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چکیده
بهمنظور مطالعه اثرات کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی بر شاخصهای رشدی گیاه دارویی چای ترش ( Hibiscus sabdariffa

 ، )L.آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تكرار و  66تیمیار در سیا
زراعی  6931-39اجرا شد .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از  -6کود زیستی میكوریزا-1 ،کود دامیی (منبی گیاوی) -9 ،کیود شییمیایی (-4 ،)NPK
ورمیکمپوست -5 ،شیمیایی +دامی -1 ،شیمیایی +ورمی کمپوست -1 ،شیمیایی +میكوریزا -8 ،دامی +میكوریزا -3 ،ورمیکمپوسیت +میكیوریزا-66 ،
دامی +ورمیکمپوست +میكوریزا و  -66شاهد .نتایج نشان داد که باالترین شاخص سطح برگ ،میزان ماده خشک و سرعت رشد محصو بهترتییب در
تیمارهای کاربرد منفرد کود شیمیایی ( ،)5/83تلفیق کود دامی +شیمیایی ( 3881کیلوگرم در هكتار) و میكوریزا +شیمیایی ( 19/5گرم بر مترمرب در روز)
مشاهده شد و کمترین این صفات بهترتیب در تیمار شاهد ( ،)9/46تیمار میكوریزا +دامی +ورمی ( 1168کیلوگرم هكتار) و تیمار کود دامی ( 61/3گرم بر
مترمرب در روز) به دست آمد .نتایج آزمایش نشان داد که بین عملكرد کاسبرگ با ارتفاع گیاه همبستگی مثبت بسیار باالیی وجود دارد .بهطورکلی ،نتایج
این پژوهش حاکی از آن بود که مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی در مقایسه با کاربرد منفرد مناب کودی ،اثرات مثبت بیشتری را بر صفات رشدی
چای ترش به همراه داشت .توصیه میشود کشت این گیاه به صورت نشاء در گلخانه حداقل سه ماه قبل از کشت در زمین اصلی صورت گیرد .در صورت
عدم کشت به صورت نشاء کشت این گیاه در این منطقه توصیه نمیگردد.
واژههای کلیدی :سرعت رشد محصو  ،شاخص سطح برگ ،عملكرد کاسبرگ ،کود زیستی

مقدمه

اواسط قرن بیستم همزمان با پیدایش عوارض جانبی ناشی از مصیرف

123

استفاده از گیاهان دارویی جزء اصلی زنیدگی  15تیا  86درصید از
جمعیت جهان ،بهویژه کشورهای در حا توسعه میباشد (

Kamboj,

 .)2000پس از انقالب صنعتی و در ابتدای قرن نوزدهم طب سنتی و
استفاده از گیاهان دارویی بهمنظور درمان بیماریها به نیوعی دخالیت
بیجا در درمان بیماریها محسوب میشد ،اما بیا گششیت زمیان و در
 1 ،6و  -9بهترتیب استاد ،دانشیار و دانشجوی دکتری اگرواکولوژی ،گروه زراعیت و
اصالح نباتات ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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(* -نویسنده مسئو :
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داروهای شیمیایی بار دیگر نگرشهیا نسیبت بیه اسیتفاده از گیاهیان
دارویی بهمنظور داشتن سالمت بیشتر و همچنین عدم وجود مضرات
جانبی این داروها به نسبت داروهای شیمیایی ،سبب افیزایش اسیتفاده
از این گیاهان شد (.)Winslow & Kroll, 1998
چای ترش با نام علمی ( )Hibiscus sabdariffa L.از خیانواده
پنیرك 4می باشد بومی هند یا مالزی بوده و سپس مناطق مختلفیی از
دنیا مانند آمریكای مرکزی و آفریقا معرفی شده است (

Purseglove,

4 - Malvaceae
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 )1968اما بهطور کلی مناطق گرمسیری و نیمیه گرمسییری بهتیرین

