود شیمیایی
 NPKو کود زیستی نیتروکسین بیشترین میزان
اسیدیتة کاسبرگ ( 6/73درصد) بهدست آمد.
تیمارهای تلفیق کود شیمیایی  NPKو کود زیستی
نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات و
قارچریشه برای میزان اسیدیتة کاسبرگ اختالف
معنیدار نداشتند ( .)P>6/67در تیمار کود نیتروژن و
بدون کاربرد کود زیستی کمترین میزان اسیدیتة
کاسبرگ ( 6/34درصد) بهدست آمد (جدول .)3
اختالف تیمار کود شیمیایی  NPKبه افزون کود
زیستی نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس و سوپربیوفسفات
با تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود
زیستی برای میزان اسیدیتة کاسبرگ در سطح احتمال
 7درصد معنیدار بود (جدول  .)3تیمارهای تلفیق کود
شیمیایی  NPKو کود زیستی نیتروکسین،
سوپرنیتروپالس ،سوپربیوفسفات و قارچریشه نسبت به
تیمار کود شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی
به ترتیب  43/47 ،93/66 ،97/73و  43/47درصد،
صفت میزان اسیدیتة کاسبرگ گیاه چای ترش را
بهبود بخشیدند .بهبود ویژگی میزان اسیدیتة کاسبرگ
در تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی و کود زیستی
نسبت به تیمار کود شیمیایی و بدون استفاده از کود
زیستی گویای تأثیر مثبت کودهای زیستی بر صفت
یادشده بود .این مسئله در سازگاری با یافتههای Abo-
 (2011) Baker & Gehanدر چای ترش بود .این
محققان بیان کردند که کاربرد کود زیستی به تنهایی
یا در تلفیق با کود شیمیایی میزان اسیدیتة کاسبرگ
را بهطور معنیداری بهبود بخشید .کودهای زیستی با
افزایش سطح تماس ریشة گیاه با خاک و توسعة
ریشه ،جذب مواد غذایی مورد نیاز و آب را باال برده و
در نتیجه باعث افزایش کیفیت میوه میشوند .در این
آزمایش نیز کود زیستی با افزایش فسفر قابل جذب
برای گیاه باعث افزایش غلظت ویتامین  Cو اسیدهای
خوراکی در کاسبرگ شده است .بنابراین میزان

اسیدیته نیز در تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی و کود
زیستی باال رفته است.
عملکرد کاسة گل

اختالف عملکرد کاسههای گل در تجزیة مرکب دو
سال در سطح احتمال  4درصد تحت تأثیر تیمارهای
مختلف کود شیمیایی ،زیستی و برهمکنش آنها قرار
گرفت (جدول  .)4مقایسة میانگین تأثیر کود شیمیای
گویای آن بود که بیشترین عملکرد کاسههای گل
( 4669/36کیلوگرم در هکتار) از تیمار کود شیمیایی
 NPKو کمترین میزان آن ( 4663/36کیلوگرم در
هکتار) از تیمار کود شیمیایی فسفر بهدست آمد
(جدول  .)9مقایسة میانگین تأثیر کود زیستی نشان
داد که بیشترین و کمترین عملکرد کاسههای گل (به
ترتیب  4746/64و  363/66کیلوگرم در هکتار) به
ترتیب از تیمار کود زیستی نیتروکسین و بدون کاربرد
کود زیستی بهدست آمد (جدول  .)9مقایسة میانگین
برهمکنش کود شیمیایی و زیستی مبیّن این بود که
بیشترین و کمترین عملکرد کاسههای گل (به ترتیب
 4597/49و  599/44کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از
تیمارهای تلفیق کود شیمیایی  NPKبا کود زیستی
نیتروکسین و تیمار کود شیمیایی فسفر و بدون کاربرد
کود زیستی بهدست آمد (جدول .)3ابوباقر و جهان
( )Abo-Baker & Gehan, 2011نیز در چای ترش
بیان کردند که بیشترین وزن خشک کاسبرگ در
کاربرد میزان توصیهشدة کامل کود شیمیایی در تلفیق
با کودهای زیستی تثبیتکنندة نیتروژن و فسفر
بهدست آمد .تیمارهای تلفیق کود شیمیایی  NPKو
کودهای زیستی نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس،
سوپربیوفسفات و قارچریشه نسبت به تیمار کود
شیمیایی  NPKو بدون کاربرد کود زیستی موجب
بهبود عملکرد کاسههای گل (به ترتیب ،76/43
 96/33 ،34/43و  47/46درصد) در گیاه شدند .این
نتیجه در توافق با یافتههای Abo-Baker & Gehan
( )2011و  )1998( Harridy & Amaraدر چای ترش
بود .بهبود ویژگی عملکرد کاسههای گل در تیمارهای
تلفیق کود شیمیایی  NPKو زیستی نسبت به تیمار
 NPKو بدون کاربرد کود زیستی گویای تأثیر مثبت