دیگییر بییر روی گیییاه هییمخییانواده چییای تییرش ،ختمییی (

مناطق جهت رشد این گیاه میباشند .چای ترش گییاهی ییکسیاله،

 )officinalis L.بیان شد که کاربرد ورمیکمپوست بهمییزان  66تین

روزکوتاه و خودگشن که به سرما و یخبندان حساس اسیت .از اجیزای

در هكتار تأثیرات معنیداری را در افزایش سطح بیرگ و وزن گیل در

مختلف این گیاه بهوییژه ازکاسیبرگهیا در صینای ذیشایی و داروییی

بوته به همراه داشت ( .)Sadeghi et al., 2014بررسی تأثیر کیاربرد

استفاده میشود .همچنین از الیاف و چوب آن در تولید کاذش در صنای

تلفیقی کودهای مختلف زیستی و شیمیایی بر گیاهان دارویی مختلیف

کاذشسیازی اسیتفاده مییشیود ( .)Duke, 2006ترکیبیات موجیود در

در مقایسه با کاربرد منفرد آنها در آزمایشات بسییاری مثبیت ارزییابی

کاسبرگ این گیاه شامل انواع پروتئینها و مواد معدنی (آهین ،فسیفر،

شیده اسیت (

کلسییم ،منییزیم ،آلیومینیم ،سیییترات و اسیكوربیک اسیید) مییباشیید

 .)2014بهطور کلی ،استفاده از کودها بهصورت تلفیقی جهت کیاهش

( .)Gautam, 2004جیوون و همكیاران ( )Joven et al., 2014نییز

آلییودگیهییای ناشییی از مصییرف کییوده یای شیییمیایی و نیییز احیییای

پلیفنلهای موجود در گیاه چای ترش را عامل کاهش فشار خیون در

اکوسیستمهای زراعی در کنار کاهش وابستگی بیه منیاب ذییر قابیل

Askari & Solangi,

تجدیدی که در تولید کودهای شیمیایی استفاده میشیوند ،بیهعنیوان

انسان و موشهای آزمایشگاهی بیان کردنید (

Althaea

SoltaniNejad, et al., 2012; Hamzei, et al.,

یک راهحل قابل جایگزین شناخته شده است (.)Kizilkaya, 2008

.)1995
سانوسی و همكاران ( )Sanoussi et al., 2011طی مطالعهای بر

با توجه به اینکه گیاه چای ترش برای اولین بار در منطقه مشهد

ویژگیهای عملكردی اکوتیپهای مختلیف گییاه چیای تیرش بییان

کشت میگردد و هیچ گونه اطالعاتی در مورد نحوه رشد و سیازگاری

کردند که در شرایط عدم استفاده از کود ،آب و آفتکش ها ،اکوتییپ-

این گیاه در این منطقه وجود ندارد ،این آزمایش بهمنظور بررسی پاسخ

های مختلف این گیاه ارتفیاعی بیین  666-616سیانتیمتیر ،حیداکثر

رشدی این گیاه به مناب کودی مورد استفاده و همچنین سازگاری بیه

شاخص برگ بین  1/69- 9/96و حداکثر عملكرد کپسو بیین -111

این منطقه صورت گرفت .همچنین از آنجایی کیه میدیریت خیوب و

(Akanbi et al.,

صحیح در نتیجه استفاده تلفیقی از کودها میتوانید شیرایط تیشییهای

) 2009با بررسی تیأثیر کودهیای آلیی و معیدنی بیر رشید ،عملكیرد

بهتری را برای گیاه فراهم کند و ما را در رسیدن به اهدف کشیاورزی

کاسبرگ و کیفیت چای تیرش بییان داشیتند کیه بیشیترین عملكیرد

پایدار یاری رساند ،مقایسه استفاده از کودها بهصورت منفرد و تلفیقی،

کاسبرگ در تیمارهای تلفیقی کمپوست و کود شیمیایی حاصیل شید.

بر روند رشدی این گیاه نیز مد نظر قرار گرفت.

 619کیلوگرم در هكتار داشتند .اکانبی و همكیاران

همچنین میزان عملكرد کاسبرگ در تیمار پنج تن کمپوست به همراه
 656کیلوگرم نیتروژن بهمیزان  45درصد به نسبت تیمار کود شیمیایی

مواد و روشها

( 966کیلوگرم در هكتار) افزایش داشت .در میورد صیفات کیفیی نییز

این آزمایش در مزرعیه تحقیقیاتی دانشیكده کشیاورزی دانشیگاه

برتری تیمارهای تلفیقی قابل مالحظه بود .این محققین بیان نمودنید

فردوسی مشهد ،واق در  66کیلومتری شرق مشیهد در سیا زراعیی

که کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی در مقایسه با کاربرد منفیرد

 6939-31اجرا شد .قبیل از اجیرای آزمیایش ،نمونیهگییری از خیاك

آنها تأثیرات به مراتب بهتری بر عملكیرد کمیی و کیفیی ایین گییاه

مزرعه از عمق  6-96سانتیمتر صورت گرفت و همراه با کودهای آلی

داشت .باالترین ارتفاع ( 683سانتیمتر) و بیشترین میزان سطح برگ

مورد استفاده ،مورد تجزیه فیزیكی و شیمیایی قرار گرفت (جیدو  6و

و ماده خشک نیز در تیمارهای تلفیقی مشاهده شد .در طیی آزمایشیی

.)1

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Some physical and chemical properties of experimental site soil

پتاسیم

فسفر

(میلیگرم در

(میلیگرم در

کیلوگرم)

کیلوگرم

pH

)EC (dS.m-1

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

7.24

3.21

135

13.2

اسیدیته

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

نیتروژن کل

کربن آلی

)درصد(

)درصد(

)Total N (%
0.063

)Organic carbon (%
0.59

بافت
Texture
Loam

لومی
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جدول -2نتایج تجزیه شیمیایی کودهای گاوی و ورمیکمپوست
Table 2- Chemical properties of cow manure and vermi compost

هدایت الکتریکی

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

(دسی زیمنس بر متر)

(میلیگرم در کیلوگرم)

(میلیگرم در کیلوگرم)

(درصد)

6.8

EC
)(dS.m-1
6.1

K
)(mg.kg-1
1.1

P
)(mg.kg-1
0.09

Total
)Nitrogen (%
0.57

6.9

5

1.2

1.3

1.3

اسیدیته
pH

نوع کود
Fertilizer

کود گاوی
Cow manure

ورمی کمپوست
Vermi compost

این آزمایش در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تكیرار

سپس مقدار نیتروژن توصیه شده بهعنوان معییار تعییین مقیادیر

صورت گرفت .تیمارهای آزمایشی عبارت بودنید از -6 :کیود زیسیتی

تیمارهای کودی ورمیکمپوست و کود گاوی قیرار داده شید .بیر ایین

میكوریزا-1 ، 6کود گاوی -9 ،کود شیمیایی -4 ،ورمیکمپوسیت-5 ،

اساس مقدار نیتروژن تیمار کود شییمیایی ( 166کیلیوگرم در هكتیار)،

شیییمیای +دامییی -1 ،شیییمیایی +ورمیییکمپوسییت -1 ،شیییمیایی+

مقدار تیمار کود ورمیکمپوست  8تین در هكتیار و مقیدار تیمیار کیود

میكوریزا -8 ،دامی +میكوریزا -3 ،ورمییکمپوسیت +میكیوریزا-66 ،

گاوی  61تن در هكتار محاسبه گردید .بیا توجیه بیه ایینکیه عناصیر

دامی +ورمیکمپوست +میكوریزا و  -66شاهد.

ذشایی موجود درکود گاوی تماماً در سا او آزاد نمیشود و تنهیا بیه

بهمنظور اجرای این آزمایش بیشور میورد نییاز از منطقیه سیراوان

میزان  46تا 56درصد آن در سا او کاربرد ،برای گیاه قابل اسیتفاده

استان سیستان و بلوچستان تهیه و در  8اسفند  6931در داخل سینی-

است ( .)Pimentel, 1993لشا مقدار کیود گیاوی بیه مییزان دو برابیر

های نشاء حیاوی کوکوپییت و ماسیه در گلخانیه تحقیقیاتی دانشیگاه

معاد نیتروژن کود شیمیایی لحاظ شید ( 91تین در هكتیار) .تمیامی

فردوسی مشهد کشت شدند و پس از آن هیر هفتیه سیه بیار آبییاری

کودهای فسیفر و پتاسییم و ییک سیوم از نیتیروژن (کیود شییمیایی)

صورت گرفت .بعد از  5-9روز جوانهزنی بشور بیهطیور کامیل صیورت

همزمان با کشت به کرتهای مربوط به تیمار کود شیمیایی اضافه شد

گرفت .یک هفته قبل از کاشت در زمین اصلی ،در تاریخ  11فروردین

و باقیمانده کود نیتروژن  36روز پیس از کشیت بعید از اولیین وجیین

 6931گیاهچهها بهمنظور سازگار شدن به شرایط محیطی بیهمزرعیه

همراه با آب آبیاری مورد استفاده قرار گرفت.

منتقل و سپس در تیاریخ  96فیروردین میاه  6939کاشیت نشیاها در
مزرعه صورت گرفت.