محمدپور وشوایی و همکاران :تأثیر ترکیب تغذیة تلفیقی بر غلظت عناصر  P ،Nو  ،Kویژگیهای ...

کودهای زیستی بر این صفت بود .این نتایج در توافق
با یافتههای )2002, 2004 and 2007( Kapoor et al.
در گشنیز ،رازیانه و گندواش (،)Artemisia annua L.
 )2008( Gharib et al.در مرزنجوش و & Mahfoz
 )2007( Sharaf- Eldinدر رازیانه و Sanches et al.
( )2008در بارهنگ بود.
استفاده از کودهای زیستی با تأثیر در بهبود
فعالیت میکروبی خاک و در دسترس قرار دادن انواع
هورمونها و مواد محرک رشد (سیتوکنین ،اکسین،
بیوتین و اسید پنتوتنیک) و نیز فراهمی عناصر غذایی
( ،)Karthikeyan et al., 2008سبب افزایش نورساخت
و بهبود مادة خشک گیاهی شده است که این مسئله
در نهایت باعث افزایش عملکرد کاسة گل چای ترش
شد .باکتریهای موجود در کودهای زیستی با تأمین
عناصر کانی مانند فسفر ،آهن ،مس و روی به ویژه
نیتروژن برای گیاه ،باعث افزایش عملکرد کاسة گل
شدهاند .کودهای زیستی ،عناصر کانی غیرقابل
دسترس و همچنین ترکیبهای آلی را به شکل قابل
دسترس برای گیاه فراهم میکنند ،همچنین باعث
افزایش رشد میشوند (.)Akhtar & Siddiqui, 2009
چنین به نظر میرسد که کاربرد کودهای زیستی
موجب افزایش فراهمی عناصر غذایی برای ریشة گیاه
شده است .فراهمی عناصر غذایی موجب تحریک رشد
گیاه و افزایش اجزای عملکرد و در پی آن افزایش
عملکرد کاسة گل شده است .به عبارت دیگر کودهای
زیستی با ایجاد تعادل بین عناصر غذایی مورد نیاز
گیاه ،ضمن افزایش رشد رویشی و با ایجاد مقصد
فراوان و انتقال آسمیالتهای تولیدی ناشی از رشد
رویشی ،رشد زایشی را نیز افزایش دادهاند .به نظر
میرسد که تولید ایندولاستیک اسید و سیتوکنین با
استفاده از اسیدهای آمینه تریپتوفان و آدنین
ترشحشده از ریشه ،آبکافت پیش مادة اتیلن-4 ،
آمینوسیکلو پروپان -4-کربوکسیلیک دی آمیناز  5-و
تولید مواد هورمونی در تأثیر واکنش نیتریت  ACCبه
وسیلة آنزیم  ACCدآمیناز اسید حاصل از تنفس
نیتراتی با اسیداسکوربیک مهمترین سازوکار تأثیر این
باکتریها باشند (.)Zahir et al., 2004
افزون براین ،باکتریهای تثبیتکنندة نیتروژن و
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حلکنندة فسفر ،در حضور نیتروژن و فسفر شیمیایی،
نیتروژن و فسفر بیشتری را در اختیار گیاه قرار میدهند.
با توجه به ارتباط مستقیم و مثبتی که بین نیتروژن و
فسفر وجود دارد ،این باکتریها میتوانند به جذب بیشتر
نیتروژن و فسفر توسط گیاه کمک کنند .برای عملکرد
کاسههای گل باال باید رشد رویشی یا زایشی در گیاه،
متعادل و کاسههای گل مراحل رشدی خود را به طور
کامل طی کرده و بزرگ شوند .این تعادل هنگامی برقرار
میشود که بین عناصر الزم برای رشد رویشی (نیتروژن)
با عنصر الزم برای رشد زایشی (فسفر) تعادل برقرار باشد.
عرضة مداوم و پایدار عناصر کانی به گیاه ،به ویژه نیتروژن
باعث افزایش رشد و گلدهی میشود .عنصر فسفر در کنار
نیتروژن موجب رشد زایشی و میوهدهی میشود .فسفر
یک عنصر ضروری برای تقسیم یاختهای ،توسعة ریشه و
تشکیل دانه است ( .)El-Gizawy & Mehasen, 2009با
توجه به تأثیر مثبت این عناصر در عملکرد زیستی و
تشکیل گل ،میتوان نتیجه گرفت که تأمین نیتروژن و
فسفر کافی برای چای ترش یکی از راهکارهای افزایش
عملکرد زیستی بهشمار آمده و دلیل دیگر را میتوان به
نقش بسیار مهم فسفر در تأمین انرژی در ساختار ATP
دانست ،زیرا برای تثبیت نیتروژن انرژی فراوانی مورد نیاز
گیاه است ( .)Olivera et al., 2002بسیاری از محققان
( ;Yadegari et al., 2010; Adesemoye et al., 2010
 )Kumar et al., 2009; Kumar et al., 2007به نقش
مثبت ریزوباکترهای محرک رشد گیاه ،بر عملکرد
محصوالت زراعی مختلف اشاره کردهاند و آن را به
ترشح هورمونهای گیاهی ،تولید و آزادسازی انواع
اسیدهای آلی در خاک ،تثبیت نیتروژن و در نهایت،
برهمکنش مثبت بین آنها و دیگر ریزجانداران خاک
نسبت دادهاند.
همبستگی بین صفات