کود بیولوژیک میكوریزا( ،قارچ میكوریزا آربوسكوالر) ،همزمان بیا
کشت 96 ،گرم به ازای هر نشاء و بر اساس مقدار توصیه شده استفاده

بهمنظور اجرای این آزمایش در مزرعه زمینیی کیه طیی دو سیا

شد.

گششته آیش بود انتخاب و مراحل آمادهسازی زمین شامل شخم اولییه

وجین علفهای هیرز در ییک نوبیت  36روز پیس از کشیت بیه

و دیسکزنی در اواییل فیروردین  6939انجیام شید .کودهیای میورد

صورت دستی توسط کارگر انجام شد .الزم به ذکیر اسیت کیه آلیوده

استفاده در کرتهای مورد نظر بهطیور یكنواخیت پخیش و بالفاصیله

بودن مزرعه به کنه تار عنكبوتی 1سبب استفاده از سم فن پروپیاترین

توسط بیل وارد خاك شدند .سیپس بیا اسیتفاده از شیارسیاز ،جیوی و

( ،)Danitol EC10%بهمیزان دو در هزار شد.

پشتههایی بهعمق  96سانتیمتر و فاصله  15سانتیمتر ایجیاد گردیید.

بهمنظور تعیین روند رشد و سطح برگ گیاه دارویی چای ترش در

ابعاد کرتها ( 9/15×4متر) فاصله دو کرت اصلی و فاصله بلوكها نیز

طی فصل رشد ،نمونهبرداری از تاریخ  65تیر میاه  6939شیروع و بیا

یک متر در نظر گرفته شد .همچنین نشاها بهفاصله  15سیانتیمتیر از

فاصله تقریباً یک ماه یکبار تا پایان فصل رشد انجام گردیید .نمونیه-

یكدیگر روی ردیف کشت شدند .توصیه کودی بر اساس نمونه خیاك

گیری از  6/5متر انتهایی هر کرت بیا حیشف دو ردییف کنیاری و 56

ارسالی به آزمایشگاه  656کیلوگرم سوپر فسفات تریپل 666 ،کیلوگرم

سانتیمتر از انتهای هر کرت بهعنوان اثر حاشییهای و از ردییفهیای

سولفات پتاسیم و 166کیلوگرم اوره برای این گیاه تعیین گردید.

وسط صورت گرفت .در هر نمونهگیری پنج بوته (کیوادرات 15 *615

6 - Glomus intraradices

1 - Tetranychus urticae
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بهدست آمد (شكل .)1

و ماده خشک به آزمایشگاه منتقل شدند .سطح بیرگ توسیط دسیتگاه

همانطور که در شكل  6مشاهده میشود ،در تیمارهای شیمیایی،

اندازهگیری سطح برگ 6مد لیكور 1تعیین گردید .سپس نمونیههیا در

ورمیکمپوست و کود دامی میزان سطح برگ در اولین نمونیهبیرداری

آون الكتریكی تهویهدار در دمای  16درجه سیانتیگیراد بیه میدت 11

بیشتر از نمونهبرداری دوم در روز  83روز پس از کاشت است  .بهنظیر

ساعت خشک شدند ،سپس توزین و وزن خشک هر نمونه ثبت شد.

میرسد آلوده شدن این گیاه به تریپس در طو فاصله نمونیهبیرداری

محاسبه سرعت رشد محصو  9تحت تأثیر تیمارهیای مختلیف در

او تا دوم دلیل این افت در میزان شاخص برگ باشد .اما این کاهش

طییو فصییل رشیید بییا اسییتفاده از معادلییه ( )6زیییر صییورت گرفییت

در تیمار شاهد و مایكوریزا مشاهده نشد .بهنظر میرسد در تیمارهیایی

(.)Sarmdnia & Koocheki, 2003

که میزان نیتروژن بهطور سهلتری در اختیار گییاه قیرار گرفتیه ،تیرد
𝑊2 −W1

معادله ()6

t2 −t1

= 𝑅𝐺𝐶

شدن بافتهای گیاهی سبب آسیبپشیری بیشتر گیاه در مقابل آسییب

گرم بر متر مرب در روز

آفت تریپس شد .الزم به ذکر است که میزان این کاهش در تیمار کود

در این معادله :t1 ،زمان نمونهگییری او (روز) :t2 ،زمیان نمونیه-

دامی به نسبت کود شییمیایی و ورمییکمپوسیت بسییار بیشیتر بیود.