نتایج بهدستآمده از همبستگی بین صفات گویای آن
بود که بیشترین همبستگی بین میزان نیتروژن برگ و
میزان نیتروژن کاسبرگ وجود داشت (جدول .)6
همبستگی عملکرد کاسههای گل با میزان نیتروژن
برگ ( ،)6/44میزان نیتروژن کاسبرگ ( ،)6/46میزان
فسفر برگ ( ،)6/43میزان فسفر کاسبرگ ( )6/46و
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رابطة مستقیمی با دسترسی به عناصر غذایی دارد.
بنابراین با مدیریت بهینة منابع (کود و غیره) میتوان
به بیشترین این قابلیت دست یافت و گیاهان با
بیشترین عملکرد کاسههای گل تولید کرد.

میزان پتاسیم کاسبرگ ( )6/44مثبت ،بسیار قوی و
بسیار معنیدار بود .همبستگی عملکرد کاسههای گل
با دیگر صفات (صفات مرتبط با کیفیت چای ترش)
غیرمعنیدار بود (جدول  .)6عملکرد کاسههای گل

جدول  .6همبستگیهای ساده بین جذب عناصر غذایی ،ویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد کاسه گل چای ترش تحت
اثرگذاریهای کودهای شیمیایی و زیستی (سالهای  4339و )4333
درصد
صفات