گیری دوم (روز) :W1 ،وزن خشک گیاه در هنگیام نمونیهبیرداری او

شاخص سطح برگ در تیمار کود دامی در نمونهبرداری دوم به نسیبت

(گرم در مترمرب ) :W2 ،وزن خشک گیاه در نمونهگیری دوم (گیرم در

نمونهبرداری او  91درصد کاهش داشت که ممكن اسیت همزمیانی

مترمرب ) میباشد.

آزادسازی نیتروژن در تیمار کود دامی همزمیان بیا نمونیهبیرداری دوم

برداشت این گیاه قبل از فرا رسیدن اولین سرمای پاییزه در مشهد

صورت گرفته و فراهمی نیتروژن در محیط سبب حساسیت بیشتر گیاه
به آفت در این تیمار شد (شكل .)6

در تاریخ  16مهرماه  6939صورت گرفت.
Minitab Ver.

در تیمارهای کاربرد تلفیقی کودها رونید کیاهش شیاخص سیطح

Ver. Sigma Plot

برگ در نمونهبرداریهای اولیه مشاهده نشد .ضمن ایینکیه متوسیط

جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار آمیاری
 16استفاده شد .همچنین بهمنظور رسم شكل از

شاخص سطح برگ در تیمارهای کاربرد تلفیقی هفت درصد بیشتر از

 11استفاده شد.

تیمارهای کاربرد منفرد کودها بود .بهنظر میرسد کاربرد تلفیقی کودها

نتایج و بحث
شاخص سطح برگ

بهدلیل حضور متعاد تر نیتیروژن در محییط سیبب شیده بافیتهیای
ساختاری گیاه به نسبت زمانی که نیتروژن بهوفیور در محییط حضیور

4

بررسی روند تیییرات سطح برگ در طو فصل رشد نشان داد که
در تیمارهای منفرد کودی روند افزایش شاخص سطح برگ تا روز 83
روز پس از سبز شدن کند بود و پس از آن روند افزایشیی را تیا زمیان
برداشت در پیش گرفت .همچنین زمان رسیدن بیه حیداکثر شیاخص

دارد ،محكمتر و حساسیت کمتری به تییییرات بیولیوژیكی و فیزیكیی
محیط نشان دهند.
گندی و همكیاران ( )Gendy et al., 2012طیی بررسیی خیود
تأثیر توام استفاده از کود دامی بههمراه کودهای بیولوژیک بر ویژگی-

سطح برگ در تمامی تیمارها یكسان بیود .بیشیترین شیاخص سیطح

های رشدی  ،عملكرد کمی و کیفی گیاه چای ترش را مثبت ارزییابی

برگ ( )5/83در تیمار کود شیمیایی و کمترین میزان در تیمیار شیاهد

کردند .این محققین بیان کردند که تلفیق کود دامیی بیا مخلیوطی از

( )9/4مشاهده شد (شكل  ،)6اما در تیمارهای تلفیقی بیشترین مییزان

کودهییای زیسییتی بهتییرین اثییر را بییر پارامترهییای رویشییی ،عملكییرد

سطح برگ ( )4/41در تیمار تلفیقی کود شیمیایی و ورمیکمپوسیت و

کاسبرگ و عملكرد کمی این گیاه به همراه دارد.

کمترین میزان این شاخص ( )9/43در تیمار کود شیمیایی +کود دامی
ماده خشک
6 - Leaf area
1 - Likor
9 -Crop growth rate
4 -Leaf area index

5

بررسی روند تیییرات میزان ماده خشک در کیاربرد منفیرد کودهیا

5 - Dry matter
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نشان داد که گیاه چای ترش بیشترین میزان تجمی میاده خشیک در

کمترین مقدار ماده خشک نییز در نتیجیه کیاربرد کیود دامیی (1856

طو فصل رشد را در تیمار کود شیمیایی ( 3994کیلوگرم در هكتار) و

کیلوگرم در هكتار) بهدست آمد (شكل .)9
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شکل  -1روند تغییر شاخص سطح برگ گیاه چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت منفرد
Fig. 1- Roselle LAI trend in use of individual different kind of nutrition sources
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شکل  -2روند تغییر شاخص سطح برگ گیاه چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت تلفیقی
Fig. 2- Roselle LAI trend in use of in integrated different kind of nutrition sources

همچنین تأثیر کاربرد تلفیقی کودها بر گیاه چای ترش نشیان داد

(شكل  .)4بهنظر میرسد بیشترین میزان تجم میاده خشیک در ایین

که این گیاه باالترین میزان ماده خشک ( 3881کیلوگرم در هكتیار) را

گیاه در تیمارهای منفرد و تلفیقی در یک زمان حاصل شد (شكلهای

در تیمار کود دامی +شیمیایی و پایینترین میزان ( 1168کیلیوگرم در

 9و .)4

هكتار) را در تیمار میكوریزا +دامی +ورمیکمپوست بیههمیراه داشیت
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شکل  -3روند تغییرات ماده خشک چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت منفرد
Fig. 3- Roselle DM trends in use of individual different kind of nutrition sources
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شکل  -4روند تغییرات ماده خشک چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای بهصورت تلفیقی :VAM( ،میکوریزا :verm ،ورمیکمپوست)
Fig. 4- Roselle DM trends in use of integrated different kind of nutrition sources, (verm: vermi compost and VAM:
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شکل  -5میزان ارتفاع گیاه چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای به صورت منفرد و تلفیقی :che( ،شیمیایی :cow ،دامی:VAM ،
میکوریزا و  :vermورمیکمپوست)
Fig. 5- Roselle height in use of individual and integrated different kind of nutrition sources, (che: chemical, cow: cow manure,
)verm: vermi compost and VAM: mycorrhiza

همانطور که در شكل  6قابل مشاهده است تیمارهای منفرد کود

باالتر میباشد ،اما میزان ماده خشک تولییدی در ایین تیمیار از تیمیار

دامی و شاهد به نسبت سایر تیمارها از شاخص سطح برگ پایینتیری

شاهد پایینتر است .مشابه این روند در تیمارهای تلفیقی (کود دامیی+

برخوردار هستند با توجه به شكل  1پایینترین میزان ماده خشک نییز

شیمیایی ) نیز مشاهده شد .بهطور کلی ،عالوه بر شاخص سطح برگ

در همین تیمارها مشاهده میشود .بهنظر میرسد علییرذیم ایینکیه

که تأثیر بسیار مهمی بر تولید ماده خشک دارد توزی مناسب برگهیا

میزان شاخص سطح برگ در تیمار کود دامی به نسیبت تیمیار شیاهد

تأثیر بهمراتب بیشتری بر عملكرد نهایی خواهد داشت بهنظر میرسید

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش...
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سطح برگ این گیاه در تیمار کود دامیی از توزیی مناسیبی برخیوردار

های تلفیقی در تیمار کود دامی +ورمیکمپوست +میكوریزا به مییزان

نبوده ،بنابراین ،گیاه از سطح برگ تولید شده بهنحو مطلوب در جهیت

 61گرم بیر متیرمربی در روز حاصیل شید (شیكل  .)1سیرعت رشید

تولید ماده خشک استفاده نكرده بود ،لشا ارتفاع کمتر گیاه چای تیرش

محصو نیز برتری تیمارهای تلفیقی را بهنسبت کاربرد منفرد کودهیا

در تیمار کود دامی ( 85سانتیمتر) به نسبت تیمار شاهد ( 665سانتی-

بیان میکند.
نتایج حاصله حاکی از آن است که بین عملكرد کاسبرگ با ارتفاع

متر) سبب شده برگها در سایه یكدیگر قرار گرفته و در نتیجه عمیالً
گیاه از سطح برگ ایجاد شیده بیهنحیو مطلیوب در تولیید محصیو

گیاه همبستگی بسیار باالیی وجود دارد (جدو  .)9بهنظر میرسد هر

استفاده ننماید (شكل  .)5بهطور کلی ،استفاده از تیمارهای کیودی بیه

چه ارتفاع گیاه بیشتر باشد گیاه از توزی برگ مناسیبتیری برخیوردار

صورت تلفیقی بهنسبت استفاده منفیرد از کودهیا ،تیأثیرات بیهمراتیب

بوده و از فضای موجود جهت تولید کاسبرگ بیشتیر اسیتفاده خواهید

بهتری را در تولید ماده خشک این گیاه بههمراه داشت.