درصد

درصد

درصد

نیتروژن نیتروژن پروتئین پروتئین
برگ

درصد نیتروژن کاسبرگ

**6/34

درصد پروتئین برگ

**

درصد پروتئین کاسبرگ

**

6/43
6/44

کاسبرگ
**

6/45

**

6/44

*

برگ

**

فسفر

فسفر

پتاسیم

آنتوسیانین ویتامین  Cاسیدیته

برگ کاسبرگ کاسبرگ

کاسبرگ کاسبرگ

درصد فسفر برگ

6/73

6/74

درصد فسفر کاسبرگ

*6/74

*6/75

درصد پتاسیم کاسبرگ

**6/95ns 6/97ns 6/44** 6/46** 6/44** 6/45

محتوای آنتوسیانین کاسبرگ

**

محتوای ویتامین  Cکاسبرگ

**

6/46

درصد اسیدیته کاسبرگ

**

6/55

عملکرد کاسههای گل

**6/46** 6/44

6/34

6/44

**

6/46

**

6/53

کاسبرگ

6/39

*

**

*

درصد

درصد

درصد

کاسبرگ

محتوای

محتوای

درصد

6/74

*6/77
**

6/39

**

6/54

**

6/59

6/66ns

*

6/73

*6/76
**

6/34

**

6/49

**

6/56

**6/35
*

6/75

ns

6/39

ns

6/33

*

6/73

ns

6/33

ns

6/64

6/46** 6/43** 6/63ns

**

6/45

**

6/43

**

6/56

**6/44

**

6/43

**

6/46

6/69ns

**

6/46

6/63ns

6/67ns

* و ** به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  7و  4درصد.

نتیجهگیری

در مجموع ،نتایج این تحقیق گویای آن بود که کاربرد
میزان توصیهشدة کودهای شیمیایی به همراه کودهای
زیستی موجب بهبود رشد گیاهان و افزایش کمیت و
کیفیت کاسبرگ در چای ترش شده است که این
بهبود ممکن است در نتیجة اثرگذاریهای مستقیم
کودهای شیمیایی و یا اثرگذاریهای غیرمستقیم با
آلودگی میکروبی باشد .این نتایج در توافق با یافتههای
 )2001( Shaalan et al.و  )2009( Hassanدر چای
ترش و  )2005( Shaalanدر سیاهدانه ( Nigella sativa
 )L.بود .بنابراین کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و

شیمیایی ضمن فراهم کردن بهترین ترکیب تغذیهای
برای گیاه و افزایش کیفیت و عملکرد کاسههای گل
گیاه دارویی چای ترش و پایداری تولید آن و با هدف
افزایش کارایی کاربرد کودهای شیمیایی در راستای
دستیابی به کشاورزی پایدار و حفظ محیطزیست
توصیه میشود .با توجه به ضرورت تولید گیاهان
دارویی در نظامهای زراعی و لزوم توجه به کشت این
گیاهان در نظامهای کمنهاده و کاهش هزینههای
کاربرد کودهای شیمیایی به نظر میرسد که کودهای
زیستی تلفیق مناسبی برای کودهای شیمیایی در
تولید این گیاهان باشند.
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ABSTRACT
To evaluate the effect of chemical and bio-fertilizer on nitrogen, phosphorus and potash concentration,
biochemical traits and calyxes yield of roselle; an experiment was conducted in the split plot based on
randomized complete block design with three replications, at the Research Station in Zabol University,
during 2013 and 2014. The main plot consisted of three levels: phosphorus, nitrogen and NPK fertilizer
and the subplot involved five levels: Nitroxin, supernitroplus, superbiosulphate, mycorrhizal and non-biofertilizer. The results of combined analysis of variance showed that the effects of chemical and biological
fertilizers were significant (P≤0.01) for all studied traits. Interaction of chemical and biological fertilizer
was significant for all traits except for percentage of leaves nitrogen, phosphorus and protein. The highest
values for the percentage of leaves and sepals nitrogen, leaves and sepals protein, percentage of sepals
potash, sepals anthocyanin content, sepals vitamin C content, sepals acidity and calyxes yield belong to
the NPK fertilizer in combination with nitroxin bio-fertilizer treatment. The highest values for the
percentage of leaves and sepals phosphorus triates belong to the NPK fertilizer in combination with
superbiophosphate bio-fertilizer treatment. Thus, with respect to the production of medicinal plants in
cropping systems, the use of chemical fertilizers with bio-fertilizers to improve the efficiency of chemical
fertilizers in order to achieve sustainable agriculture and environmental protection are recommended.
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