کرد .اکیانبی و همكیاران ( )Akanbi et al., 2009بیا بررسیی تیأثیر

اکیانبی و همكیاران ( )Akanbi et al., 2009بیا بررسیی تیأثیر

کودهای آلی و شیمیایی بر رشد ،عملكیرد کاسیبرگ و کیفییت چیای

کودهای آلی و شیمیایی بر رشد ،عملكیرد کاسیبرگ و کیفییت چیای

ترش بیان داشتند که بیشترین عملكرد کاسبرگ در تیمارهای تلفیقیی

ترش بیان داشتند که کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بهنسیبت

کمپوست و کود شیمیایی مشاهده شید .مییزان عملكیرد کاسیبرگ در

کاربرد منفرد کودها تأثیرات بهمراتب بهتری بر عملكرد کمی و کیفیی

تیمار پنج تن کمپوست به همراه  656کیلوگرم نیتروژن به مییزان 45

این گیاه به همراه داشت .در این بررسی باالترین ارتفاع ( 683سانتی-

درصد نسبت به تیمار کود شیمیایی ( 966کیلوگرم در هكتار ) افزایش

متر) و بیش ترین میزان ماده خشک در تیمارهای تلفیقی مشاهده شد.

داشت.

در تحقیقیی دیگیر دهمیرده ) (Dahmardeh, 2013طیی آزمایشیی،
کاربرد کودهای آلی و معدنی را بر رشد و عملكرد کمیی چیای تیرش

نتیجهگیری

بررسی و بیان کرد که کاربرد تلفیقی کود مرذی بههمراه کود شتر مرغ
بیشترین تأثیر را بر ارتفاع بوته و عملكرد کمی این گیاه داشت.

با توجه به اینکه در اکثر صفات مورد بررسی ،تیمارهیای تلفیقیی
تأثیرات بهمراتب بهتری بر صفات رشدی این گیاه بیه همیراه داشیتند
میتوان گفت که کاربرد تلفیقی کودها به نسبت استفاده منفیرد آنهیا

سرعت رشد محصول

حداکثر سرعت رشد محصو چیای تیرش در تیمارهیای کیاربرد
منفرد کود ،در تیمار کود شیمیایی ( 63/11گرم بر متیرمربی در روز) و
در تیمارهای تلفیقی در تیمار میكوریزا +شیمیایی ( 19/41گرم بر متر-
مرب در روز) مشاهده شد .کمترین میزان  61/48( CGRگرم بر متر-

عالوه بر تأثیرات مثبتی که بر کاهش آلودگی محیطزیست دارند می-
توانند از لحاظ کاهش هزینههای تولید نییز میؤثر واقی شیوند ضیمن
اینكه در طوالنی مدت میتواننید جیایگزین مناسیبی بیرای کودهیای
شیمیایی باشند.

مرب در روز ) در بین تیمارهای منفرد در تیمار کود دامی و در تیمیار-
جدول  -3همبستگی بین عملکرد کاسبرگ با شاخص سطح برگ ،ارتفاع بوته و عملکرد ماده خشک کل
Table 3- Correlation between calyx yield of Roselle with LAI, plant height and total dry matter yield

عملکرد ماده خشک کل

ارتفاع بوته

Total DM yield

Plant height

شاخص سطح
برگ
LAI
0.384

*0.046

*0.048

0.400

**0.000

0.060

ارتفاع بوته (سانتیمتر)
)Plant height (cm

عملكرد ماده خشک کل(کیلوگرم در هكتار)
)Total DM yield (kg.ha-1
عملكردکاسبرگ (کیلوگرم در هكتار)
)Calyx yield (kg.ha-1
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شکل  - 6روند تغییرات سرعت رشد چای ترش در شرایط کاربرد منابع مختلف تغذیهای به صورت منفرد و تلفیقی :VAM(،میکوریزا و :verm
ورمیکمپوست)
Fig. 6- Roselle DM trends in use of individual and integrated different kind of nutrition sources, (verm: vermi compost and
)VAM: mycorrhiza

با توجه به شاخص سطح برگ و میزان ماده خشک ایین گییاه در

انتهای فصل رشد این گیاه بیا سیرماهای پیاییزه در کیاهش عملكیرد

منطقه مشهد و با بررسی روند رشدی این گیاه میتوان گفیت ،کشیت

اقتصادی و شاخصهای رویشی این گیاه بدون تأثیر نمیباشد .توصیه

مستقیم این گیاه در این منطقه بیا عملكیرد اقتصیادی بیاالیی همیراه

میشود کشت این گیاه بهصورت نشاء در گلخانه حداقل سه ماه قبیل

نخواهد بود .ضمن اینکه کوتاهی فصل رشد در این منطقه و برخیورد

از کشت صورت گیرد .در صورت عدم کشت به صیورت نشیاء کشیت
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 دانشكده کشاورزی و در قالیب طیرح،فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

.این گیاه در این منطقه توصیه نمیگردد

 تأمین شده است که31/61/4  مورخه13836 تحقیقاتی مصوب با کد

سپاسگزاری

.بدینوسیله از حمایتهای مالی دانشگاه سپاسگزاری میگردد

هزینههای انجام ایین طیرح توسیط معاونیت محتیرم پیژوهش و
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Introduction
These days, using different chemical fertilizers has different negative effects such as imbalance soil nutrient,
soil, water and air pollution and decrease quantitative and qualitative yield of crops, which increase
environmental hazardous and production costs. Organic fertilizers providing the plants nutritional requirements
and stabilizing soil fertility without having undesirable impact on the environment and crop quality. It has been
reported that integrated organic and chemical fertilizer consumption in agro ecosystems increase chemical
fertilizers efficiency and also decrease environmental impacts. Roselle is one of the most important medicinal
plants of the Malvaceae family which is cultivated in southern parts of Iran. Roselle has been using as a folk
remedy for abscesses, dyspepsia, cancer, debility since ancient times. Roselle is grown mainly for its calyces
which contain vitamin C, anthocyanin, antioxidants, calcium, phosphorus and iron. Improved soil nutrients by
using organic and chemical fertilizer together could improve the quality of the secondary metabolite content of
Roselle. The present study was conducted to better understand the effect of integrated organic and chemical
fertilizer on growth indices of Roselle in Mashhad, Iran condition.

Materials and Methods
In order to study the effects of integrated organic and chemical fertilizers on growth indices of Roselle
(Hibiscus sabdariffa), a field experiment was conducted with 11 treatments based on a randomized complete
block design with three replications at the research station of faculty of agriculture, Ferdowsi university of
Mashhad, Iran, during year 2013-2014. The experimental treatments were including: 1- Mycorrhiza (Glomus
intraradices), 2- Cow manure, 3- Chemical fertilizer, 4- Vermi-compost, 5- Chemical fertilizer+ Cow manure, 6Chemical fertilizer+ Vermi-compost, 7- Chemical fertilizer + Mycorrhiza, 8- Cow manure+ Mycorrhiza, 9Vermi-compost+ Mycorrhiza, 10- Cow manure+ Vermi-compost +Mycorrhiza, and Control. The seeds were
sown at greenhouse and then seedlings were transplanted to the farm at two mounts age. The land lied fallow for
two years before year of the experiment. Seed bed was prepared using plough and disk in autumn 2014. Plots
were designed with 4 m long and 3.75 m width, 1 m apart each other. Between blocks, 2 m alley was kept. The
seedling sowing was performed by hand on the middle of furrows. Growth analysis samples were taken from 75
x 125 cm quadrates from middle of each plots in five times. The trend of Roselle plant dry matter (DM), leaf
area index (LAI) and crop growth rate (CGR) were recorded through the growing season. For analysis of data
and drawing shapes, Minitab Ver. 16 and Sigma Plot Ver. 11 softwares were used.

Results and Discussion
The results indicated that the highest LAI (5.89) was obtained in chemical fertilizer treatment. Integrated
cow manure+chemical fertilizer treatment produced the highest dry matter (9887.23 kg. ha -1) compared with
other treatments. The highest CGR (23.47 g / m2. day-1) was achieved in mycorrhiza + chemical fertilizer
treatment. The lowest LAI (3.4), DM (7618 kg.ha -1) and CGR (16.48 g. m-2. day-1) were shown in control, cow
manure+ Vermi-compost +Mycorrhiza and cow manure treatments, respectively. The highest LAI, DM and
CGR were obtained at 156 days after transplanting to the farm. There was a significant correlation between plant
height and calyx yield. Our results are in agreement with some experiments which use of organic and inorganic
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fertilizer on Roselle.

Conclusion
The result of this experiment revealed that using of chemical and organic fertilizer in integrated form instead
of individual application has a beneficial effect on improving the growth indices of Roselle. Based on the results
of this experiment it can be concluded that the age of seedlings for transplanting to the farm should be at least
three mounts and the direct sowing Roselle at Mashhad condition would not be recommended.
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